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Hvad skal en jordstrategi understøtte?
3 strategiske paradigmer
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Hvad er en
jordstrategi?
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Hvad er en Jordstrategi
Hvad omfatter en jordstrategi?

Þ Processen

Þ Vision

Þ Prognose

Þ Ideliste og
Projektkataloget

Þ Prioriteringen

Þ Konkretiseringen

Dataindsamling

Analyse

Handlinger

Projektet skal organiseres som
projekt med styregruppe,
projektleder og –gruppe, samt
evt. referencegrupper.

Hvem skal involveres, høres,
orienteres eller bidrage med
info?
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Kendt process



Processen
Fase 0-3
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Erfaringer med
metoder og værktøjer
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Erfaring fra strategi
Gevinster

• Allerede i processen

• Tværfagligt samarbejde

• Nye løsninger - ny værdi

• Opmærksomhed

• Som konsekvens af implementeringen af
Jordstrategien

• Mindre kørsel

• Ny værdi i nye løsninger

• Bedre forhold for projektudviklere
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Erfaring fra strategi
Roller og betydning

• Hvem er det der driver arbejdet?

• Miljøafdeling har udfordringen, så interessen for
opgaven starter der.

• Planafdeling kan skabe rammen for løsningerne

• Landskabsarkitekten og geoteknikeren

(Foto viser lokalplan med koter)
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Erfaring fra strategi
Planlægningsværktøjer

Prognose af jordmængde

- hvilke ressourcer har vi?

Projektkatalog

- hvilke muligheder?

Lokalplan og kommuneplan

-hvilke rammemuligheder?
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Vejledninger - Jordstrategier
4 dokumenter  - kan findes på www.jordhaandtering.dk og www.rm.dk
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Regional analyse

• Forventet jordmængder

• Kan anvendes som GIS værktøj i
Region Midtjylland

• Besparelse i KM

• Besparelse for C02
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Jordmængder, forudsætningstal for C02 mm.



Inspirationskatalog

• Inspiration til forskellige projekter

• Kalkstabilisering

• Rekreative formål

• Støjvolde (med 2 anvendelser)

• Klimasikring

• Vejprojekter

• Strategisk planlægning

12

Mængder, business case, billeder



Projektvejledning

• Proces omkring strategiarbejde

• Vision

• Prognose og idéliste

• Potentiale afdækning

• Handlinger

• Organisering og implementering
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Processen igennem at lave en strategi for bæredygtig jordhåndtering



Skabelon til jordstrategi

Indeholder

• Grundtekst

• Tekst til tilpasning

• (tekst der skal slettes)
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Det færdige dokument



Prognose
Hvor meget jord skal håndteres?

• Jordmængder er vigtige

• Geografi er vigtig i
forhold til planlægning
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Projekter til genanvendelse
Flere oplysninger om projekterne
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• Flere oplysninger om projekterne

• Rummelighed

• Jordtyper

• Forureningsgrad

• Tidshorisont

• Potentialer, udfordringer og overordnet
handlinger



Prioritering af projekterne
Hjælp til prioritering
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• Væsentlige parametre

• Pointgives

• Tiden kan med fordel skitseres
– mere robusthed

Projektnavn Prioritering Geografi Økonomi Realiserbarh
ed

Tid Sum

Indsæt projektnavn (1-3) God (5) -
dårlig (1)

God (5) -
dårlig (1)

Stort (5) -
lille (1)

Sandsynlig (5) - ikke
sandsynlig (1)

Støjsænkning 1 1 5 5 4 4 18

Støjsænkning 2 2 2 4 4 4 14

Klimasikring 1 2 2 5 2 4 13

Klimasikring 2 3 3 4 1 4 12

Klimasikring 3 3 3 3 1 4 11

Rekreativt område 1 5 5 4 5 19



Implementering

• Lokalplan

• Kommuneplan

• Udbud til bygge- og
anlægsarbejde

Eksempler:

Lokalplan bestemmelse:

Arealet skal beplantes, terrænmæssigt
bearbejdes og forsynes med stier, så de
rekreative formål tilgodeses.
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Kommuneplanens retningslinjer:
Der udlægges seks arealer, hvor der kan
planlægges for genanvendelse
af overskudsjord:

For alle udpegede arealer gælder, at
overskudsjorden skal placeres og modelleres
efter en godkendt landskabsplan.



Opsummering, anbefaling og perspektiver
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Jordstrategier - mere bæredygtighed

• Klimaeffekt (CO2 )

• Bedre rekreative arealer

• Bedre lokalmiljø

• Sikring mod oversvømmelse

• Bedre projektøkonomi

• FN’s verdensmål
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Opsamling og anbefalinger

BRUG jordstrategier til at sætte en retning for jeres arbejde med bæredygtig jordhåndtering.

Organisering
Afklar organiseringen
i den kommunale
organisation.

Prognosen
Overblik og retning.

Tidlig prognose kan
bruges til vurdering
om relevans.

Projektkatalog
Værdien skabes når
man på kort tid kan
skabe genanven-
delsesmulighed for
jord tæt på
opgravningsstedet.

Fysisk
planlægning
Værktøjerne er
afprøvede.

Det er planlæggernes
ansvar at indarbejde
muligheder for at
genanvende jord.

Business Case
Afdæk om der er i
projektet er den
fornødne økonomi til
at det vil blive
realiseret.
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Hvad skal der til for at det lykkes?

• Skal have politisk opbakning

• Tværfagligt samarbejde lokalt i kommunen

• Markedet skal få øjnene op for mulighederne (bygherre, entreprenør,
rådgivere mf.)

• Der sker fyldes stadig jord på landbrugsjord, laves for høje støjvolde..

• Forenkling af regler (fx lovgivning, anmeldelse, forureningsgrader)

• Prøvetagningsproblematikken

• Forretningsmodel (hvem skal drifte projekterne)

• Netværksgruppe på tværs?
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