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Fra brandslukning til planlægning
Hvad er ved at ske i forhold til bæredygtig jordhåndtering?

Kommunerne:
• Jordstrategier
• Lokalplaner
• Kommuneplan
• (Udbud)

Regionerne:
Har fokus på at forbruget af primære 
råstoffer skal ned. Vil gerne være med som 
sparingspart og vidensdeling 

Private aktører: 
Nogle har fået øje på muligheder og 
besparelser ved ikke af fjerne så meget jord.
Firmaer der specialiserer sig i andre 
teknikker såsom kalkstabilisering
Flere projekter der tænker genanvendelse 

Rådgivere: 
Ligeledes et øget fokus 

• .
Tidlig 

planlægning

Hovsa-
løsninger



Værktøj  
Strategi for bæredygtig jordhåndtering
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Hvad kan en strategi for bæredygtig jordhåndtering?

Kommunalt

• Lave en prognose af forventet overskudsjord – hvad forventes og 
hvordan kan vi arbejde med denne viden?

• Tænke i procedurer og vejledninger internt i kommunen, så 
der kommer fokus på reducering og lokal genanvendelse af jord

• Overveje om der er steder i kommunen der kan have gavn af at 
genanvende jord fx lavtliggende områder der skal klimasikres, 
mangel på rekreative kvaliteter i nogle områder eller 
støjdæmpning

• Tilbyde at der er lokale steder at komme af med jord på i 
kommunen

• Hjælpe med midlertidige jordbanker/ressource pladser

• Gå foran i egne projekter

• Være formidler ud mod aktører i kommunen – herunder deling af 
viden mellem projekter der kan mangle jord
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OperationeltTaktiskOrganisatoriskStrategisk

Planafdelingen i 

samarbejde med 

den øvrige 

forvaltning

Landskabsplaner – skal sikre at 

overskudsjorden placeres hensigtsmæssigt i 

landskabet

Lokalplaner – skal sikre at der tænkes reducering 

og genanvendelse af jord 

Lokal genanvendelse af ren jord og dermed søge 

jordbalance i lokalplansområdet. 

Foreligge en konkret vurdering hver gang, der 

dokumenterer de foretagne vurderinger. 

Ved hvert nyttiggørelsesprojekt udarbejdes en 

landskabs-plan. Anvendes til at visualisere hvordan nyt-

tiggørelsen får skabt mest værdi og rekreativ kvalitet. 

Kommune/Forsyning 

som bygherre

Kommune som 

formidler

Der arbejdes med reducering, og genanvendelse. 

Der skal udarbejdes en jordprognose.

Jord skal søges håndteret lokalt. 

Ved lokalplanlægning, konkrete projekter og anlæg 

skal søges jordbalance. 

Der udlægges 2 arealer til nyttiggørelse af 

ressourcejord.
Ansøgning til bygge- og 

anlægsarbejde – skal sikre at 

der tages dialog med eksterne 

om genanvendelse
Oplæg til 

jordhåndteringsplaner -

skal sikre at der tages 

dialog med eksterne om 

genanvendelse

Egne bygge- og 

anlægsarbejder –

ambitioner og 

målsætninger om at gå 

foran i egne projekter

Dialog – skal sikre at den 

bæredygtige tilgang 

formidles i kommunen

Ved tidlig dialog med eksterne bygherre kan 

informeres om kommunens ambitioner omkring 

bæredygtig jordhåndtering. Der kan spørges ind til 

om der tænkt over jordbalance. Der kan informeres 

omkring kommunens nyttiggørelsesprojekter. 

Der udarbejdes en procedurer for hvordan. 

I fbm. oplæg til fx forklassificering

spørges ind til hvordan der planlægges 

arbejdet med reducering og genanvendelse i 

projektet. Ved anmeldelser af jordflytning 

reageres hvis genanvendelsesegnet ren jord 

ikke anmeldelse til nyttiggørelsesprojekt 

Nytænkning – konkrete overvejelser 

som dokumenteres i forhold til 

reducering af jord, bygge i terræn, 

terrænregulering, udbudsmateriale hvor 

bæredygtighed vægtes højt. Screening af 

projekter fra investeringsoversigten. 

Der skal indledes dialog med bygherrer 

og aktører i kommunen hvor der 

formidles om den bæredygtige tilgang. 

Hjemmeside skal opdateres med nyttig 

viden. Der skal opfordres til tidlig dialog 

om muligheder.

Kommunen kan spille en rolle ifm match 

af jord mellem projekter

Udvalgte eksempler – Øget fokus på at miljøafdeling er en 

indgang for mange hvor der kan skabes dialog om genanvendelse. 

Miljøgodkendelser, §19 ansøgninger, landzonetilladelse.

Udvalgte eksempler – Byggeri, vejprojekter, 

klimaplaner, spildevandsplaner, biodiversitet

Udvalgte eksempler – Møder med aktører, gå hjem 

møder, borgerinvolvering, hjemmeside med 

oplysninger om nyttiggørelse, jordmatch
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Politisk målsætning for bæredygtig 

jordhåndtering: 

1. Minimer frembringelsen af jord ved 

bygge- og anlægsarbejde

2. Indtænk jordbalance i 

projektet/lokalplansområdet

3. Nyttigør i lokale 

nyttiggørelsesprojekter

4. Deponer

Tværfaglig gruppe i forvaltningen

Strategier kan visualiseres på denne måde for at skabe overblik



Hvad kan en strategi for bæredygtig jordhåndtering?

Forsyning mm.

• Ud fra viden om fremtidige projekter – hvad forventer 
vi af overskudsjord?

• Andre undersøgelser der har fokus på vurdering af 
genanvendelse

• Arbejde med jordbalance

• Overveje midlertidige jordbanker/ressource pladser, 
skal vi evt. sortere jorden?

• Sammentænkning af projekter både egne men også 
andre projekter i nærområdet der kan mangle jord

• Kan andre teknikker anvendes så vi reducerer jord? 
Fx kalkstabilisering? 
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Hvad kan en strategi?
Udviklingsområde / enkelte projekter

Kan andre byggemetoder anvendes så vi reducerer jord?

Kan vi lave nogle supplerende undersøgelser så vi har 
bedre overblik over genanvendelsespotentiale? 

Overveje midlertidige jordbanker/ressource pladser

Mulighedskatalog med flere muligheder for 
genanvendelse

Plan for håndtering

Synliggørelse af økonomi og CO2 udledning kan være et 
beslutningsgrundlag

Sammentænkning af projekter både egne men også 
andre projekter i nærområdet der kan mangle jord
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Samlet pris 
deponering 15 mio. 
ren og let forurenet 
12. mio.



Værktøj:
Prognose
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Anvendelsesmuligheder
Sekundære råstoffer og overskudsjord (udvalgte muligheder)
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• Regional sammenhæng (regional råstofplanlægning, fremme CØ og FN’s 
verdensmål, formidling af viden, regionale byggerier, offentlig udbud)

• Kommunal sammenhæng (fremme CØ og FN’s verdensmål, understøtte lokale 
markeder og platforme, kommunal planlægning, formidling af viden, visuelt 
overblik over hvor der kommer til at ske nedrivning, kommunale byggerier, 
offentlig udbud)

• Affaldsbranchen, råstofbranchen og byggevareproducenter (planlægning, 
investeringsbeslutninger, forsyning til producenter af fx genbrugsbeton eller 
rensede mursten)

• Bygherre, herunder private og offentlige bygherre, samt boligselskaber, 
arkitekter og rådgivere (planlægning af byggeri med fokus på bæredygtighed 
via genbrug og brug af sekundære råstoffer, planlægning af byggeri som ønskes 
matchet med adgang til lokalt producerede sekundære råstoffer). 



Prognosemodel
Jord og sekundæreråstoffer
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GIS værktøj, hvor 
forskelligt data kan 
indlæses og på 
baggrund af indlagte 
forudsætninger 
beregnes mængder



Resultater
På overskudsjord
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MÆNGDE LASTBILER PR. 30 TON

3.7 mio. over 12 år 120.000 lastbiler

KG CO2 (0,08 KG 

CO2/TON/KM) VED KØRSEL 

PÅ 10 KM

KG CO2 (0,08 KG CO2/TON/KM)

VED KØRSEL PÅ 50 KM

3 mio. (3.000 ton C02) 15 mio. (15.000 ton C02)

Kilde – CO2 calculator for soil – cityloops – Roskilde Kommune



Eksempel – HT kommune
Ressourcebank & Årsfordelt produktion af sekundære 
råstoffer 2020-2031

”Ressourcebank”

• 25.000 bygninger*

• 93 m2 bygningsareal/indbygger

• 233 m2 belægningsareal/indbygger

• 0,15 m2 belægningsareal/m2 kommuneareal

*alle bygninger, inkl. garager og udhuse mv, er medtaget i prognosen

Prognose: produktion af sekundære råstoffer2020-2031

• Basisflow: beton+tegl 390.000 ton; asfalt 180.000 ton; grus 0 ton 

• Planlagte nedrivninger: beton+tegl 235.000 ton; asfalt 50.000 ton; grus 
115.000 ton 

• I alt: beton+tegl 625.00 ton; asfalt 230.000 ton; grus 115.000 ton

• Årsgennemsnit: beton+tegl 52.000 ton; asfalt 19.000 ton; grus 10.000 
ton
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