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Inspirationskatalog

Inspirationskataloget består af forskellige type projekter, hvor overskudsjord er
anvendt som en ressource i projektet. Der er både projekter med klimasikring,
landskab, støjreduktion mm. Projekterne er af varierende størrelse og er fordelt
geografisk.

Projekterne er tiltænkt til at kunne inspirerer til at arbejde med bæredygtig jord-
håndtering i forskellige projekttyper.

”Bæredygtig jordhåndtering i Region
Midtjylland” er et projekt igangsat af Re-
gion Midtjylland og udført i fællesskab
med en række kommuner og NIRAS A/S.

Projektet består bl.a. af udarbejdelse af
en skabelon for jordstrategier, en projekt-
vejledning til udarbejdelse af en jordstra-
tegi, inspirationskatalog samt en regional
analyse.

Resultatet blev præsenteret  på workshop
28. november 2018 og kan efterfølgende
anvendes frit af kommunerne i Region
Midtjylland.

Redaktionen er Anette Specht og Susanne
Arentoft, Region Midtjylland og Jette
Karstoft, Morten Størup og Mette Lise
Ginnerup, NIRAS.
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Projekttype:

Sted:
Mængde:

Klimapark på erhvervs- 
grund, jordhåndtering, 
genanvendelse, land- 
skabsplan
Bagsværd
3.600 m3

Novo Nordisk indviede sidste år sit nye 
hovedsæde midt i deres store forsk-
ningsenhed i Bagsværd. Domicilet er 
omgivet af høje græsklædte volde, der 
er etableret som en vild og planterig 
park, hvis kotering er udformet, så den 
opsamler alt regnvand, der falder på 
bygningerne og parkens område. 

Parken er baseret på 3.600 m3 ren fyld-
jord og moræneler, der er flyttet fra et 
område 3 km derfra, hvor der skulle 
udgraves til et regnvandsbassin. Da jor-
den skulle anvendes til landskabsbear-
bejdning var der ingen egentlig krav til 
de geotekniske egenskaber, men inden 

flytningen blev der foretaget en forklas-
sificering af fyldjorden med 1 analyse pr. 
30 tons, mens der blev lavet overflade-
screening af den intakte jord.

Der er flere årsager til, at projektet 
lykkedes: For det første var begge 
bygherrer motiverede for det - projektet 
besad en stor miljømæssig signalvær-
di, ligesom økonomi og bæredygtighed 
spillede ind. Dertil blev jordudvekslingen 
indtænkt så tidligt, at man kunne få beg-
ge tidsplaner til at passe sammen, mens 
også den korte afstand og muligheden 
for mellemdepot hos modtageren var 
vigtige parametre i succesen.

LANDSKAB

BUSINESS CASE:

Kontakt: Gladsaxe Kommune - Rådhus Allé 7 - 2860 Søborg - T: 3957 5000 - www.gladsaxe.dk 

Kr:
KM:

600.000
15.000 
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GENANVENDELSE AF JORD TIL PARK PÅ ERHVERVSGRUND



Projekttype:
Projekt:

Sted:
Mængde:

Skønsmæssigt har bygherren sparet 
1.000.000 kr, ekskl. moms, på om-
kostninger til bortskaffelse af jord fra 
det ene byggefelt samt indkøb af jord 
til det andet. 

Genanvendelse af jord, 
jordhåndtering, klima 
Køge
3000 ton

Et gammelt industriområde på Søndre 
Havn i Køge er pt. ved at blive trans-
formeret til boligområde med grønne 
arealer og cafeer. 

Der er i lokalplanerne for området 
beskrevet, at terrænkoten i området 
skal hæves i forhold til den eksisterende 
terrænkote. Dette for at imødegå kom-
mende stigninger i havvandspejlet samt 
evt. stormflodshændelser som følge af 
klimaforandringerne. Det betyder at 
der generelt skal fyldes jord ind på ar-
ealerne. Visse steder skal der dog også 
etableres kældre. 

Ved at sikre en lokal jordbalance kan tung 
kørsel til og fra arealet mindskes. Således 
undgås det at overskudsjord fra kælder-
udgravninger skal køres væk og depo-
neres, mens jord udefra skal køres til for 
at hæve terrænet i andre dele af området. 

Den lokale genanvendelse kræver et 
overblik over projekter i området, så de 
logistiske udfordringer kan løses. 

Desuden kræver det grundig un-
dersøgelse af jorden og vurdering af fo-
rureningsparametre og geoteknik for at 
sikre, at jorden kan indbygges i de kom-
mende byggefelter. 

LANDSKAB

BUSINESS CASE:

Kontakt: Køge Kommune - Torvet 1 - 4600 Køge - T: 4667 6767 - www.koege.dk
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GENANVENDELSE AF JORD, KØGE HAVN



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Involverede:

Landskabsplan, byudvikling, 
terrænmodellering, design, 
beplantning, leg og læring,
brugerinddragelse, idékata-
log, helhedsplan, jordhånd-
tering
Horsens
130.000 m3

Kommune, forsyning, 
borgere og foreninger

Idéforslagets udgangspunkt er at lave 
et rekreativt område med ca. 130.000 
m3 overskudsjord på en tidligere losse- 
pladsgrund på ca. 6 ha, 55.000 m2. 

Som startskud er der afholdt idéwork-
shop for en gruppe fra Horsens Kom-
mune og forsyningen, Horsens Vand. 
Workshoppen mundede ud i 2 fysis-
ke modeller med 4 temaer: Volumen,  
aktivitet, forbindelse og vand.
 
Med denne workshop og en business 
case som baggrund, skaber idéforsla-
get et rekreativt område, som placerer 
sig i byens blågrønne struktur. Området 

tilføres nye aktiviteter og muliggør nye 
forbindelser for både vand og bløde 
trafikanter. Projektet giver et bud på 
en overordnet beplantningskarakter, 
der understøtter de aktiviteter, som er 
tænkt ind på området.

Derudover tager forslaget bl.a. hen-
syn til et §3 område, sætningsskader, 
lys- og skyggeforhold, ind- og udsyn, 
klimasikring af de omkringliggende om-
råder og projektområdets historie som 
tidligere losseplads mv. som nu om-
dannes til et rekreativt bakkelandskab i 
centrum af byen. 

LANDSKAB

BAKKELUND - NYT REKREATIVT OMRÅDE

Blomstrende enggræs

Løn

Fuglekirsebær

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Grønt hegn

Eksisterende §3 

Skovfyr

Hassel
Valnød

Amelanchier

Hyld

Blomstrende enggræs

Klippet enggræs

Buske og træer med 
flotte høstfarver

Buske og træer med 
flotte høstfarver

Klippet
enggræs

Klippet enggræs

Klippet enggræs

Klippet enggræs

Enggræs

Enggræs

Enggræs

Enggræs

Enggræs”Himmelrummet”

”Rum for leg”

”Fart og aktivitet”

”Leg og læring”

”Leg og læring”

”Det formidlende rum”

”Mødestedet”

”Dyreriget”

”Blomstereng”

”Blomstereng”

Eksisternde sti

Eksisternde bro
Fremtidig bro

Trædesti

Trædesti

Trædesti

Vildt-stien

Flora og fauna-stien

Kærlighedsstien

Delta-stien

Mormor-stien

Ophold

Amfi

Parkering

Sommerfugle

Boldspil

Biavl

Ophold

Hængebro

Hængebro

Infotavle

Paradisæbler

Ophold

Ophold

Fællesophold

Tarzanbane

Udsigtspunkt

Ophold

Forskellige
biotoper

Trædesten

Rusjebane
og

kælkebakke

Leg for 
de små 

Leg for 
de store

Fuglekasser
til bl.a. isfugle, storke mv. 

nedgang til 
bækken

“Det bliver fantastisk at være nabo 
til et skønt grønt område fremfor en 
indhegnet gammel losseplads.”
                      - citat fra lokal beboer

Kontakt: Horsens Kommune - Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens - T: 7429 2929 - www.horsens.dk 
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      ”Det formidlende rum” 

       

”Leg og læring” 
og ”Blomstereng”

       ”Fart og aktivitet” 
       ”Mødestedet”

”Frugtlunden” og 
”Blomstereng”

       ”Rum for leg”

       ”Himmelrummet”



Projekttype:

Sted:
Mængde:

CO2:
KM:

Rekreativt område med 
genanvendelse af jord,
landskabsplan
Aalborg
2.000 m3

4.700 kg
5.400

I forbindelse med omdannelse af det 
70 år gamle Aalborg Friluftbad har man 
valgt at benytte overskudsjorden fra 
omdannelsen til at skabe et nyt rekrea-
tivt område.

I medfør af omdannelsen af det gamle 
friluftbad dannes en mængde over-
skudsjord fra etablering af nye bassin-
er, bygninger mv. Denne overskudsjord 
genanvendes i forbindelse med et af 
delområderne i det kommende rekrea-
tive område, som ønskes etableret med 
bakker og skov.

Efter omdannelsen fremstår Vestre 
Fjordpark som et 165.000 m2 stort 
rekreativt område med et væld af  
aktivitetsmuligheder, f.eks. svømning, 
udspring, boldspil, vandleg, parkour og 
meget mere. Dertil findes legepladser, 
café, grillområder, lækroge og en smuk 
natur omkring fjorden.

Samlet genanvendes ca. 2.000 m3 over-
skudsjord fra omdannelsen af det gamle 
friluftsbad.

LANDSKAB

BUSINESCASE/BESPARELSER:

    

I Krattet findes et væld af forskellige buske og 
træer, som giver skjul til insekter og andre smådyr

Flere steder fra Vestre Fjordpark er der direkte 
adgang til Limfjorden

Velkommen til 
Vestre Fjordpark
Vestre Fjordpark er et stort rekreativt om-
råde på 165.000 m2. Et samlingssted for alle, 
der har lyst til at nyde naturen tæt ved fjor-
den eller til at svømme, sejle i kajak, spille 
bold og måske udfordres på en forhindrings-
bane.

Aalborg Kommunes naturvejledere er tilknyt-
tet Fjordhuset. I Fælleshuset og øvrige byg-
ninger holder lokale foreninger og klubber 
til. I bygningskomplekset finder du også Café 
Salt.

Vestre Fjordpark er inddelt i flere områder 
kaldet Stranden, Tangen, Kilen, Fladen, 
Krattet og Skoven.

Stranden og Tangen
Stranden er et stort badeområde med 
sandbund, et 50 m svømmebassin og et ud-
springsbassin med vipper, udspringstårn og 
klatrevæg. Nyd solen på græsarealerne og 
trædækket, hvor der er flere lækroge eller 
på opholdsarealerne på tagene. 

Arealet mellem fjorden og badeområdet 
kaldes Tangen. I fjorden findes en flydebro, 
hvorfra kajakker kan søsættes. Her kan man 
også fiske efter krabber og andre smådyr. 

Her er ligeledes markeringsbøjer til Open 
Water-svømning.

Kilen og Fladen
Kilen er karakteriseret ved åbne græsarealer 
og mange aktivitetsmuligheder. Kast med 
frisbee, udøv parkour og street work-out, 
løb på stisystemet, spil fod- og håndbold, 
streetbasket eller beachvolley. Lad børnene 
cykle på den børnevenlige cykelbane eller 
løbe på asfaltbulerne. Det rolige område, 
Fladen, består af en stor græsplæne med 
bålplads. Arealet er velegnet til større arran-
gementer. 

Krattet og Skoven
I det fugtige og tætte krat mod vest finder 
dyr, fugle og insekter føde og gemmesteder. 
Skoven på bakken vil på længere sigt frem-
træde som en lys skov af egetræer, der mod 
nord afgrænses af et blomstrende skovbryn. 

Benyt de overdækkede borde/bænke i an-
komstområdet eller de øvrige fritstående 
borde/bænke i hele området. Prøv Tarzan-
banen. Nyd også udsigten fra det 15 m høje 
skulpturelle tårn, skabt af kunstneren Tho-
mas FOS Poulsen.

Badeområdet med pæleleg og udspringstårn

10m 50m 100m
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Fjordbyen

“Springeren”
Maritimt

Oplevelsescenter

Vesterkær 
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Aalborg Familie Camping
Strandparken

Aalborg Forsvars- 
og Garnisionsmuseum
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Egholmfærgen

Ralvej

Ralvej

Fjordparkstien

Publikums færdsel og ordensregler 
For at sikre alle en rigtig god oplevelse, be-
der vi dig følge vores ordens- og sikkerheds-
regler. 

Læs nedenstående og den særlige informa-
tionstavle om sikkerhedsregler, som findes 
inde i badeområdet:

• Ophold og badning sker på eget ansvar,  
 hvilket betyder, at du selv har ansvaret  
 for din og dine børns sikkerhed. 

• Badning frarådes, når der ikke er 
 livredder til stede. 

• Hjertestarter og redningsfaciliteter 
 findes på væggen ved Livredderhuset. 

• Placer venligst cykler i stativerne. 
 Cykling, boldspil o. lign. er ikke tilladt   
 på badebroer og trædæk. 

• Anlæg og bassiner kan i kortere peri-
 oder være udlånt til arrangementer. 

• Husk altid at føre din hund 
 i snor. 

• Hjælp os med at holde områ- 
 det rent. Benyt affaldssta-
 tioner ved udgange – også til  
 hundens efterladenskaber.

 • Rygning og anvendelse af grill ved byg- 
 ninger og på trædæk er ikke tilladt.   
 Der henvises til grillområderne ved   
 Fjordhuset og Skoven. 

• Brug af åben ild kun tilladt på bålplads.

•  Du må færdes overalt døgnet rundt.   
 Overnatning er dog ikke tilladt. Områ- 
 det er videoovervåget.

 

Få mere at vide
Læs mere om Vestre Fjordpark på: 
www.aalborg.dk/fjordpark

Henvendelse vedrørende parken
Hvis du har spørgsmål vedr. parken er
du velkommen til at kontakte:
park.natur@aalborg.dk

English version: See overleaf 

Opførelsen af Vestre Fjordpark er støttet af:Børnevenligt badeområde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SIGNATURFORKLARING
Parkering

Redningskrans

Hjertestarter

A�aldsstation

Fjordhuset - naturvejleder
Egholm Færgevej 16

Pumpehuset
Egholm Færgevej 18

Café Salt
Ralvej 24

Fælleshuset
Ralvej 22

Aalborg Vandcenter
Ralvej 20

Bademester/livredder
Ralvej 18

AS Sportsdykkerafdeling
Ralvej 16

Vikingeklubben Isbjørnen
Ralvej 14

Sauna Isbjørnen
Ralvej 12

Toiletter
Skydebanevej 20D

Vestre Fjordpark
Skydebanevej 14

0 50m 100m

Du står her

Målestok:

Toilet

Grillplads

Handicaptoilet

Badning forbudt

Løberute (afmærket for hver 100 m)

Vi opfordrer til, at området holdes røgfrit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SIGNATURFORKLARING
Parkering

Redningskrans

Hjertestarter

A�aldsstation

Fjordhuset - naturvejleder
Egholm Færgevej 16

Pumpehuset
Egholm Færgevej 18

Café Salt
Ralvej 24

Fælleshuset
Ralvej 22

Aalborg Vandcenter
Ralvej 20

Bademester/livredder
Ralvej 18

AS Sportsdykkerafdeling
Ralvej 16

Vikingeklubben Isbjørnen
Ralvej 14

Sauna Isbjørnen
Ralvej 12

Toiletter
Skydebanevej 20D

Vestre Fjordpark
Skydebanevej 14

0 50m 100m

Du står her

Målestok:

Toilet

Grillplads

Handicaptoilet

Badning forbudt

Løberute (afmærket for hver 100 m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SIGNATURFORKLARING
Parkering

Redningskrans

Hjertestarter

A�aldsstation

Fjordhuset - naturvejleder
Egholm Færgevej 16

Pumpehuset
Egholm Færgevej 18

Café Salt
Ralvej 24

Fælleshuset
Ralvej 22

Aalborg Vandcenter
Ralvej 20

Bademester/livredder
Ralvej 18

AS Sportsdykkerafdeling
Ralvej 16

Vikingeklubben Isbjørnen
Ralvej 14

Sauna Isbjørnen
Ralvej 12

Toiletter
Skydebanevej 20D

Vestre Fjordpark
Skydebanevej 14

0 50m 100m

Du står her

Målestok:

Toilet

Grillplads

Handicaptoilet

Badning forbudt

Løberute (afmærket for hver 100 m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SIGNATURFORKLARING
Parkering

Redningskrans

Hjertestarter

A�aldsstation

Fjordhuset - naturvejleder
Egholm Færgevej 16

Pumpehuset
Egholm Færgevej 18

Café Salt
Ralvej 24

Fælleshuset
Ralvej 22

Aalborg Vandcenter
Ralvej 20

Bademester/livredder
Ralvej 18

AS Sportsdykkerafdeling
Ralvej 16

Vikingeklubben Isbjørnen
Ralvej 14

Sauna Isbjørnen
Ralvej 12

Toiletter
Skydebanevej 20D

Vestre Fjordpark
Skydebanevej 14

0 50m 100m

Du står her

Målestok:

Toilet

Grillplads

Handicaptoilet

Badning forbudt

Løberute (afmærket for hver 100 m)

Kontakt: Aalborg Kommune - Boulevarden 13 - 9000 Aalborg - T: 9931 3131 - www.aalborg.dk 
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VESTRE FJORDPARK - FRILUFTSBAD OG REKREATIV PARK
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Projekttype:

Sted:
Mængde:

CO2:
KM:

Rekreativt område med 
genanvendelse af jord, 
landskab
Aalborg
235.000 m3

430.000 kg
490.000 

På den tidligere eternitgrund i Aalborg 
er der over en otteårig periode foreta-
get en ændring af den tidligere produk-
tionsvirksomhed til en ny bydel med 
boliger, liberalt erhverv og detailforret-
ninger. I forbindelse med omdannelsen 
af det ca. 35 ha store område er over-
skudsjord genanvendt til at skabe et 
rekreativt område, som forbinder de 
omkringliggende bydele med det nye 
byområde, der delvist er beliggende i 
en tidligere råstofgrav. 

I forbindelse med etablering af det 
rekreative område er der givet tilladelse 
til at genanvende op til 235.000 m3 

overskudsjord fra området samt andre 
lokaliteter. Herudover er der givet til-
ladelse til at genanvende op til 15.000 
m3 asbestholdigt overskudsjord fra om-
rådet på den tidligere eternitfabrik. 

Efter genanvendelse af overskudsjord 
udformes det ca. 25.000 m2 store om-
råde til rekreativ natur hvor, der vil være 
mulighed for  et frirum i byen.

Det har været afgørende for projek-
tet med omdannelse at den tidligere  
erhvervsgrund til en ny bydel, at over-
skudsjorden har kunnet genanvendes 
internt på ejendommen. 

LANDSKAB

BUSINESS CASE:

Kontakt: Aalborg Kommune - Boulevarden 13 - 9000 Aalborg - T: 9931 3131 - www.aalborg.dk 

© SDFE
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TRAPPEN, GENANVENDELSE AF JORD TIL REKREATIVT OMRÅDE



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Rekreativt område i ruin 
af nedlagt renseanlæg, 
jordhåndtering, land- 
skabsplan
Brede, Virum
19.500 m3

Bortkørt jord:           4.550 m3

Genbrugt jord:      19.540 m3

Tilføjet jord:      40 m3  
 

På kanten af Mølleåen, Nord for Bre-
de Værk, ligger det nedlagte Ålebæk-
ken Renseanlæg. Anlægget placerer 
sig i et landskab fuld af historie med 
direkte tilknytning til Mølleåen og alle 
dens vandmøller. Ruinen af Ålebækken 
Renseanlæg fortæller dertil historien 
fra nyere tid Ved at bevare og genbru-
ge de karakteristiske elementer, men 
transformere arealet og integrere det i 
lokalområdet, vil man give befolkningen 
mulighed for at opleve denne historie.

Visse dele af arealet er forurenet i en 
sådan grad at det overskrider afskærings- 
kriteriet. Fra disse steder køres jorden 
bort. På områder, hvor jordkvalitetskrit-
eriet overskrides, graves den øverst del 

af jorden af eller tildækkes med ren 
jord eller trædæk. De ikke-forurenede 
skærver fra skærvefiltrene benyttes 
som opfyld i for eksempel klarings- 
bassinerne.

Planforslaget tager udgangspunkt i 
at bevare så mange af de eksisteren-
de strukturer som muligt, og samtidig 
åbne arealet op for rekreative formål. 
Ålebækken Renseruin vil ligesom i tid-
en med spildevandshåndteringen blive 
inddelt i forskellige funktionelle zoner. 
Derved vil en bredere vifte af besøgen-
de føle sig velkommen. De bevarede 
strukturer vil stå som de karakterska-
bende elementer og binde hele arealet 
sammen på tværs af funktionszoner.

LANDSKAB

BUSINESS CASE:
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Cut-fill Analyse

Jorden på arealet varierer fra svært forurenet til 
formentlig at være rent nok til at det ikke behøver 
nogen form behandling.

Terrænet vil blive bearbejdet således at jorden fra de 
svært forurenede arealer bortkøres til deponering.
Jorden fra de lettere forurenede arealer indkapsles 
i ren jord, som skaffes fra udgravningen til de nye 
underjordiske bassiner.

Der tages på denne måde hånd om forureningen på 
stedet således at fremtidens gæster kan bruge arealet 
uden at bekymre sig om evt. risici på arealet.

Fill i alt: 18.925 m3

Cut i alt: 24.090 m3
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Cut-fill Analyse

Jorden på arealet varierer fra svært forurenet til 
formentlig at være rent nok til at det ikke behøver 
nogen form behandling.

Terrænet vil blive bearbejdet således at jorden fra de 
svært forurenede arealer bortkøres til deponering.
Jorden fra de lettere forurenede arealer indkapsles 
i ren jord, som skaffes fra udgravningen til de nye 
underjordiske bassiner.

Der tages på denne måde hånd om forureningen på 
stedet således at fremtidens gæster kan bruge arealet 
uden at bekymre sig om evt. risici på arealet.

Fill i alt: 18.925 m3

Cut i alt: 24.090 m3
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Kontakt: Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Torv - 2800 Kgs. Lyngby - T: 4597 3000 - www.ltk.dk 
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REKREATIV GENANVENDELSE AF ÅLEBÆKKEN RENSERUIN



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Genanvendelsen består i at benytte 
overskudsjord fra byggeprojekter, 
hvor jorden alligevel skal bortskaffes, 
fremfor jomfruelige råstoffer.

Naturpark med frilufts- 
faciliteter, genanvendelse af 
jord, landskabsplan, klima, 
støjafskærmning
Taastrup
73.000 m3

Mange lokalborgere har udvist ønske 
om, at kommunen forlænger den ene 
støjvold mod Ishøj. En forlængelse skal 
mindske støj og afskærme motorvejen 
fra det nærliggende villakvarter.

Samtidigt anlægges en naturpark med 
nye friluftsfaciliteter. Der skal laves  
broer, naturlegeplads, bænke, shelter 
og meget mere. 

Man kan blandt andet nyde en gåtur 
om regnvandsbassinerne efterfulgt 
af et besøg på bakkerne, hvor der er 
mulighed for at nyde udsigten over lokal- 
området fra udsigtsplatformen.

I Naturparken kan man også frit benytte  
sig af områdets motionspladser eller 
dyrke terrænløb i bakkerne.

I læ af den større bakke ligger Natur-
parkens skønne shelter med til-
hørende bålplads. Her har man 
mulighed for at tilbedrede sin mad 
over bål eller overnatte i det fri.  

Røjlegrøften Naturpark rummer en 
større naturlegeplads og et bakke- 
landskab, som er et glimrende ud-
flugtsmål for barnlige sjæle. I perioder 
med sne optræder bakkerne som under- 
holdende kælkebakker.

LANDSKAB

© SDFE

Kontakt: Høje-Taastrup Kommune - Bygaden 2 - 2630 Taastrup - T: 4359 1000 - www.htk.dk 

7

RØJLEGRØFTEN NATURPARK



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Rekreativt landskab, jord-
håndtering, land- 
skabsplan
Aarhus
1.000.000 m3

Et 150.000 m3 stort område er 
formet til et sundhedslandskab for 
områdets beboere.  
 

Hasle Bakker er anlagt af overskudsjord 
fra byggeprojekter i årene 1997-2005. 
Vest for Åby Ringvej skulle egentlig have 
været en motorvej, men da linjeføringen 
blev ændret besluttede Aarhus Byråd, 
at her i stedet skulle anlægges et grønt 
rekreativt område. Det skulle etableres 
ved hjælp af overskudsjord fra byens 
mange byggeprojekter. Jord er modtaget 
på baggrund af en miljøgodkendelse. 

I 2003 udarbejdede et arkitektfirma 
i samarbejde med Aarhus Kommune 
og interesserede borgere forslag til et 
rekreativt bakkeprojekt, som blev ind-
sendt til konkurrencen “Bedre Byrum” 
udskrevet af Fonden Realdania. Pro-
jektet blev udpeget som vinderprojekt, 
og de ca. 10 mio. kr. det kostede at eta-
blere og forme bakkelandskabet blev 

finansieret af Fonden Realdania, Aarhus 
Kommune og EU’s Urbanprogram.

Hasle Bakker består af tre bakketoppe: 
Spiralen er anlagt som en kegleform 
med toppunkt 100 meter over havet. 
Stisystemet er spiralformet, så man kan 
bevæge sig op ad én sti og tage en anden 
ned.
Bakkekammen er langstrakt  - over 200 
meter, og med stierne anlagt på østsi-
den, så den vestlige del kan bruges til 
f.eks. kælkebakke og drageflyvning. Dens 
højeste punkt er 105 meter over havet, 
hvilket er det tredjehøjeste i Aarhus 
Kommune. Selve Bakkekammen er 35 
meter høj.
Plateauet er anlagt som en flad højslette 
og velegnet til større arrangementer. Her 
er højden 80 meter over havet. 

LANDSKAB

BUSINESS CASE:

Kontakt: Aarhus Kommune - Rådhuspladsen 2 - 8000 Aarhus C - T: 8940 0000 - www.aarhus.dk 
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HASLE BAKKER - ET BAKKELANDSKAB AF OVERSKUDSJORD



Projekttype:

Sted:

Mængde:

CO2:
KM:

Genanvendelse af jord, 
jordhåndtering, kontaktfor-
midling
Gentofte, Bagsværd, 
Gladsaxe
1.000 m3

4.700 kg
5.400

I forbindelse med etablering af ny 
kunststofgræsbane på Gentofte Stadion 
skulle 1.000 m3 ren muld og græstørv 
fjernes fra den eksisterende fodbold-
bane. Samtidig manglede et projekt ved 
Bagsværd Stadion muldjord i forbindelse 
med omdannelse af en grusbane til en ny 
græsfodboldbane. 

Projektet blev gennemført fordi begge 
parter var motiverede, og fordi der var 
mulighed for at lægge jorden i melle-
mdepot, så tidsplanerne kunne passes 
sammen. Der var ingen krav til de ge-
otekniske egenskaber, da jorden skulle 
bruges på en fodboldbane, ligesom det 
blev accepteret, at der var græstørv i jor-
den, da dette forventedes at formulde i 
tiden på mellemdepot.

Kontakten mellem Gentofte Stadion og 
Bagsværd Stadion blev skabt via Gladsaxe 
Kommunes portal for overskudsjord. 
Portalen fungerer som en slags “dating-
side” for dem, der mangler, og dem, der 
skal af med ren jord. På denne måde har 
Gladsaxe Kommune formidlet kontakten 
mellem borgere og firmaer i nærområ-
det,  og derigennem sparet penge for 
begge parter.

Gladsaxes idrætscenter har på samme 
vis fået mulighed for at lave en BMX-
bane, en tilskuertribune og en vold til en 
bueskydningsbane ved hjælp af “jord- 
dating”, ligesom man har kunnet få lagt 
ny muld på områderne omkring Gladsaxe 
Svømmehal og Gladsaxe Stadion. 

LANDSKAB

BUSINESS CASE:

Kontakt: Gladsaxe Kommune - Rådhus Allé 7 - 2860 Søborg - T: 3957 5000 - www.gladsaxe.dk 

©COWI
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GENANVENDELSE AF MULDJORD PÅ FODBOLDBANE



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Ved at benytte kalkstabilisering er der 
sparet ca. 100.000 m3 nye råstoffer.

Kalkstabilisering, reducering 
af råstoffer, genanvendelse 
af jord
Gødstrup, Herning
60.000 m3

I forbindelse med opførelsen af det nye 
super-sygehus ved Gødstrup, nordvest 
for Herning, blev der i den indledende 
fase vurderet hvorledes, der hurtigt og 
effektivt kunne etableres køreveje og 
nedgraves kloakker. 

På baggrund af indledende geotekniske 
undersøgelser blev det valgt at fore-
tage en kalkstabilisering af den jord, 
som umiddelbart ikke havde den ønsk-
ede bæreevne. Stabiliseringen viste så 
stor effekt, at projektet blev udvidet fra 
5.000 m3 til 60.000 m3.

Efter materialerne blev stabiliseret 
blev de placeret i mellemdepot i 6-12 

måneder. Herefter blev den kalkstabilis-
erede jord genanvendt som tilbagefyld-
ning under pladser med videre med et 
begrænset spild af de oparbejde mate-
rialer.

Samlet blev der sparet ca. 100.000 m3 
råstoffer og kravet om jordbalance på 
projektet blev sikret. Herudover mulig-
gjorde stabiliseringen en minimering af 
kassering af store mængder materiale i 
vinterperioden. Endeligt kunne projek-
tet med etablering af veje med videre 
gennemføres med en tidsbesparelse på 
tre måneder.

KALKSTABILISERING

BUSINESS CASE:

Kontakt: Region Midtjylland - Skottenborg 26 - Postboks 21 - 8800 Viborg - T: 7841 0000 - www.rm.dk 
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KALKSTABILISERING I GENBRUGSJORD VED GØDSTRUP SYGEHUS



KLIMA, LANDSKAB

HELHEDSPLAN FOR ÅVÆNGET

Herning Kommune har fået udarbejdet 
en helhedsplan for  klimatilpasning, 
jordhåndtering og landskabsarkitektur 
for et rekreativt område beliggende 
mellem et erhvervs- og et boligområde. 
Helhedsplanen danner baggrund for 
udarbejdelsen af udbudsmateriale for 
jordhåndtering i området.  

Med baggrund i en række forudsætnin-
ger i form af miljøforhold, klimasikring 
mv. samt ny nabobebyggelse, veje og 
tekniske anlæg i området er det bereg-
net, hvor stor en mængde jord, som skal 
håndteres for at byggemodne og opføre 
den ønskede nabobebyggelse i Åvænget 
– dvs. den samlede jordressource.  Der-
efter er mulighederne for genanvendel-
se afdækket og de geotekniske forhold, 

og deres mulighed for genanvendelse 
skitseret. På baggrund af den bereg-
nede jordmængde, der skal deponeres 
i området, er der udarbejdet en land-
skabsplan for et fremtidigt rekreativt 
områdes funktioner. Planen understøt-
ter områdets brug og naboaktiviteter i 
form af bl.a. sport og leg samt håndte-
rer et stigende problem for håndtering 
af regnvand for naboområderne. 

Helhedsplanen indeholder dertil en eta-
peplan for jordhåndteringen til fremtidi-
ge entreprenører. Desuden en nærmere 
beskrivelse af, hvordan jorden fra de 
jordgenererende anlægsprojekter skal 
genanvendes til opbygning af det frem-
tidige terræn i området.

Helhedsplan, jordhånd-
tering, landskabsplan, 
klimasikring
Åvænget, Herning
22.000 m3

Projekttype:

Sted:
Mængde: 

Med nye værktøjer har det været 
muligt at lave en plan for genanven-
delse af al overskudsjord. 

Kontakt: Herning Kommune - Torvet 5 - 7400 Herning - T: 9628 2828 - www.herning.dk 
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Projekttype:

Sted:
Mængde:

“Det er for mig at se helt optimalt 
at genanvende jorden til det her 
formål.”
      - Knud Kristensen, tidl. borgmester

Sikring af dige med gen-
brugsjord, genanvendelse 
af ren og forurenet jord, 
klimasikring
Nørrekær Enge, Aggersund
73.500 m3

Ved Aggersund har man benyttet ren, 
lettere forurenet og forurenet jord i 
forbindelse med forstærkning af et 
eksisterende 5 km langt dige. Bag  
diget findes et større kulturlandskab 
bestående af opdyrkede engarealer.

I miljøgodkendelsen er der, udover 
genanvendelse af overskudsjord, lige-
ledes givet tilladelse til modtagelse af 
bygge- og anlægsaffald, som lever op 
til kravene i Genanvendelsesbekendt- 
gørelsen, dvs. sorterede og forarbej- 
dede rene stenmaterialer. Der må 
således ikke modtages byggeaffald med 
træ, glas, isolereringsmateriale, eter-
nit, plast el.lign. Der er desuden givet  
tilladelse til forhøjet indhold af hen-
holdsvis olieprodukter samt PAH’er.

I forbindelse med forstærkningen af det 
eksisterende dige genanvendes over-
skudsjord og bygningsaffald ovenpå  
og bag det eksisterende dige. Afslut-
ningsvis udlægges markeringsnet samt 
0,5 m uforurenet jord.

Tidligere borgmester i Vesthimmerlands 
Kommune, Knud Kristensen, har udtalt 
at der er tale om et godt koncept, som 
kan udbredes til lignende områder: 

“Det er et ganske udmærket og flot kon-
cept, som vi bare skal have udbredt. Hvis 
vi ikke finder nogle alternative depo- 
neringsmuligheder til den forurenede 
jord, så har vi en byudvikling, som går 
i stå. ”

KLIMASIKRING

Kontakt: Vesthimmerlands Kommune - Vestre Boulevard 7 - 9600 Aars - T: 9966 7000 - www.vesthimmerland.dk 

© SDFE
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NYTTIGGØRELSE AF FORURENET JORD TIL FORSTÆRKNING AF DIGE



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Klimasikring, rekreativt 
område, regnvandsbassiner, 
jordhåndtering, landskabs- 
plan
Herning
170.000 m3

Projektet har bevist, at det er muligt 
via tidligt og tæt samarbejde og plan- 
lægning på tværs, at løse det ene 
problem med hjælp fra det andet.

Projektet er realiseret for at reducere 
omfanget af oversvømmelser ved Her- 
ningsholm Å, som løber rundt om 
Herning by. Ved større og/eller læn-
gerevarende regnhændelser reducerer 
projektet vandstanden i åen med ca. 
30 cm, som netop er forskellen mellem 
succes og fiasko. Projektet er kombineret  
med etablering af traditionelle regn- 
vandsbassiner i forbindelse med separat- 
kloakering og en række rekreative  
elementer.

Projektet er også realiseret for at ud-
nytte et 25 ha stort uudnyttet bynært 
område til rekreative formål: Områdets 
tilgængelighed og naturindhold er øget, 
og skoler og børnehaver i området har 
fået mulighed for at undervise praktisk 

i det fri. Gangbesværede og handicap-
pede har fået adgang til området og 
forskellige faciliteter er indrettet under 
hensyn til dem, mens motionister har 
fået bedre og længere ruter. De nye lege-
bakker kan tilmed bruges til mountain-
bike, drageflyvning, kælkebakke, mm. 
og søerne kan bruges til undervisning, 
sejlads samt lystfiskeri. 

Overskudsmaterialer, i form af ca. 170.000 
m2 jord, er genanvendt til klimasikring af 
et ca. 160.000 m2 stort erhvervsbyggeri 
samt til etablering af motorvej. Alt sam-
men inden for ca. 10 km. Projektet yder 
et stort bidrag mod oversvømmelser ved 
Herning By. Samtidig er et nyt stort by-
nært erhvervsareal via opfyldning blevet 
klimasikret mod stigende grundvand.

KLIMASIKRING

Kontakt: Herning Kommune - Torvet 5 - 7400 Herning - T: 9628 2828 - www.herning.dk 

© SDFE

©COWI
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KLIMASIKRING I LILLELUND ENGPARK, HERNING



Projekttype:
Projekt:

Sted:
Mængde:

Klimasikring, byggemod-
ning, regnvandsbassiner, 
jordhåndtering, landskab-
splan
Herning
37.000 m3

Sand opgravet fra regnvandsbassiner 
er genanvendt til terrænregulering 
ved byggemodning til klimasikring af 
nyt boligområde. 

Herning Kommune ønskede at bygge- 
modne et lavtliggende areal i Sunds, 
nord for Herning. Området var så lavt, 
at der i nogle perioder stod grundvand 
på terræn. En byggemodning ville der-
udover betyde, at regnvand i fremtiden 
skulle pumpes op i et regnvandsbassin i 
stedet for selv at kunne aflede, som er 
normal praksis. Herning Vand havde en 7 
års plan for kloakseparering i Sunds, som 
bl.a. indeholdte udgravning til to kom-
mende regnvandsbassiner. 

Bassinerne var placeret hhv. 2,1 og 2,7 
km fra byggemodningen, hvorfor sandet 
fra bassinerne kunne bruges til at hæve 
terrænet. Herning Vand opgravede,  
efter indledende prøveudtagning og  
dokumentation af brugbarheden, sandet  

fra bassinerne og aflæssede det ved 
selve byggemodningen hvor Herning 
Kommune indbyggede det i terrænet. 

Da Herning Vand ikke skulle køre langt 
for at aflevere sandet sparedes mange 
penge i kørsel. Derudover blev anlægs- 
udgiften til byggemodningen for  
Herning Vand mindre, da grundvands- 
sænkningen blev betydelig mindre ved 
at terrænet blev hævet, ligesom man 
kunne undgå pumpning af regnvand. 
Herning Kommune fik leveret gratis 
sand klar til indbygning direkte ved byg-
gemodningen, og køberen af grundene 
behøvede ikke at betale for at hæve 
terrænet, som i dette tilfælde ville være 
nødvendigt. I alt blev der leveret 37.000 
m3 sand til indbygning. 

KLIMASIKRING

Kontakt: Herning Kommune - Torvet 5 - 7400 Herning - T: 9628 2828 - www.herning.dk 

©COWI
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KLIMASIKRING MED OPGRAVET SAND, SUNDS



Projekttype:

Sted:
Mængde:

Kr.:
CO2:
KM:

Strategi for jordhåndtering,
jordhåndtering, planlægning 
og strategi
Vinge
2.000.000 m3

200.000.000
9.000 ton
9.200.000

For byområdet Vinge har Frederikssund 
Kommune og Frederikssund Forsyning 
fået udarbejdet en strategi for hånd-
tering af overskudsjorden lokalt, frem 
for at bortkøre jorden til eksempelvis  
Nordhavnen i København. 

Med i strategien er en økonomisk ana- 
lyse af gevinsterne ved lokal jord-
håndtering samt en bæredygtigheds-
vurdering af de mange andre gevinster.  

Strategien rummer et mulighedskata-
log, der opstiller løsningsmuligheder til 
genanvendelse af jorden lokalt, blandt 

andet til klimasikring, forbedring af de 
rekreative kvaliteter, støjskærmning, 
mm. 

Projektet er en del af initiativet  
Helhedsorienteret bæredygtig jord-
håndtering støttet af Region Hoved- 
staden. 

Der er således lavet en plan for, 
hvordan de 2 mio. m3 jord kan genan-
vendes lokalt i området. 

PLANLÆGNING OG STRATEGI

BUSINESS CASE:

Projek  ype:
Sted:

Klient:
Samarbejde:

Eksper  se:
Udført:

Honorar:

Strategi for jordhåndtering
Vinge, Frederikssund
Bygherreforeningen
Frederikssund kommune
Planlægning og strategi
2014-2015
665.000 kr

NIRAS har i samarbejde med Fred-
erikssund Kommune og Frederikssund 
Forsyning udarbejdet en strategi for 
håndtering af overskudsjorden lokalt 
i Vinge, frem for at bortkøre jorden  l 
eksempelvis Nordhavn. Med i strategien 
er en økonomisk analyse af gevinster 
ved lokal jordhåndtering samt en bære-
dyg  ghedsvurdering af de mange andre 
gevinster. 
Strategien rummer et mulighedskata-

log, der ops  ller løsningsmuligheder  l 
genanvendelse af jorden lokalt, bl.a.  l 
klimasikring, forbedring af de rekrea  ve 
kvaliteter, støjskærmning mm. 
Projektet er en del af ini  a  vet Helhed-
sorienteret bæredyg  g jordhåndtering 
stø  et af Region Hovedstaden

PLANLÆGNING

LOKAL JORDHÅNDTERING I VINGE
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OMRÅDE MARKERING

STØJVOLD

UDSIGTSHØJ / LANDMARK

UNDER VEJ OG STI

EKSTRA MULD PÅ 
LANDBRUGSAREALER

KLIMASIKRING OMKRING 
BYGNING

REKREATIVE LANDSKABER

27

KLIMASIKRING OMKRING BYGNINGER

BESKRIVELSE AF LØSNING

For at sikre ny bebyggelse mod oversvømmelse kan 

man opføre bygningerne på forhøjede sokler. Dette vil 

dog ændre karakteren af byen væsentligt, hvis man 

ikke også løfter terrænet op til det niveau som man 

ellers vil have haft. Denne mulighed er således at 

anvende overskudsjord til at opbygge terrænet omkring 

bebyggelsen, så bygningerne i princippet kommet til at 

ligge på bakkeøer.MULIGHED FOR ANVENDELSE I 

VINGE
Denne løsning kan anvendes i alle dele af Vinge, 

og er den vil være nemmest både æstetisk og 

teknisk at indarbejde i områder med relativ lav 

bebyggelsestæthed. Kapaciteten er vurderet udfra en 

gennemsnitlig terræn hævning svarende til 0,5 m på et 

område på størrelse med 50% af det bebyggede areal 

og på størrelse med 25% af det bebyggede område 

i helhedsplanen. Dette svarer ca. til arealet af de 

byggefelter der er berørt af en bluespot.

RELEVANTE JORDTYPER:

I princippet alle, men sandsynligvis hovedsa-

geligt moræneler og andre stabile jordtyper.

KAPACITET I VINGE:

450.000 m 3

VURDERINGDette skaber mulighed for klimasikring 

af den nye bebyggelse, og den erstatter 

tilkørsel af nye materialer.

© NIRAS Gruppen A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - Denmark - T: +45 4810 4200 - www.niras.dk/allerød

Kontakt: Frederikssund Kommune - Torvet 2 - 3600 Frederikssund - T: 4735 1000 - www.frederikssund.dk 
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LOKAL JORDHÅNDTERING I VINGE, FREDERIKSSUND



© SDFE

Projekttype:

Sted:

Kommune- og lokalplan-
lægning med baggrund i 
strategi for jordhåndtering,
planlægning, terrænbear- 
bejdning, landskabsplan
Frederiksberg

Ved hjælp af lokalplanen er der fastsat 
rammer, der muliggør genanvendelse 
af overskudsjord lokalt og midlertidige 
jordbanker. 

I kommuneplanen for Frederiksberg 
Kommune er der opstillet målsætninger  
for jordhåndteringen i kommunen. Der 
er således fastsat generelle rammer, bl.a. 
for mulighed for terrænbearbejdning 
udover 0,5 m, i nye lokalpaner. Den konk-
rete rammebestemmelse kan desuden 
sikre udpegning af de områder, der kan 
terrænbearbejdes, eller områder til plac-
ering af midlertidige jordbanker. 

De indarbejdede retningslinjer for jord- 
håndtering er anvendt i forbindelse 
med opførelse af KU.BE - et kultur og 
bevægelseshus på Frederiksberg. I 
lokalplanen er således indarbejdet, 
at ”Området må ikke terrænreguleres 

mere end +/- ½ m. Undtaget herfra er 
dog de terrænændringer som er nød-
vendige for etableringen af støjvolde 
og to regnvandssøer/bassiner, som vist 
på bilag”. Desuden er det beskrevet, at 
ubebyggede arealer kun må benyttes 
til offentligt tilgængeligt grønt område. 
Dog kan ubebyggede arealer midlerti-
digt anvendes til jordbanker for lokal 
jordhåndtering. 

Projektet er således blevet realiseret 
med fokus på lokal genanvendelse af 
jord og med mulighed for jordbanker 
på stedet, således at genanvendelsen af 
jord opgravet i forbindelse med projek-
tet er blevet til en realitet. 

PLANLÆGNING OG STRATEGI

Kontakt: Frederiksberg Kommune - Smallegade 1 - 2000 Frederiksberg - T: 3821 2121 - www.frederiksberg.dk 
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Projekttype:

Sted:
Mængde:

Støjreducering med over-
skudsjord, jordhåndtering, 
landskab
Aalborg
200.000 m3

A. Enggaard har fået en mulighed for 
at genanvende den overskudsjord, 
der dannes i forbindelse med deres 
anlægsprojekter.

I forbindelse med en ny udstykning på 
ca. 35.000 m2 ved Vodskov Enge har det 
været nødvendigt at foretage støjreduk-
tion af motorvejen, E45. 

Støjreduktionen udføres ved at etablere 
en støjvold langs motorvejen. På stø-
jvoldens vestside, der vender ind mod 
den nye udstykning, er der planlagt eta-
blering af et rekreativt område for de 
kommende beboere i området.

Jordvolden etableres af en lokal en-
treprenør, der i et større omfang selv  
leverer jord til projektet. I forbindelse 
med opbygningen anvendes større 

mængder af f.eks. ler og kridt, der 
kan være problematiske at håndtere i 
forbindelse med genanvendelse.  

Jordvolden opbygges med en kerne 
af  lettere forurenet jord, som ind-
kapsles med 0,5 m ler og afslutningsvist 
overdækkes med 0,5 m ren muld. 

I forbindelse med udarbejdelsen af 
miljøgodkendelsen for anlægget er der 
udarbejdet en registreringsmetode, 
hvor den jordmængde, der tilføres støj- 
volden, opmåles i forhold til antallet af 
aksler på lastbilerne, der kører jord til 
anlægget.

STØJ

Kontakt: Aalborg Kommune - Boulevarden 13 - 9000 Aalborg - T: 9931 3131 - www.aalborg.dk 
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Projekttype:

Sted:
Mængde:

Genanvendelse af jord, 
støjvold, trafik
Aarhus, Skanderborg
62.000 m3

Vejdirektoratet har i forbindelse med 
projektet undgået at bortkøre jord 
til deponi og har i stedet opnået en 
støjreduktion for områdets beboere.

I forbindelse med udvidelsen af motor-
vejen E45 mellem Skanderborg Syd og 
Aarhus Syd, hvor midterrabatten ind-
drages og bliver til et tredje spor i beg-
ge retninger, dannes en større mængde 
overskudsjord. 

På to trafik-øer skal den overskudsjord, 
der skal graves op i midterrabatterne, 
placeres. Der skal cirka graves en halv 
meter jord væk, før de to nye vejbaner 
i en fælles bredde på syv meter kan an-
lægges med stabilgrus, sand og asfalt. 
Projektet omfatter en samlet udvidelse 
på 15 km motorvej. 

Overskudsjorden, der er bestående af 
materialer, der umiddelbart ikke kan 
genanvendes i det fremtidige vejforløb, 
skal genanvendes på de to trafik-øer, 
hvor der laves en bakke i godt fem me-
ters højde, som kan fungere som en  
støjvold.

I projektet er også indregnet en del over-
skudsjord fra de 19 regnvandsbassiner, 
som Vejdirektoratet enten udvider eller 
nyanlægger i forbindelse med projektet.
 

STØJ

Kontakt: Vejdirektoratet - Havnegade 27 - 1058 København K - T: 7244 3333 - www.vejdirektoratet.dk 
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Projekttype:

Sted:
Mængde:

CO2:
KM:

Genanvendelse af slagge-
holdig og forurenet jord
infrastruktur, banebro
Aarhus
4.300 m3

5.000 kg
6.300

I forbindelse med etablering af letbanen  
i Aarhus har der været flere enkelt-
projekter, hvor der har været genanven-
delse af overskudsmaterialer.

For at kunne føre Letbanens spor 
frem til trafik- og servicecentret ved P.  
Hiort-Lorenzens Vej har det været nød-
vendigt at etablere en bro. I forbindelse 
med etableringen af denne har det 
været muligt at genanvende jord, der 
opgraves i forbindelse med etablering 
af spor til letbanen. I dette projekt er 
overskudsjorden opgravet få meter fra 
nyttiggørelsesområdet.

Broen over Bane Danmarks spor ved 
indkørsel til Aarhus H er udformet som 
et stort trug i beton. I bunden af dette 
trug er der genanvendt forurenet jord, 
hvorpå nye spor er placeret i nye skærver.  
Samlet er der i forbindelse med projek-
tet nyttiggjort 4.300 m³ slaggeholdig  
forurenet jord.

Projektet med genanvendelse af 4.300 
m³ slaggeholdig forurenet jord har 
medført en reducering af tilførslen af 
rene råstoffer, økonomisk besparelse på  
deponering jord, reduktion af tung trafik 
i Aarhus midtby og endeligt reduktion af 
CO2 udledning.  

INFRASTRUKTUR

BUSINESS CASE:

Kontakt: Aarhus Letbane - P. Hiort Lorenzensvej 71-95 - 8000 Aarhus C - www.letbanen.dk 

© SDFE
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LETBANEBRO MED GENANVENDT FORURENET JORD I AARHUS



Projekttype:

Sted:
Mængde:

CO2:
KM:

Genanvendelse af jord 
til broer og dæmninger, 
infrastruktur, banebro, 
dæmninger
Aarhus
135.000 m3

194.400 kg
243.000

I forbindelse med etableringen af den 
ca. 3,5 km lange strækning mellem  
Skejby og Lisbjerg, har man haft fok-
us på at holde en neutral jordbalance 
i projektet  gennem genanvendelse at 
overskudsjord.

Overskudsjorden er brugt til genan-
vendelse i forbindelse med bro- og  
dæmningsanlæg.  

Da dæmningsanlæggene er beliggende 
henholdsvis i og uden for arealer med 
drikkevandsinteresser, har der været 
krav til hvilket jorder, der kan genan-

vendes. I dæmningsanlægget beliggen-
de i området med drikkevandsinteresser 
og indvindingsopland til Kastedværket 
er der genanvendt 65.000 m3 dokumen-
teret ren jord og let klinker (LECA).

I dæmningsanlægget, der er beliggende 
uden for området med drikkevandsin-
teresser, er der genanvendt 70.000 m3 
lettere forurenet jord.

Jorden til bro- og dæmningsanlæggene 
er overvejende fra letbanens egne an-
lægsarbejder. Det har dog også været 
nødvendigt at få tilført jord fra eksterne 
projekter.

INFRASTRUKTUR

BUSINESS CASE:

Kontakt: Aarhus Letbane - P. Hiort Lorenzensvej 71-95 - 8000 Aarhus C - www.letbanen.dk 
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HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD VED LETBANEN I AARHUS


