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Abstract
Dette projekt fokuserer på kortlægning 
og visualisering af data for en konkret 
case, hvor dets byggematerialers logistik 
belyses nærmere. 

Byggeri- og anlægsprocesser, samt 
produktion af byggematerialer stod for en 
årlig omsætning på 281,7 mia. kr. i Danmark 
i 2019, som udgør 10 % af CO2-udledningen, 
og er derfor en kæmpemæssig faktor i det 
samlede CO2 regnskab. 

Bygge- og anlægssektoren står også for 
at generere byggeaffald på 4,5 mio. tons 
om året, som omtrent svarer til den samme 
mængde i ton CO2 der udledes.
Der håndteres desuden omkring 8,3 mio. 
tons overskudsjord årligt.

Således kalder et øget fokus på 
bæredygtige løsninger i arkitekt- og 
byggebranchen på nye metoder og forslag 
til forbedring, både på den nationale 
scene, men i høj grad også på den globale. 

Genanvendelse og upcycling af 
byggematerialer har derfor også fået en ny 
opmærksomhed, men dette sker primært 
på projektniveauet og ikke som national 
eller regional strategi. 

Kan der optimeres i logistikken for bygge-
materialers færd til og fra byggepladser 

bare en lille smule, vil det betyde store 
reduktioner i omkostningerne for miljøet.

Når byggematerialer transporteres til og 
fra byggepladsen, sker dette ofte over 
store afstande, hvilket som konsekvens 
medfører øget trafik, forurening og C02-
udledninger, som følge af de gængse 
standarder bl.a. for leveringsformer, 
køretøjers brug af fossile brændstoffer og 
genanvendelsesmuligheder.

Vores projekt er en afsøgning af i hvilken 
udstrækning, det er muligt at udfordre og 
forbedre denne logistik, ved at anvende 
nye GIS-baserede kortlægningsværktøjer 
til at visualisere data inden for 
byggematerialers logistik.

Projektet søger at komme med svar 
og metoder til bedre at kunne forstå 
kompleksiteten i et byggeprojekt, og 
komme med løsninger gennem en grafisk 
formidling, som et alternativ til gængse 
formater som tabeller eller rapporter, hvor 
afgørende data let forbliver overset.

Specifikke data fra casen er indsamlet, 
og opsat via en GIS-software hvor den 
oprindelige data forbliver indlejret, og hvor 
den nye geodata anvendes til at udføre 
præcise kortlægninger og udregninger 
inden for logistikken. 
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Dette materiale har sammen med indhentet 
supplerende information og statistik, 
dannet grobund for en række konkrete 
optimerede løsningsforslag for casen, såvel 
som generelle anbefalinger for en mere 
bæredygtig tilgang.

Projektets mål har været at undersøge 
den tilgængelige data, og fremkalde et 
mere overskueligt blik på de udfordringer 
og muligheder som findes inden for 
byggematerialers logistik.

Projektets resultater omhandler primært 
håndteringen og transport af overskudsjord 
og råstoffer, hvor kortlægninger og 
udregninger suppleret med grafisk 
formidling, angiver forbedrede og 
alternative løsninger. 

Konklusionen for projektet er, at der findes 
et omfattende potentiale for optimering af 
logistikken.

Hvis dette får en øget opmærksomhed i 
byggebranchen, såvel som en større politisk 
dagsorden med nye krav og strategier, vil 
der kunne reduceres på omkostninger for 
både økonomi og for miljøet.
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Introduktion

KORTLÆGNING AF DATA
Bæredygtighed er blevet et bredt anvendt 
udtryk, hvor adskillige aspekter kan 
defineres som værende bæredygtige, uden 
at det nødvendigvis er tydeligt hvordan.

I byggesektoren er der et nuværende 
fokus på hvilke byggematerialer som 
anses for bæredygtige når det omhandler 
miljøet og klimaforandringer.

En anden karakteristik er om noget er 
økonomisk bæredygtigt, hvor eksempelvis 
logistikken er optimeret for at opnå den 
smarteste og mest effektive løsning. 

Disse områder er ofte yderst komplekse og 
omfattende, men kan man med brugen af 
kortlægningsværktøjer øge forståelsen af 
hvordan og hvor der kan skabes fremtidig 
forbedring?

Dette projekt forsøger at kortlægge 
og visualisere data, med henblik på 
formidling af ny viden og metoder til at 
anvende bæredygtige løsninger.

Projektets case er byggeriet af et 
parkeringshus som del af den første fase 
for den kommende Sluseholmen Skole i 
København SV.

Byggeriet opføres af Københavns 
Kommune, med BAM Danmark A/S som 
hovedentreprenør.

Projektet har fulgt byggeprocessen, 
indsamlet data og udvalgt relevante 
temaer inden for bæredygtighed og 
logistik, som er blevet undersøgt nærmere.

Data fra forskellige kilder og formater 
er blevet forbundet og opsat i en GIS-
software, som har gjort det muligt at 
synliggøre det store overblik og udføre 
videre beregninger.

Projektets hovedfokus har primært 
været håndteringen og transporten af 
(overskuds)jord.
 
Der er desuden også undersøgt forhold 
for fundamentet og betonelementerne for 
casen, såvel som generelle informationer 
om råstofforbruget i byggebranchen i 
Danmark.

Udgivelsen i forbindelse med dette projekt 
skal ses som et opslagsværk der belyser 
løsninger, informationer og anbefalinger, 
som en inspiration til dem, der ønsker at 
arbejde for en bedre logistik og bæredygtig 
håndtering af byggematerialer.

Projektet og Casen: Sluseholmen Skole
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Visualisering af det kommende P-hus 
fra Sydhavnsgade

Ortofoto af Sluseholmen, et byområde 
i udvikling

Luftfoto fra Lokalplan 310 - 
Teglværkshavnen



INTRO 10    

17. august 2020
test af jord og de første 
funderingspæle

14. september
alle funderingspæle 
er nedhamret og der 
klargøres til udgravning 
af jord

23. september
fortsat udgravning 
og kapning af 
funderingspæles toppe 

6. oktober
yderlig udgravning af 
jord

Casens udviklingsforløb



KORTLÆGNING AF BYGGEMATERIALERS LOGISTIK / IBD / DET KONGELIGE AKADEMI 2021  11    

28. oktober
forberedelse af 
fundament og 
stålarmering til in situ 
betonen

17. december
betonelementer leveres 
løbende og samling af 
råhuset påbegyndes

marts 2021
færdiggørelse af 
parkeringshus

26. november
armering og fundament 
udføres, med brug af 
genopfyldnings-
materialer



KAPITEL 1 
CASENS SPECIFIKKE DATA



Områder og faserSjællandsbroen

fodaftryk skole - 2. fase

parkeringshus - 1. fase

projektområde

fremtidig kanal

Slus
eho
lme
n
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Projektoversigt

BYGGERIETS FASER
Projektområdet er indrettet efter to faser; 
byggeriet af parkeringshuset i fase 1 og af 
den nye skole i fase 2.

Byggeaktiviteterne er derfor koncentreret 
omkring området ud mod Sjællandsbroen, 
hvor der under byggeprojektet er blevet 
udført funderingspæle, udgravning af jord, 

fundament af in situ beton og råhus af 
betonelementer.

I den næste fase af byggeriet vil selve 
skolen udføres kombineret med udearealer, 
sammen med etablering af en fremtidig 
kanal.
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Indsamling af data

COLLAGE AF RÅDATA
Projektet har indsamlet og gennemset 
data om den specifikke case fra 
flere steder, for at få det det mest 
fyldestgørende overblik.

Udvalgte billeder fra særlige dele og 
faser af byggeprojektet sammen med 
entreprenører og producenters tal er her 
samlet til en collage.
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COLLAGE AF GENEREL INFORMATION
Indsamlingen er blevet suppleret 
med søgninger og læsning af generel 
information, artikler, statistikker og 
interviews omkring jordhåndtering, 
betonproduktion, transport, råstoffer og 
lovgivning. 

Her ses en collage med udvalgte billeder fra 
denne indsamlingsproces.



1. fase

klassificering 1

7 x 7 x 0,33m jordfelter

klassificering 2/3

5 m

klassificering 4

boringer
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JORDKLASSIFICERING 
Tidligt i caseprojektet er jorden på 
byggegrunden blevet undersøgt, kortlagt 
og klassificeret på baggrund af analytiske 
boringer. 

Jordklassificeringen afgør hvor ren eller 
forurenet jorden er, og derfor hvordan den 
skal håndteres og anvendes.

I alt dækkes byggegrunden af omkring 

200 felter på 7 x 7 m, hvor klassificeringen 
for hvert enkelt jordfelt gælder 0,33 m’s 
dybde ad gangen.

På de dybeste steder skal der udgraves 5 
m jord, for at få plads til fundamentet til 
p-huset.

Alt i alt skal der udgraves 1.952 jordfelter 
på 7 x 7 x 0,33 m.

Jord - håndtering og planlægning



23,03 km

12,59 km

1,65 km

site

jordmodtagere

kørselsrute: klass. 1

kørselsrute: klass. 2/3

kørselsrute: klass. 4
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JORDMODTAGERE
Der planlægges og laves aftaler med 
forskellige modtagere af den kommende 
opgravede jord.

Det varierer meget mellem modtagerne 
hvilken type jord de accepterer at modtage, 
og hvilken pris pr. ton de tager for det. 

Projektets tre modtagere ses på kortet her, 
med angivelse af hvad de gør med den 
modtagende jord.

Kørselsruterne er blevet kortlagte for at 
kunne udregne de præcise afstande fra 
byggeplads til modtager.
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Håndteringsproces

INDLEDENDE PLANLÆGNING OG 
TRANSPORT
Jordklassificeringen udføres af et 
miljøfirma som også skal føre tilsyn under 
udgravningen. Der er strenge krav om, at 
meget forurenet jord skal køres direkte til 
rensning, når den er opgravet. 

Underentreprenøren som står for 
udgravning og transport af jorden, 
kører sine maskiner og sit mandskab til 
byggepladsen.

BYGGEPLADSENS FORLØB
På byggepladsen påbegyndes udgravning 
og koordineres sådan at jord fra felter i 
samme klassificering læsses på lastbil og 
ikke bliver blandet. 

Hvis jorden er ren eller lettere forurenet 
kan den opbevares på site til muligt senere
genbrug.

JORDTRANSPORT
Jorden transporteres løbende til de 
forskellige modtagere, og gøres i takt med 
hvilken type jord som bliver opgravet.

Afhængig af jordens fugtighed og 
lastbilernes størrelse kan der være mellem 
20-25 m3 jord på en lastbil.

ERSTATNINGSMATERIALER
På et senere tidspunkt skal der findes 
erstatningsmaterialer til genopfyldning 
sammen med det kommende fundament. 

Der bruges typisk sand eller grus købt 
fra en grusgrav. Oprindeligt var planen at 
købe grus i Hillerød, men dette blev senere 
ændret.

Jord - håndtering og planlægning



60 km

50 km

60 km

50 km

FeS2

RGS Nordic

Tulstru
p Sten og Grus

8.070 - 1
0.080 km 

7.400 - 9
.260 km

46,5 km x ?

HB Jord

Sejer Pedersen

Siteudført a
f et eksternt 

miljø
firm

a

afhængig af antallet af til
gængelig lastbiler kan 

ventetid nemt fo
rekomme for selve udgravningen

Transport af maskiner fra under-

entreprenør til byggepladsen på 

ugentlig basis

Jordmodtagere

Placering af grusgrav hvor genop-

fyldningsmaterialet bliver skaffet

Afstanden fra grav til site - hvilket 

vil blive kørt ca. 36-45 gange t/r

Totale afstande for jordtransport

Kortlægning af jordforurening 

gennem flere boringer og prøver

Jorden bliver opgravet og enten opbevaret i forskellige bunker 

ift. klassificeringen eller læsset direkte på lastbil og kørt til 

modtager (klass. 4)

omkring 150 m3 jord bliver 

beholdt på site til genopfyld-

ning i løbet af fase 1

KMC Nordhavn

30 km
20 km

10 km

510 - 640 km
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Indledende planlægning
 og transport

Byggepladsens 
forløb

JordtransportErstatningsmaterialer
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Jord - dataudregninger

Beregninger

SAMLET BYGGEPROJEKT 
På baggrund af den indsamlede og 
kortlagte data er der blevet udført 
beregninger, baseret på en optælling af 
jordfelter og deres massefylde fordelt på 4 
klassificeringer.

Der er udregnet to scenarier for antallet 
af krævede jordtransporter afhængig af 
ladkapaciteten på lastbilerne - enten 25 
eller 20 m3.

Afstanden til jordmodtagerne er ganget 
med antallet af kørsler, og der er således 
udregnet to scenarier for den samlede 
kørsel. Her er klass. 2 og 3 slået sammen 
da de skal til samme modtager.

Desuden er prisen for at afsætte jorden 
estimeret ud fra en grov beregning 
af antal ton i de forskellige klasser 
kombineret med de oplyste priser fra 
modtageranlæggene.

For udelukkende at skulle afsætte 
overskudsjorden til en jordmodtager ligger 
prisen på ca. 3.912.270 kr.

Det svarer til næsten 1 % af det afsatte 
budget til anlægget af den nye skole.

FØRSTE FASE AF BYGGERIET 
I den første fase af byggeriet hvor p-huset 
skal bygges, bliver der opgravet omkring 
11.214 m3 jord. 

Hoveddelen er klasse 2 + 3 jord og skal 
derfor køres ganske langt sammenlagt for 
at kunne transporteres til KMC Nordhavn. 

Her vil prisen blive omkring 762.000 kr. for 
at afsætte jorden for første fase, forudsat 
at der ikke skal medregnes ekstra tillæg for 
rensning af murbrokker og lignende.

Det kan ses at klasse 1 og 4 består af 
nogenlunde samme mængde jord, men 
at klasse 4 er langt dyrere at afsætte til 
rensning end klasse 1, som skal anvendes 
til landskabelig terrænregulering i 
Albertslund. 



1.952 jordfelter

Soil amounts Truck capacity Transportation distances Prices

1.272 (25m3/læs)
1.591 (20m3/læs)

31.818 m3 jord
HB Jord

23,03 km

KMC Nordhavn
12,59 km

RGS Nordic
2,73 km

HB Jord
44 kr./ton

KMC Nordhavn
70 kr./ton

RGS Nordic
90 kr./ton

totale felter

samlet byggeprojekt

første fase af byggeriet

totale ladninger

2 scenarier for 
ladkapacitet pr. læs

totale afstande mængde.vs. pris

modtagers afstande modtagers priser

klass. 1
493 
8.036 m3

klass. 2
641
10.448 m3

klass. 3
342

5.575 m3

klass. 4
476

7.759 m3

klass. 1
321 (25m3)
402 (20m3)

klass. 2
418 (25m3)
522 (20m3)

klass. 3
223 (25m3)
279 (20m3)

klass. 4
310 (25m3)
388 (20m3)

klass. 1
7.392,3 km (25m3)
9.257,7 km (20m3)

klass. 2 + 3
8.067,6 km (25m3)

10.081,4 km (20m3)

klass. 4
846,3 km (25m3)

1.059,2 km (20m3)

klass. 1
14.465 ton
636.460 kr.

klass. 2 + 3
28.841 ton

2.018.870 kr.

klass. 4
13.966 ton

1.256.940 kr.

16.306,2 km (25m3/læs)
20.398,3 km (20m3/læs)

57.272 ton (m3 x 1,8)
 3.912.270 kr. totalt

688 jordfelter 20.185 ton (m3 x 1,8)448 (25m3) / 561 (20m3)

11.214 m3 jord
HB Jord

23,03 km

KMC Nordhavn
12,59 km

RGS Nordic
2,73 km

HB Jord
44 kr./ton

KMC Nordhavn
70 kr./ton

RGS Nordic
90 kr./ton

totale felter totale ladninger

2 scenarier for ladkapacitet pr. læs

totale afstande mængde.vs. pris

modtagers afstande modtagers priser

1.385.122 kr. totalt

klass. 1
154 
2.510 m3

klass. 2
241
3.928 m3

klass. 3
130

2.119m3

klass. 4
163

2.657 m3

klass. 1
100 (25m3)
126 (20m3)

klass. 2
157 (25m3)
196 (20m3)

klass. 3
85 (25m3)

106 (20m3)

klass. 4
106 (25m3)
133 (20m3)

klass. 1
2.303,3 km (25m3)
2.901,8 km (20m3)

klass. 2 + 3
3.046,8 km (25m3)
3.802,2 km (20m3)

klass. 4
289,4 km (25m3)
230,1 km (20m3)

klass.1
4.518 ton
198.792 kr.

klass. 2 + 3
10.885 ton

761.950 kr.

klass. 4
4.782 ton

430.380 kr.

5.639,5 km / 6.934,1 km
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Jordmængde Ladkapacitet Transportafstand Priser



xx km

Levering: fra site til modtager
xx km

Retur: fra modtager til site

+

total kørsel = km x 2
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Specifikationer

AFSTANDE DOBBELT OP
Når de samlede afstande for jordtransport 
blev udregnet på de forrige sider, var dette 
udelukkende fra site (byggeplads) til 
modtager at afstandene blev udregnet, 
på baggrund af kortlægninger og 
ruteberegninger i QGIS.

Da det er mest sandsynligt at returkørslen 
fra modtager til site vil være stort set den 
samme afstand i km, uden større variationer, 
er afstandene fordoblet for at give et korrekt 
billede på den totale kørsel i km.

Disse nye afstande anvendes i 
diagrammerne og udregningerne for 
alternative scenarier på de følgende sider.

PRISER
Priserne udregnet for de forskellige 
jordmodtagere er udelukkende for selve 
modtagelsen af jord i den pågældende 
kategori, uden yderligere afgifter eller 
tillæg. 

Priserne er blevet hævet i løbet af 
projektets forløb, så de valgte priser er fra 
omtrent begyndelsen af projektet.

Desuden er ubekendte meromkostninger 
så som lønning af vognmand eller 
dieselforbrug ikke inkluderet.

Kørsel 1 Kørsel 2



Aarsleff

Rygaard

Spæncom Aalborg

Spæncom Kolding
Johs. Rasmussen

Spæncom Vemmelev

Johs. Rasmussen
Tjæreby Grusgrav

KMC Nordhavn

RGS Nordic

HB Jord

Tulstrup Sten og Grus

Reerselv GrusgravCentrum Pæle

HME Beton

Sejer Pedersen

AVAS
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KORTLÆGNING AF INVOLVEREDE 
ENTREPRENØRER OG PRODUCENTER
Kortoversigten viser de forskellige aktører, 
som dette projekt har inkluderet i dets 
dataindsamling for casen.



Fundament

Funderingspæle 
6-8 m - 324

In situ - ukendt m3

totalt: 430 m3
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Fundament
FUNDERINGSPÆLE
Antallet af pæle er 324 stykker som blev 
hamret i jorden inden udgravningen 
begyndte.

IN SITU BETON OG ARMERING
Forbruget af in situ beton har ikke kunnet 
blevet estimeret, men den samlede 
mængde beton løber op i ca. 430 m3.



HME Beton

Centrum Pæle

Aarsleff

228,2 km

305,3 km

Krævede lastbiler:
ukendt antal

?

?
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KORTLÆGNING
Entreprenørerne og producenterne er blevet 
kortlagt, hvor kørselsrutene fra henholdsvis 
Centrum Pæle (funderingspæle) og HME 
Beton (in situ) er er blevet udregnet. 
 
Da det ikke har været muligt at skaffe videre 
detaljer, er der ikke udført udregninger for 
den samlede transport eller antal kørsler.



Betonelementer

TTD’er / TTP’er - 232

Vægge - 436

Trapper - 6

Huldæk - 183

Bjælker - 32
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Betonråhus
ELEMENTTYPER
Råhuset til parkeringshuset består primært 
af 5 typer af betonelementer: 
-TTD’er / TTP’er
-Bjælker
-Huldæk
-Vægge
-Trapper

I alt 889 elementer som produceres af 
Spæncom.



Spæncom Aalborg
AVAS

Johs. Rasmussen

Johs. Rasmussen

Rygaard

Spæncom Kolding

Spæncom Vemmelev

408 km

226,4 km

100,2 km
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FABRIKKER OG TRANSPORT
De forskellige betonelementer produceres 
på 3 fabrikker beliggende forskellige steder 
i Danmark.

Kørselsafstanden fra hver fabrik til site er 
kortlagt og udregnet.

Transporten er udliciteret til andre firmaer, 

hvis adresser er kortlagte sammen med 
deres umiddelbare afstande til fabrikkerne. 

Projektet har ikke fokuseret yderligere 
på logistikken for levering af beton-
elementerne, men dette tænkes som 
værende særligt relevant at undersøge i 
fremtiden.



Byggeplads

Levering: lastbil

Produktion: Spæncom

Indving af råstoffer

Transport til fabrik
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Hierarki i logistikken for betonproduktion



889 betonelementer

Typer og antal Levering Transportafstande

352 lastbiler
(groft estimeret)

Spæncom Aalborg:
408 km x 118

Spæncom Kolding:
226,4 km x 190

Spæncom Vemmelev:
100,2 km x 44

total construction project

udliciteretSpæncom

totale afstande

afstande fra fabrikker

Søjler
32
Aalborg

TTD’er / TTP’er
232
Aalborg

Trapper
6

Kolding

Vægge
436

Kolding

Vægge + trapper
190

Kolding

TTD’er / TTP’’er + søjler
118
Aalborg

Huldæk
44

Vemmelev

Huldæk
183

Vemmelev

TTD’er / TTP’er + søjler
48.145 km 

Vægge + trapper 
43.012 km

Huldæk
4.409 km

class 2 + 3
28.841 ton

2.018.870 kr.

95.566 km 
(groft estimeret)
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Beregninger

BETONELEMENTER
Det har været muligt at estimere groft 
hvor mange lastvogne som skal bruges til 
transportere betonelementerne fra fabrik til 
byggepladsen.

Det har ikke været muligt at kortlægge 
transportfirmaernes kørsel fra firma 
til fabrik, eller om de kører direkte fra 
byggepladsen tilbage til fabrikken for at 
hente de næste betonelementer.

Derfor er der kun udregnet den omtrent 
samlede kørsel fra fabrikkerne til 
byggepladsen, som lander på omkring de 
95.500 km totalt.

Dette ses også som værende oplagt at 
undersøge nærmere i fremtiden, hvorvidt 
logistikken for levering og afhentning er 
optimeret og bæredygtigt løst.

Typer og antal Levering Transportafstande



KAPITEL 2 
DATAINDSAMLINGSMETODE 
OG GENERAL DATA



loads      dist.
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NY DATA OG NYE SCENARIER

Kortlægninger af site

Sammenflette data

Nye kortlægninger af alternative løsninger

INDSAMLING AF EKSISTERENDE DATA OG BEHANDLING

GIS-software

Nye udregninger af potentielle besparelser

Tabeller og analyser

Kortlægge nye 
steder og ruter

Rapporter og 
dokumenter

Yderligere 
beregninger

Info fra entreprenører og 
producenter



31.820 m3 er nok jord til at fylde Rundetårn x 8,75...

source: rundetaarn.dk
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Hovedfokus

HVORFOR FOKUS PÅ JORD?
I løbet af dataindsamlingen for case-
projektet blev det klart, at jord står for 
en anseelig andel af ‘byggematerialer’ i 
projektet, når det kommer til opgravning, 
transport og genopfyldning.

Den estimerede totale mængde af 
opgravet ‘overskudsjord’ som skal 
udgraves og håndteres i byggeprojektet 
løber op til omkring 31.820 m3 jord.

Omkring 11.200 m3 skal håndteres i første 
fase af byggeriet, som forventes afsluttet 
omkring marts 2021.

En sådan omfattende mængde 
overskudsjord kræver derfor særlig 
planlægning og håndtering, som kan 

optimere logistikken og øge andelen af 
jord som bliver genanvendt bedst muligt. 

Det generelle blik på overskudsjord er 
som begrebet antyder altså et rest- eller 
affaldsprodukt, som man betaler (ofte i 
dyre summer) for at slippe af med.

SAMLET JORDMÆNGDE 
De fleste har svært ved at begribe hvad 
31.820 m3 jord fylder, og dette er ikke 
noget man ligefrem nemt ser for sig, når 
der tænkes på et nyt byggeprojekt.

Projektet har derfor forsøgt at illustrere 
dette, sådan at der gives et indblik i 
den mængde af jord, der rent faktisk 
er tale om for et byggeprojekt i denne 
størrelsesorden. 

kilde: rundetaarn.dk

Metode og proces



1.270 - 1.590 lastbiler

1.270 - 1.590 lastbiler
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LASTBILSFORBRUG
Da det ikke har været muligt at fastlægge en 
entydig mængde på antal kubikmeter jord, 
som kan fragtes pr. lastbil, er der beregnet to 
scenarier: 
20 m3 pr. lad / 25 m3 pr. lad

Jo mere jord der kan være et på lad, desto 
færre lastbiler og derfor kørte km, skal der til 
for at transportere jorden.

Afhængig af jorden og ladkapaciteten vil  
det kræve mellem 1.270 - 1.590 lastbiler  
at transportere jorden fra site til 
modtageranlæggene og retur.



32.000 km 40.000 km32.000 km 40.000 km
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Hvis man kører 32.000 km i ét stræk, så kan man køre fra 
København til Cape Town i Sydafrika og retur, og stadig 

have lidt mere 1.000 km til overs...

eller hvis man skulle køre 40.000 km, så dækker dette 
kørsel til Calcutta, Indien og retur hele to gange!

SAMLET KØRSEL
Da det forventes at lastbilerne skal køre 
nogenlunde samme rute retur som fra site til 
modtager, er den samlede kørsel estimeret 
til mellem 32.000 og 40.000 km.

RÅSTOFFER
I næste del kobles jordhåndteringen op 
på det generelle forbrug og planlægning 
af råstoffer i Danmark, da dette ses 
som værende i en større sammenhæng 
om bæredygtig anvendelse af 
byggematerialer.

x 2
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25,38 mio. m3 = DK x 0,59 m

(43.094 km²)

Hvis man spredte alle de råstofsmaterialer 
som blev indvundet i 2018 ud over Danmark, 
ville de dække hele landets areal med mere 
en ½ meters tykkelse...

kilder:
Råstofindvinding på land (Danmarks Statistik, 2018)

Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven 
(TV2Lorry, 2019)

Råstoffer og forbrug



25,38 mio. m3

7,4 mio. m3

3 mio. m3

19 mio. m3

sources:
Råstofindvinding på land (Danmarks Statistik, 2018)
Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven (TV2Lorry, 2019)

25,38 mio. m3

7,4 mio. m3

3 mio. m3

19 mio. m3

sources:
Råstofindvinding på land (Danmarks Statistik, 2018)
Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven (TV2Lorry, 2019)
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100 % af råstofferne inden for sand, grus 
og sten indvundet på land i Danmark i 
2018.

11,82 % af mængden blev indvundet alene i 
Roskilde Kommune.

Indvinding og forbrug af råstoffer i Danmark



25,38 mio. m3

7,4 mio. m3

3 mio. m3

19 mio. m3

sources:
Råstofindvinding på land (Danmarks Statistik, 2018)
Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven (TV2Lorry, 2019)

25,38 mio. m3

7,4 mio. m3

3 mio. m3

19 mio. m3

sources:
Råstofindvinding på land (Danmarks Statistik, 2018)
Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven (TV2Lorry, 2019)
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75 % af materialerne blev anvendt til 
byggeri, anlægsprojekter og veje.

29,16 % blev forbrugt udelukkende af 
Københavns Kommune i 2017.



2060 år2055205020452040

?

2000

sources:
Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040 (Danmarks Statistik, 2018)
Markedsanalyse af råstofområdet (Miljøstyrelsen, 2017)
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INDVINDINGSOMRÅDER
Der er en ujævn fordeling af råstofområder 
i Danmark, hvor der især i Region 
Midtjylland er et stort antal af grusgrave, 
som udgraver store mængder af råstoffer. 

I Region Hovedstaden er der langt færre 
råstofområder, og større efterspørgsel på 
råstofmaterialer.  
 
Prisen på råstoffer forventes fortsat at 
stige i fremtiden, hvilke unægteligt vil 
medføre dyrere priser for byggerier og 
anlægsprojekter.

Til højre ses oversigtskort for Region H, 
med råstofområder i radius fra site.

Kilder:
mst.dk
miljoeportal.dk

Råstoffer

DATA OG FREMSKRIVNING 
Danmarks Statistik har adskillige rapporter 
og tal tilgængelige over forbruget af 
råstoffer i Danmark gennem en længere 
periode.  
 
De anvedte tal er primært fra 2018 siden 
dette er det seneste år hvor det samlede 
forbrug er færdigopgjort. 

Langt størstedelen af de råstoffer som 
indvindes er sand, grus og sten, da det er 
disse som anvendes i størst grad inden for 
byggeri og anlæg. 

Generelt er der en øget efterspørgsel på 
disse materialer.

Der indvindes desuden også råstoffer på 
havet.

Det er estimeret, at der inden for 30 år vil være udtømt af 
råstofsmaterialer til byggeri og anlægsprojekter i Danmark. 

Ved at genbruge 100 % af de genanvendelige bygge-
materialer kan forsyningen forlænges med op til 10 år.



0 - Sand

2 - Grus

1 - Sand

4 - Fyldesand

0

0,1

0,1,2

0,1,2,3

0,1,2,3,4

2,3,4

4

0,1,4

Graveområde

Administrationsområde

Interesseområde

3 - Sten

Jordmodtagere (accepterede klass.) Råstofindvinding på havRåstofindvinding på land

Raw material extraction at sea:

Lorem ipsum
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0,8 mio. m3

6,6 mio. m3
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Planlægning

RESSOURCER
Det er Danske Regioner, som er den 
ansvarlige myndighed for regulering og 
planlægning af indvindingsmængder og 
udgravningsområder på land.

Dette planlægges i de fem forskellige 
regioner i perioder for 12 år ad gangen, 
gennem en Råstofplan, som kan revideres 
hvert 4. år.

Danske Regioner har længe advokeret for 
en national (statslig) strategi for råstoffer, 
frem for den nuværende regionale løsning.

Selv om det meste af den grus som 
udgraves i Region H (0,8 mio. m3 i 2017) 
er af lav kvalitet og ikke i stor 
efterspørgsel, skal regionen stadig 
udlægge indvindingsområder til at være 
selvforsynende hvert 12. år.

Region H importerede i 2017 omtrent 6,6 
mil. m3 råstoffer.

Kilder:
RegionH.dk

Færre skal risikere at få en grusgrav i baghaven 
(TV2Lorry, 2019)



80 km afstand
totalpris = 160 kr. / ton

200 km afstand
totalpris = 280 kr. / ton

80 kr.
80 kr.

200 kr.
80 kr.

50 % 50 % 71,4 % 28,6 %

sources:
Markedsanalyse af råstofområdet (Miljøstyrelsen, 2017)
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TRANSPORTOMKOSTNINGER
Råstofprisen er stigende, og dette skyldes 
blandt andet, at transportafstandene bliver 
øgede.

Det er estimeret at når råstofsmaterialer 
med en prissætning på 80 kr./ton bliver 
transporteret i en afstand større end 80 km, 
så vil prisen for selve transporten overskride 
prisen for selve materialerne.

Altså en transportpris på ca. 1 kr. pr. ton. for 
hver km transport.

Kilder:
Markedsanalyse af råstofområdet (Miljøstyrelsen, 2017)

Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040
 (Danske Regioner, 2017/18)



0 - Sand

2 - Grus

1 - Sand

4 - Fyldesand

0

0,1

0,1,2

0,1,2,3

0,1,2,3,4

2,3,4

4

0,1,4

Graveområde

Administrationsområde

Interesseområde

3 - Sten

Jordmodtagere (accepterede klass.) Råstofindvinding på havRåstofindvinding på land

Raw material extraction at sea:

Lorem ipsum
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Regional H og Sjælland

JORDMODTAGERE
Via søgning og screening er en række 
af de større jordmodtagere på Sjælland 
blevet kortlagt, og klassificeret ud fra 
hvilke typer af jord, som de modtager. 
 
I København er disse særligt 
koncentrerede omkring Nordhavn og 
Prøvestenen.

RÅSTOFINDVINDING PÅ LAND
Graveområder og interesseområder inden 
for råstoffer ligger særligt koncentreret 
omkring Roskilde og nord for Sorø, og er 
langt mindre tilgængelige i Region H.

RÅSTOFINDVINDING PÅ HAV
Der findes mange områder omkring 
Sjælland med råstofindvinding på havet. 
De indvundne materialer sejles til havne 
og sælges ofte derfra, f.eks. ved Hundested 
Havn eller Køge Havn. 

‘Sømaterialer’ er ofte dyrere pga. 
indvindingsmetoden, men ofte også af en 
bedre kvalitet til byggeformål. 

Kilde:
mst.dk
miljoeportal.dk
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Kortlægning

JORDFORURENING V1 OG V2
Den overordnede jordforurening 
registreres og kortlægges af Danske 
Regioner, som er den ansvarlige 
myndighed. 

Kortlægning foregår løbende, og gøres ved 
at gennemgå miljøarkiver og byggesager 
for de forskellige grunde. 

Hvis der er mistanke om mulig 
jordforurening kaldes det Vidensniveau 1. 

Når der er konstateret forurening gennem 
analyser kaldes dette Vidensniveau 2.

I Region Hovedstaden findes der mange 
større områder med jordforurening V2.

Til højre ses et oversigtskort for Region H 
med kortlægning i V1 og V2.

Kilder:
RegionH.dk
miljoeportal.dk

Jordklassificering og -forurening



Vidensniveau 1

Vidensniveau 2

Jordforurening
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klass. 0 klass. 1 klass. 2 klass. 3 klass. 4
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Jordklassificeringer

JORDPLAN SJÆLLAND
Klassificeringen af jord sker på baggrund 
af standarden fra Jordplan Sjælland 
(1997), og opdeler jorden i fem kategorier:

0 = Ren jord som frit kan anvendes, særligt 
til terrænregulering i åbne landskaber
 
1 = Ren jord som frit kan anvendes i 
bymæssig eller industriel kontekst, f.eks. 
bygge- og anlægsprojekter

2 = Let forurenet jord, der så vidt som 
muligt bør genanvendes til bygge- og 
anlægsprojekter

3 = Forurenet jord som skal renses eller 
anvendes som opfyldning der tildækkes

4 = Meget forurenet jord, som skal renses 
for at kunne genanvendes, må ikke 
opbevares frit



jord fra
 forskellig

e projekter

 og områder
Registreret /

uregistreret

analyser, kartering, opbevaring, 

sortering og rensning
Offentligt (1/3) / 

Privat (2/3)

landindvinding, byggeri, a
nlæg, 

terræ
nregulering, infrastrukturOffentligt (1/3) / 

Privat (2/3)
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Bygherrer /  
Aftagere

Mellemstationer

Modtagere

når jord bliver flyttet flere gange 
mellem stationer / modtagere, mister 
den sin historik og kan ikke længere 

følges fra opgravning til slutplacering

JORDSTRØMME
6 mio. tons af den flyttede jord bliver 
registreret / anmeldt til digitale 
jordflytningssystemer (som følge af 
Jordflytningsbekendtgørelsen) årligt før den 
forlader grunden...

Og 6 mio. tons bliver registrerede 
via mellemstationer gennem 
Affaldsdatasystemet, med et overlap på 
mellem 0,5-2 mio. tons

Den endelige placering / modtager kan 
variere både som private eller offentlige, 
såvel som ved anvendelsesformen.

Kilde: 
Kortlægning af Jordstrømme (Miljøstyrelsen, 2017)



10-12
mio. ton

4-6mio. ton

6mio. ton

registreret

jordflytning

uregistreret

jordflytning

6mio. ton
50 %

3,7 mio. m3
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FORBRUG OG GENANVENDELSE
Jord står for en sekundær type af 
råstofmaterialer. 

Det er estimeret at mellem 10-12 mio. 
tons jord bliver flyttet, hvoraf kun 6 faktisk 
bliver registreret.

Det er også estimeret at omkring 50 % 
af de 10-12 mio. tons jord består af ren / 
ikke-forurenet jord...

Som kan blive omregnet til ca. 3,7 mio. m3  
direkte genanvendelig jord (14,58 % af 
råstofforbruget i 2018).
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Konsekvenser og udfordringer 

TILGÆNGELIG DATA
For jordhåndtering findes der flere 
problemstillinger i forbindelse med de 
nuværende logistiske standarder, og 
mangler på bedre løsninger for overblik og 
genanvendelse.

Der findes ingen fælles, offentlig database 
med en grafisk oversigt eller omfattende 
liste for jordmodtagere eller rensningsanlæg 
i Danmark.

Nogle kommuner tilbyder information 
omkring lokale modtagere, men generelt er 
det sparsomt. 

Der har været forsøg på at lave en online 
kortal, men denne hjemmeside er for tiden 
lukket ned. 

Der er desuden 3 større private 
hjemmesider, som de fleste kommuner 
anvender til anmeldelse ved jordflytning i 
forbindelse med byggeprojekter.
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Planlægning og standarder

PLANLÆGNING
På trods af tidlige kortlægninger og 
analyser så bliver selve jordhåndteringen 
og -flytningen ofte en af de ting som man 
sidst forholder sig til.

Det kan nemt forsinke byggeprocessen 
og i mange tilfælde er den hurtigste eller 
nemmeste løsning valgt i stedet for den 
bedste (og meste bæredygtige) løsning.

HIERARKI
Når det kommer til hierarki i forhold til 
bæredygtighed, så får jord oftest meget 
lidt opmærksomhed i planlægningen af 
bedre løsninger.

Den generelle håndtering er generelt at 
holde sig til de traditioner og vaner man 
kender - både i forhold til opgravning 
og genopfyldning når det gælder 
byggematerialer.
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STANDARDER
Det kræver ofte mange specifikke 
undersøgelser for at kortlægge kvaliteten 
og klassificeringerne af den jord som skal 
opgraves og flyttes.

På trods af den generelle fokus på 
miljøbeskyttelse, så findes der ikke nogen 
fælles eller national standard eller system 
for at overskudsjord bliver håndteret 
bæredygtigt i den store skala.

BESLUTNINGER
I sidste ende er det oftest 
hovedentreprenøren, som bestemmer 
jordhåndteringen.

Fordi der er meget få reguleringer eller 
regler i udbudsmaterialer i både private 
og offentlige byggerier, så er det op til 
den individuelle entreprenør at beslutte 
hvordan overskudsjorden håndteres.



?
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Opdateret kortlægning

JORDMODTAGERE- OG ANLÆG
På flere punkter er det vanskeligt, 
at have en opdateret kortlægning af 
jordhåndteringen.

Jordmodtagere skifter ofte klassifikationer 
for den jord de accepterer at modtage. 

Nogle eksisterer også kun i kortere 
perioder, ofte hvis de har en kortvarig 
tilladelse eller et anlægsprojekt som 
afsluttes.

50 % af jordflytningen bliver ikke anmeldt, 
og når jorden flyttes fra mellemstationer 
mister jorden sin flytningshistorik.



50 - 600 kr. / ton 60 - 260 kr. / ton50 - 600 kr. / ton 60 - 260 kr. / ton
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ØGEDE UDGIFTER
Grundet de høje priser for modtagelse eller 
rensning af jord, er det ofte billigere (og 
nemmere) at anvende ny råstofsmaterialer 
til genopfyldning i stedet for at købe renset 
jord.

Særligt uden for Region H og Sjælland hvor 
råstofprisen er meget lavere og i mindre 
efterspørgsel. 

Det koster typisk mellem 50-600 kr./ton 
for at aftage overskudsjord, afhængig af 
klassificeringen. 

For råstoffer ligger prisen ofte mellem 
60-260 kr./ton. Sand og grus er som regel 
billigst.

Priserne er ikke inkluderet moms, afgifter 
eller kørsel.

Kilder:
rgsnordic.com
hyldager.albertslund.dk
grusgrav.net
nymoelle.dk
tsggrusgrav.dk
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Følgevirkninger for samfundet

NEGATIVE KONSEKVENSER VED ØGET JORDTRANSPORT

Følgevirkninger for byggeprojektet

Spild af potentielle ressourcerØget traffik og 
slidning på vejnettet

Spild af pengeØget forurening - 
både støj og luft

Spild af tid / forsinkelserØgede CO2-udledninger 
(fra diesel forbrug)



Symbol = Grusgrave

Farvevariationer = Ejerforhold

Site
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SALGSTEDER AF RÅSTOFMATERIALER
Da det ikke har været muligt at finde en 
regional oversigt, er de større salgssteder 
og grusgrave i nærheden af casens site 
blevet kortlagte, hvor farvevariationerne 
repræsenterer de forskellige ejere.



Sydhavns Genbrugstation 

Regionale Hospitaler

Landindvinding

Kystsikring København

Kystsikring andre kommuner

Regnvandshåndtering

Site
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STORE ANLÆGSPROJEKTER
In Storkøbenhavn findes der flere større 
anlægs- og byggeprojekter - både 
planlagte såvel som fremtidige behov - 
blandt dem er en række regionshospitaler, 
fremtidig kystsikring, Lynetteholmen og 
Avedøreholmene.

Mange af dem vil have et stort behov for 
opfyldningsmaterialer til landopfyldning, 
fundamenter, rekreative landskaber, 
kystvolde m.fl.

Københavns Kommune byggede for nyligt 
en større genbrugsstation i Sydhavnen, 
som muligvis i fremtiden ville kunne 
udvides med en jordmodtagning.

På kortet til højre ses en forenklet oversigt 
for disse hospitaler, fremtidig kystsikring 
og opfyldningsprojekter beliggende i 
nærheden af site.

Kilder:
midtinaturen.dk

sydhavngenbrugscenter.kk.dk

kk.dk/anlaegsprojekter

regionh.dk

Stormflodsplan for København 2017 (Københavns 
Kommune)

Udredning om stormflod og havvandsstigning i regi af
Regnvandsforum - Stormflodssikring 2019

Screening og alternativer
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Hvidovre

Avedøre

Lynetten

Dragør

Køge Bugt

Strand- /
Kystvejen

København
/ Tårnby

Glostrup

Herlev

Bispebjerg



Intermediate 
stations

Storage on 
construction site

med nok plads og tid
 kan noget af den 

opgravede jord muligvis ændre klass. 

og blive genanvendt

hvis der gives till
adelse kan 

opgravet jo
rd blive beholdt på 

site og genbrugt senere

når opbevaret på mellemstationer 

kan jord i klass. 2+3 ændres til 

klass. 1

det kommer an på den specifikke 

forurening og hvilke stoffer som 

fordamper over tid
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Klassificeringer

ÆNDRING OVER TID
Afhængig af klassificeringen af jorden og 
den tilgængelige tid, kan det være muligt 
at ændre klassen fra 2/3 til klasse 1, som 
kan bruges til andre og mere frie formål 
end klasse 2/3.

Dette skyldes at visse af giftstofferne som 
gør jorden forurenet, fordamper når jorden 
er opgravet og opbevares med udluftning. 

Flere jordmodtagere opbevarer jorden 
som en mellemstation (jordhotel) hvor den 
samme proces også kan finde sted.



distance    soil

afstand ny destination jordmængde genbrug

CO2 besparelsespotentiale
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CO2-BEREGNER
For projektets videre undersøgelser af 
mulige optimerede løsninger, vil disse blive 
suppleret af en ‘CO2-beregner for jord’ 
udlånt og udviklet af Roskilde Kommune.

Beregneren vil blive anvendt til at estimere 
mængden af potentielle CO2-besparelser 
i de forskellige, hypotetiske forslag til nye 
løsninger for jordhåndtering. 

Roskilde Kommune anvender beregneren 
som et værktøj til at lave udbudsmaterialer, 
hvor CO2-beregninger er et krav i 
udbudsprocessen.



KAPITEL 3 
NYE ALTERNATIVE LØSNINGER 
OG FREMTIDIGE POTENTIALER
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Beskrivelse af nye løsninger
På de følgende sider undersøges 3 
alternative løsningsforslag på håndteringen 
og transporten af henholdsvis jord og sand.

De skal ses som eksempler på hvor man 
konkret i denne fase af byggeprojektet 
kan vælge en anden løsning, som er mere 
bæredygtig og logistisk optimeret. 

Tallene og ruterne er primært beregnet via 
QGIS’ software, suppleret af estimater fra 
byggeprojektets underentreprenører og 
producenter, samt prislister fra forskellige 
modtagere og salgssteder.

Konklusionerne skal ses som forsøg på at 
vurdere hvorvidt de nye løsningsforslag kan 
betale sig - både økonomisk og bæredygtigt.
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1 - Alternativ jordmodtager

JORDSTRANSPORT
Den nye løsning har en meget kortere 
afstand - i alt bliver omkring 4.772,2 km 
besparet.

KØRETID
Den nye løsning er meget hurtigere at 
køre - den besparede kørselstid er omkring 
142,3 timer.

UBEKENDT MEROMKOSTNING
Ud fra beregningerne ved jordtransport og 
køretid estimeres en ratio for de ubekendte 
meromkostninger (som ikke er beregnet) 
såsom dieselforbrug, lønninger for 
vognmænd og partikelforurening.

Den nye løsnings ratio er 1 : 5

CO2-UDLEDNINGER
For den nye løsning er der en stor 
besparelse at hente i udledningen - 
omkring 7,74 ton CO2.

De udregnede tal kan ses som grafer på 
næste opslagsside.

Kilder for prislister:
kk.dk/kmc
rgsnordic.com

Optimering og resultater

UDREGNINGER
I dette scenarie er der valgt en alternativ 
løsning for håndtering af den opgravede 
jord i klassificering 2 og 3 for første fase af 
byggeriet (p-huset).

Udregningerne og estimaterne er lavet ved 
sammenligning mellem den eksisterende 
og selve projektets alternative løsning.

Mængden af jord er ca. 10.885 tons - 
udregnet fra den totale mængde m3 jord 
klass. 2 + 3 i første fase.

Den nye løsning er baseret på at udskifte 
den aftalte jordmodtager KMC Nordhavn 
(12,6 km afstand) til RGS Nordic (fiktiv 
aftale), som ligger meget tættere på 
casens site, for at optimere dele af 
logistikken.

Ved at sammenligne fem kategorier 
mellem den eksisterende og nye 
løsning, vurderes den overordnede 
besparelseseffekt i forhold til 
omkostninger, transport, tid og udledning.

JORDMODTAGERPRIS
Den nye løsning er dyrere, siden RGS 
kræver en højere pris for at modtage 
jorden - ekstraomkostningerne er omkring 
217.700 kr.



RGS Nordic

Site

den stiblede linje viser den 
nye rute fra byggepladsen 
til RGS Nordic = 2,73 km
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KONKLUSION
Foruden den højere omkostning ved at 
skifte jordmodtager, så er den nye løsning 
tydeligt optimeret og vil reducere en 
stor mængde kørsel, tid, brændstof og 
lønninger.

Løsningen anses for at være et økonomisk 
favorabel alternativ, siden de reducerede 
omkostninger nævnt før mest sandsynlig 
samlet må overstige den ekstra 
prisstigning for ny jordmodtager.

Hvis det antages, at der pr. lastbil kan 
være ca. 45 ton jord (25m3 x 1,8), og at 
der samlet skal køres 4.772 km mindre 
med den nye løsning, så vil den tidligere 
estimerede transportpris på 1 kr./ton pr. 
km give en økonomisk besparelse på ca. 
214.740 kr. 

Altså en næsten identisk sum i forhold 
til den ekstra omkostning for valg af ny 
jordmodtager.

Note:
Det skal desuden bemærkes for alle tre alternative 
løsningsforslag i projektet, at der foruden de direkte 
målbare omkostninger for selve casen, også er 
besparelser på eksempelvis trafik og partikelforurening, 
hvilket også bør tages i betragtning.



761.950 kr. (70kr./ton)

6.093,6 km (25m3/læs)

1.321,4 km

176,6 timer (25m3/læs)

34,4 timer

3,40 ton CO2

11,14 ton CO2

5

1

979.650 kr. (90kr./ton)

10.885 ton
(klass. 2+3)

jordmodtagerpris

jordtransport

køretid

CO
2
-udledning baseret på jordtransport

ubekendt meromkostning (ratio) ny modtager

Soil amount phase 1: Data phase 1, recipient KMC Nordhavn: New solution:

Sources:
Prices calculated by comparison of recipents / sellers.
Distances, routes and hours calculated via the ’Open Route Service-plugin’ in QGIS.
CO2 emissions calculated via ’CO2 calculator for soil’ (Roskilde Kommune)

Prices: 
kk.dk/kmc
rgsnordic.com

761.950 kr. (70kr./ton)

6.093,6 km (25m3/læs)

1.321,4 km

176,6 timer (25m3/læs)

34,4 timer

3,40 ton CO2

11,14 ton CO2

5

1

979.650 kr. (90kr./ton)

10.885 ton
(klass. 2+3)

jordmodtagerpris

jordtransport

køretid

CO
2
-udledning baseret på jordtransport

ubekendt meromkostning (ratio) ny modtager

Soil amount phase 1: Data phase 1, recipient KMC Nordhavn: New solution:

Sources:
Prices calculated by comparison of recipents / sellers.
Distances, routes and hours calculated via the ’Open Route Service-plugin’ in QGIS.
CO2 emissions calculated via ’CO2 calculator for soil’ (Roskilde Kommune)

Prices: 
kk.dk/kmc
rgsnordic.com
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UDREGNINGER FRA FASE 1, 
MODTAGER: KMC NORDHAVN

ALTERNATIV 
LØSNING

JORDMÆNGDE 
FASE 1
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2 - En ny genbrugsstation med jordhotel

Den fiktive pris er sat til 54 kr./ton - 10 kr. 
højere end prisen for HB Jord.
Den fiktive ekstraomkostning er omkring 
45.180 kr.

JORDSTRANSPORT
Den nye løsning har en meget kortere 
afstand - i alt bliver omkring 4.253,8 km 
besparet.

KØRETID
Den nye løsning er betydeligt hurtigere at 
køre - den besparede kørselstid er omkring 
71,8 timer.

UBEKENDT MEROMKOSTNING
Ud fra beregningerne ved jordtransport 
og køretid estimeres en ratio for de 
ubekendte meromkostninger såsom 
dieselforbrug, lønninger for vognmænd og 
partikelforurening.

Den nye løsnings ratio er 1 : 10

CO2-UDLEDNINGER
For den nye løsning er der en stor 
besparelse i udledningen - omkring 7,41 
ton CO2.

De udregnede tal kan ses som grafer på 
næste opslagsside.

Kilder for prislister:

hyldager.albertslund.dk

Optimering og resultater

UDREGNINGER
I dette scenarie er der valgt en alternativ 
løsning for håndtering af den opgravede 
jord i klassificering 1 for første fase af 
byggeriet.

Udregningerne og estimaterne er lavet ved 
sammenligning mellem den eksisterende 
og alternative løsning.

Mængden af jord er ca. 4.518 tons - 
udregnet fra den totale mængde m3 jord 
klass. 1 i første fase.

Den nye løsning er baseret på at skifte 
den aftalte jordmodtager HB Jord (23 km 
afstand) med et fiktivt jordhotel beliggende 
som del af Sydhavn Genbrugscenter.
Her forestilles der, at der i den nærmeste 
fremtid er udvidet størrelse og kapacitet, 
som del af Københavns Kommunes 
strategi for øget genbrug, sådan at der nu 
modtages, opbevares og genanvendes 
overskudsjord i klass. 0-3.

Ved at sammenligne de fem kategorier 
mellem den eksisterende og nye 
løsning, vurderes den overordnede 
besparelseseffekt

JORDMODTAGERPRIS
Den nye løsning vil mest sandsynlig være 
dyrere, siden et nyt centralt beliggende 
jordhotel vil kræve nye faciliteter og ekstra 
pladsforbrug. 



Sydhavn 
Genbrugsstation

Nyt område til 
jordhotel

Site

den stiblede linje viser den 
nye rute fra byggpladsen til 
Sydhavn Genbrugsstation
= 1,76 km
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KONKLUSION
I tilfælde af et kommunalejet jordhotel 
vil omkostningerne for jordmodtagelse 
muligvis være højere, men at disse ville 
blive en indtægt for kommunen, som 
kan opbevare overskudsjord i en vis 
størrelsesorden og sælge denne videre til 
fremtidige anlægsprojekter. 

Den nye løsning er et optimeret og 
økonomisk favorabel alternativ, siden 
de andre kategoriers reducerede 
omkostninger klart må overstige den 
forventlige prisstigning for et jordhotel 
som ny modtager.

Særligt med en estimeret transportpris på 
1 kr./ton pr. km, som vil give en besparelse 
på ca. 191.430 kr.

Med en fiktiv ekstraomkostning på 
45.180 kr. ville den samlede økonomiske 
besparelse blive markant og være tæt på 
150.000 kr. 

Note:
Det skal iøvrigt bemærkes at lignende type løsning 
allerede foregår i Nordhavnen, hvor By og Havn køber 
overskudsjord i klass. 2+3 fra flere projekter, blandt andet 
metroudgravningen, til landopfyldning.



198.792 (44 kr./ton)

4.606,6 km (25m3/læs)

352,8 km

83 timer (25m3/læs)

11,2 timer

1,05 ton CO2

8,46 ton CO2

10

1

 243.972 kr. (54 kr./ton)

4.518 ton
(klass. 1)

jordmodtagerpris

jordtransport

køretid

CO
2
-udledning baseret på jordtransport

ubekendt meromkostning (ratio) ny modtagerspecific 
project

Soil amount phase 1: Data phase 1, recipient HB Jord: New solution:

Sources:
Prices calculated by comparison of recipents / sellers.
Distances, routes and hours calculated via the ’Open Route Service-plugin’ in QGIS.
CO2 emissions calculated via ’CO2 calculator for soil’ (Roskilde Kommune)

Prices: 
hyldager.albertslund.dk/

198.792 (44 kr./ton)

4.606,6 km (25m3/læs)

352,8 km

83 timer (25m3/læs)

11,2 timer

1,05 ton CO2

8,46 ton CO2

10

1

 243.972 kr. (54 kr./ton)

4.518 ton
(klass. 1)

jordmodtagerpris

jordtransport

køretid

CO
2
-udledning baseret på jordtransport

ubekendt meromkostning (ratio) ny modtagerspecific 
project

Soil amount phase 1: Data phase 1, recipient HB Jord: New solution:

Sources:
Prices calculated by comparison of recipents / sellers.
Distances, routes and hours calculated via the ’Open Route Service-plugin’ in QGIS.
CO2 emissions calculated via ’CO2 calculator for soil’ (Roskilde Kommune)

Prices: 
hyldager.albertslund.dk/
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UDREGNINGER FRA FASE 1, 
MODTAGER: HB JORD

ALTERNATIV 
LØSNING

JORDMÆNGDE 
FASE 1
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SANDETS KØBPRIS
Løsningen med at købe fra RGS er den 
dyreste med en pris på 217 kr./ton, hvor 
NCC er en smule billigere. Alt i alt er 
ekstraomkostningen omkring 155.200 kr.

SANDETS TRANSPORT
Begge nye løsninger har betydeligt kortere 
afstande, hvor RGS er tættest beliggende. 
Omkring 3.148 km kan blive besparet.

KØRETID
Begge løsninger er betydeligt hurtigere 
at køre, med RGS som den hurtigste - den 
besparede kørselstid er omkring 61,8 timer.

UBEKENDT MEROMKOSTNING
Ud fra beregningerne ved sandtransport 
og køretid estimeres en ratio for de 
ubekendte meromkostninger såsom 
dieselforbrug, lønninger for vognmænd og 
partikelforurening.

RGS-løsningens ratio er 1 : 16,6

De udregnede tal kan ses som grafer på 
næste opslagsside.

Kilder for prislister:
tsggrusgrav.dk
ncc.dk
rgsnordic.com

3 - Alternativt salgsted af sand

Optimering og resultater

UDREGNINGER
I dette scenarie er der valgt to alternative 
løsninger for genopfyldningsmaterialet til 
fundamentet for første fase af byggeriet.

Der skal anvendes ca. 1.600 ton sand, 
hvor der altså undersøges muligheden for 
at købe det andre steder.

Udregningerne og estimaterne er lavet 
ved sammenligning af det oprindelige 
salgssted (som senere blev ændret) og de 
to alternative forslag.

Den oprindelige løsning var at købe sand 
fra TSG’s grusgrav i Hillerød (46,5 km 
afstand).  
Den blev afløst af en løsning hvor sandet 
købes fra RGS Nordic i stedet. Foruden 
disse er et sidste alternativ udregnet, hvor 
salgsstedet er Avedøre Sten og Grus ejet 
af NCC.
Ved at sammenligne de fire kategorier 
mellem den eksisterende og nye 
løsning, vurderes den overordnede 
besparelseseffekt.
 
Det har her ikke været muligt at anvende 
CO2-beregneren, da denne er lavet 
særskilt til jordtransport med bl.a. 
genanvendelse som parametre.



RGS Nordic

Site

NCC, Avedøre

denne stiblede linje viser den 
nye rute fra byggepladsen til 
RGS Nordic = 2,73 km

denne stiblede linje viser den 
nye rute fra byggepladsen til 
NCC, Avedøre = 9,31 km
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KONKLUSION
Den ændrede løsning med at købe sandet 
fra RGS anses for at være den bedste 
løsning af de tre, som er et optimeret og 
økonomisk favorabel alternativ, siden de 
reducerede omkostninger relateret til de 
andre kategorier må overstige merprisen 
for køb af sand hos TSG eller NCC.

Prisen hos TSG er mærkbart lavere for køb 
af sand, men denne ligger også i en langt 
større afstand fra site.

Derfor vil løsningen med RGS have 
så meget kortere afstand, at det med 
en estimeret transportpris på 1 kr./
ton pr. km vil give en besparelse på ca. 
141.660 kr., hvilket er meget tæt på 
ekstraomkostningen på 155.200 kr.

Note:
Det skal bemærkes at sand til brug i fundamenter skal 
være af en vis kvalitet for at kunne anvendes, hvilket er 
vanskeligere at finde og købe i Region H.

NCC og RGS sælger begge søsand, som er af højere 
kvalitet, men indvundet på havet og derfor dyrere. 



192.000 (120 kr./ton)

3.344,6 km (25m3/læs)

710,4 km

196,6 km

67 timer (25m3/læs)

14,6 timer 

5,2 timer 

16,6

3,6

1

325.600 kr. (203,5 kr./ton)

347.200 kr. (217 kr./ton)

1.600 ton

sandets købpris

sandets transport

køretid

ubekendt meromkostning (ratio)

Sources:
Prices calculated by comparison of recipents / sellers.
Distances, routes and hours calculated via the ’Open Route Service-plugin’ in QGIS.

Prices: 
tsggrusgrav.dk
ncc.dk
rgsnordic.com

ny sælger: RGS

ny sælger: NCC

Sand refilling phase 1: Data phase 1, gravel pit TSG: New solution:
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UDREGNINGER FRA FASE 1, 
SALGSTED: TSG GRUSGRAV

ALTERNATIV 
LØSNING

SANDMÆNGDE 
FASE 1
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Ny bæredygtighedsagenda

Der findes også en række eksisterende 
initiativer og projekter inden for 
jordhåndtering, som dette projekt bl.a. har 
været i dialog med. Disse nævnes på side 
90/91.

Men der mangler både værktøjer, systemer 
og lovkrav for at disse områder for alvor 
rykker. 

Når det kommer til at følge cyklussen eller 
strømmen for byggematerialer eller jord, er 
der meget langt igen. 

Der vides simpelthen for lidt om hvor de 
store mængder af opgravet overskudsjord 
ender og hvilke formål disse anvendes til. 
 
Derudover virker det oplagt at teste 
alternative materialer til de anlægsformål 
som sandsynligvis vil kunne anvende dem, 
og undgå at bruge de mere værdifulde 
råstoffer og materialer til dette.

Note:
De omtalte rapporter dette projekt særligt har anvendt, 
kan findes under Index side 93.

Kortlægning af strømme

RÅSTOFFER OG AFFALDSMATERIALER
I løbet er dette projekt er mange 
hjemmesider, tabelark og rapporter 
blevet skimmet igennem for at finde 
informationer om hvordan råstoffer, 
overskudsjord og byggematerialeaffald 
håndteres. 
 
De væsentligste rapporter er mellem 3-4 
år gamle og er bestilt af Danske Regioner 
eller Miljøstyrelsen.
Generelt er der mange komplekse faktorer 
som skal tages med for at kunne få et 
overblik for de forskellige områder inden 
for disse temaer. 

Det gøres ikke nemmere, at der findes 
mange forskellige kommunale og 
regionale standarder for hvordan disse 
håndteres eller registreres.
Desuden er en stor del af den indsamlede 
information til dette projekt sket ved at 
undersøge beskrivelser fra private firmaer 
og aktører, hvor det har været nemmere at 
få indsigt i flere gældende standarder. 

Der er for tiden et meget øget fokus på 
at kortlægge og udregne CO2-udslip 
for produktionen af byggematerialer, 
eksempelvis beton. 



udgravning 
/ indvinding

produktion /
 fremstilling

transportformer?

transportformer?

konstruktion

udgravning

mellem-
stationer

modtagere

BYGGEPLADS

GENANVENDELSES
-FORMÅL?
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Gentænkning af logistikken



’waste soil’

nyt perspektiv

resource & value

Lineær logistik - kørsel frem og tilbage ved 

afhentning eller levering af materialer

Kredsløbs-logistik - optimering af 

afstande og undlade transport uden last

soil is a non-renewable resource that should 
be used for other purposes than being 

dumped, refilling pits or regulating fields. 

soil is a living material and has the potential 
to create new recreational and biological 

value when used for alternatives to refilling

anvende nærlig
gende kilder og 

modtagere, som også sælger rå
stoffer
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ANBEFALINGER
Det synes svært at finde tilgængelige 
anbefalinger eller vejledninger til hvordan 
disse temaer håndteres mere bæredygtigt 
med mindre ressourcespild. 

Netop derfor er det vigtigt for denne 
udgivelse, at komme med nogle simple 
og overordnede bud på hvordan dette 
optimeres i Danmark.

Dette vil forsøges at gøres på de følgende 
sider under ‘Projektets konklusioner 
og anbefalinger’, både på et overordnet 
(nationalt) niveau, kommunalniveau og 
bygherreniveau.

LOGISTIK
Den lineære tænkning af logistik, som 
oftest forekommer når der leveres 
byggematerialer fra producent til 
byggeplads, skal gentænkes og forbedres.

Fremfor at køre store afstande retur 
med tomme læs, skal der inden for 
lastbiltransport gøres en større indsats 
for at køre mindre uden last og færre km 
samlet set.



’waste soil’

nyt perspektiv

resource & value

Lineær logistik - kørsel frem og tilbage ved 

afhentning eller levering af materialer

Kredsløbs-logistik - optimering af 

afstande og undlade transport uden last

soil is a non-renewable resource that should 
be used for other purposes than being 

dumped, refilling pits or regulating fields. 

soil is a living material and has the potential 
to create new recreational and biological 

value when used for alternatives to refilling

anvende nærlig
gende kilder og 

modtagere, som også sælger rå
stoffer
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Opfattelsesændring af jord
 
‘OVERSKUDSJORD’ 
Jord er en ikke-fornybar ressource som bør 
anvendes til andre formål end blot at blive 
dumpet, brugt til opfyldning af grusgrave 
eller terrænregulering af markblokke og det 
åbne naturlige landskab

Det gængse blik på jord som et 
affaldsmateriale man skal skaffe sig af med 
bør i fremtiden ændres. 

RESSOURCE OG VÆRDI 
Jord er et levende og frugtbart materiale, 
som har et potentiale for at skabe nye 
rekreative og biologiske værdier når det 
nyttiggøres til andre formål.

Hvis jorden bruges til f.eks. sikring af kyster 
eller i forbindelse med ekstremregn, så 
kan den samtidig bidrage med en rekreativ 
værdi.



§
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STATEN

REGIONERNE

KOMMUNERNE

REGIONERNE
indvinding af 

råstoffer på land

KOMMUNERNE
genanvendelse af bygge- og 

anlægsmaterialer

Nuværende myndigheder vs. nyt system

STATEN
indvinding af 

råstoffer på hav

ANBEFALINGER
Der er et potentiale for at gentænke 
hierarkiet for de ansvarlige myndigheder 
inden for råstoffer og genbrug.

I fremtiden kunne det være Staten som 
stod for den nationale strategi for råstoffer 
og genbrug af byggematerialer og 
overskudsjord

Regionerne kunne stå for systemer 
for kortlægning og registrering af jord, 
byggeaffald og lignende

Kommunerne kunne stå for politik i 
lokalplanlægning, krav i udbudsmaterialer 
og mægling mellem udviklere og 
modtagere af affaldsmaterialer

Nuværende hierarki Fremtidigt hierarki?



§

The State
extraction of raw 
materials at sea

State

Region

Municipality

The Municipality
recycling of construction 

materials etc.

The Region
excavation of raw 
materials on land

national strategy for raw 
materials and recycling

systems for mapping 
and registrating soil, 
waste materials etc.

politics in local planning, demands 
in tender materials and mediating 
between developers / recipents

A further development of classifications and 
standards of soil, possibly new sub- categories.

Does the legislation (e.g. § 19) need to be 
updated, making it easier to reuse soil on site?

Screening and testing for better future alternatives 
for refilling materials - moraine clay, lime stabiliza-
tion or other types.

§

The State
extraction of raw 
materials at sea

State

Region

Municipality

The Municipality
recycling of construction 

materials etc.

The Region
excavation of raw 
materials on land

national strategy for raw 
materials and recycling

systems for mapping 
and registrating soil, 
waste materials etc.

politics in local planning, demands 
in tender materials and mediating 
between developers / recipents

A further development of classifications and 
standards of soil, possibly new sub- categories.

Does the legislation (e.g. § 19) need to be 
updated, making it easier to reuse soil on site?

Screening and testing for better future alternatives 
for refilling materials - moraine clay, lime stabiliza-
tion or other types.

§

The State
extraction of raw 
materials at sea

State

Region

Municipality

The Municipality
recycling of construction 

materials etc.

The Region
excavation of raw 
materials on land

national strategy for raw 
materials and recycling

systems for mapping 
and registrating soil, 
waste materials etc.

politics in local planning, demands 
in tender materials and mediating 
between developers / recipents

A further development of classifications and 
standards of soil, possibly new sub- categories.

Does the legislation (e.g. § 19) need to be 
updated, making it easier to reuse soil on site?

Screening and testing for better future alternatives 
for refilling materials - moraine clay, lime stabiliza-
tion or other types.
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Nye standarder? 

ALTERNATIVE MATERIALER 
Der er flere muligheder for undersøgelser 
og testning af bedre fremtidige alternativer 
for opfyldningsmaterialer, såvel som 
byggematerialer.

Moræneler, kalkstabilisering eller andre 
typer bør kunne anvendes, og der bør 
forskes og testes mere i hvilke bæredygtige 
løsninger som kan anvendes i fremtiden.

LOVGIVNING OG KLASSIFICERING 
En fremtidig udvikling eller tilpasning af 
standarder for jordklassificeringer og deres 
anvendelsesformål.

Er lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven 
§19 f.eks.) up-to-date, og gør det nemmere 
for udviklere at genbruge jord?

Og kan der stilles større krav til hvordan 
klasse 0 og 1 jord skal anvendes og bedst 
muligt nyttiggøres?
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Projektets konklusioner og anbefalinger

Søgning og databaserKøbenhavn Kommune

NYE STANDARDER
Som bygherre har Københavns Kommune 
mulighed for at påtage sig nye standarder. 

NYE KRAV
Som myndighed kan kommunen 
lave nye krav og specifikationer i 
lokalplanlægningen og udbudsmaterialer.

NYE SAMARBEJDER
Muligheder for fremtidigt samarbejde 
mellem kommunen og Det Kongelige 
Akademi i at kortlægge eller arbejde med 
bæredygtighed for byggematerialer og 
overskudsjord.

Københavns Kommune

KOMMUNENS FREMTIDIGE ROLLE?
Københavns Kommune tilbyder sig som 
frivillig mægler mellem udviklere og 
modtagere af byggeaffald, med henblik på 
bedre løsninger og en mere bæredygtig 
politisk tilgang.

SØGNING OG DATABASER
Gennemsøgning og kortlægning af 
(GIS)muligheder for jordhåndtering 
og -modtagere når der skal laves 
udbudsmateriale til større bygge- eller 
anlægsprojekter.

Udviklere
/ aftagere

Modtagere
/ jordhoteller
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Nye standarder som bygherre

Nye krav i byplanlægningen

Nye samarbejder med andre aktører
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Det er altså fuldt ud muligt; 

• at undgå omfattende spild af 
ressourcer

• at optimere planlægningen af 
håndtering og transport

• at spare tid og penge, hvis det 
indtænkes fra starten

• at vælge løsninger som er bedre for 
miljøet

• at forsøge med nye løsninger og 
materialer til byggeprocessen

Casens fokusområde

PROJEKTVEJLEDNINGER
Som beskrevet i de tre alternative 
løsningsforslag er der altså oplagte 
muligheder for at optimere og forbedre 
logistikken for byggematerialer.

For casens første fase af byggeriet er 
særligt (overskuds)jord og råstoffer 
relevante at undersøge nærmere 
i beregninger og planlægning af 
projekteringen.

Særligt kan noget så enkelt som 
rækkefølgen for hvornår materialer 
ankommer eller udgravning påbegyndes 
have en stor indvirkning på de 
beslutninger der tages.

De seks diagrammer på de følgende 
sider beskriver på en projekt- eller 
bygherreskala hvordan administrering og 
håndtering af jord og affaldsmaterialer kan 
blive forbedret.



Keep it minimal & reuse Keep it local & use well

Make recycling a good business Get it planned in time

Provide easy tools Include different qualifications

transportér det den korteste afstand og nyttig
gør 

det m
ed meningsfulde formål eller nærlig

gende 

byggeprojekter

flyt så lid
t jo

rd som muligt og behold det som kan 

genanvendes på site

In general there is not necessarily a current major economic pay off by 
doing the right sustainable handling of soil.
In case of future EU-fees on CO

2
-emissions or similar this will probably 

change that ratio.

Since soil in general is considered a waste material that you pay to get 
rid off, it is a big business for receiving soil, especially non contaminated.

Better tools for private as well as public developers to improve their 
logistics of building materials - could be a GIS-based platform.

Including more professions in the decision making of the soil challenge, 
in order to get new proposals and better incorporation.

Soil management is often something which is decided ongoing and with 
non optimized changes, since it can easily delay a construction process. 

It is also a two sided challenge, since the soil both have to be removed 
and replaced with a new refilling material. 
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HOLD DET MINIMALT OG GENBRUG

HOLD DET LOKALT OG NYTTIGGØR
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GØR GENBRUG TIL EN GOD 
FORRETNING
Generelt er der ikke nødvendigvis en stor 
økonomisk gevinst ved at vælge den mest 
bæredygtige løsning for håndtering af 
jord.

I tilfælde af der i fremtiden vil komme EU-
afgifter på CO2-udledninger eller lignende, 
vil dette sandsynligvis ændre sig. 

Da jord oftest betragtes som et 
affaldsprodukt man betaler for at komme 
af med, findes der nuværende en 
omfattende forretningsmodel baseret på 
at modtage dette, særligt for ren jord, på 
trods af at anvendelsesformerne sjældent 
er bæredygtige.

PLANLÆG DET I GOD TID
Jordhåndtering bliver ofte besluttet 
løbende og ændret undervejs, hvilket kan 
føre til ikke-optimerede løsninger, da det 
nemt kan forsinke en byggeproces.

Det er også en tosidet udfordring, da både 
jorden skal opgraves og som regel flyttes 
med det samme, samt senere erstattes 
med et andet opfyldningsmateriale.

Hvis det er muligt at optimere ruterne 
mellem byggeplads, jordmodtager og evt. 
salgstedet af genopfyldningsmaterialer 
(som grus el. sand) er der tid og penge at 
spare i byggeprojektet.

4 anbefalinger på byggeprojektniveau
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ANVEND DE RETTE VÆRKTØJER
Bedre værktøjer og kortlægningsmuligheder 
for private såvel som offentlige bygherrer 
kan være med til at forbedre logistikken for 
byggematerialerne.

Dette kunne oplagt være en GIS-baseret 
platform, som skal være let tilgængelig for 
de som ønsker at forbedre jordhåndteringen.

Undersøg muligheden for firmaer / aktører 
som har erfaring med at lave gode aftaler for 
jordhåndtering mellem byggeprojekter.

INKLUDÉR FORSKELLIGE FAGLIGHEDER 
OG KVALIFIKATIONER
Ved at inkludere flere professioner og 
faggrupper i løbet af planlægningen 
og beslutningerne ved udfordringer for 
jordhåndtering, kan der tidligere komme 
nye forslag og bedre indarbejdning.

F.eks. når der i fremtiden skal udvikles 
boligområder og lokalplanlægning, kan 
arkitekter og landskabsarkitekter komme 
med bud på rekreativ anvendelse af jorden 
lokalt.
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Parkering
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I stedet bliver dette først udført i anden 
fase i forbindelse med byggeriet af selve 
skolen.

Hvis der var blevet givet dispensation, 
kunne både logistikken og rækkefølgen 
for anlægsfaser være blevet 
organiseret anderledes, som vist på 
diagramoversigterne.

Et byggeprojekt med denne størrelse og 
kompleksitet indeholder mange faktorer 
og løbende variationer, som kan gøre det 
vanskeligt at optimere løsningerne.

Men netop derfor er der et potentiale i, 
at undersøge hvordan den overordnede 
tidsplan og indretning af byggepladsen 
planlægges og udføres, for at kunne 
forbedre dette forløb.

PLANLAGT RÆKKEFØLGE ALTERNATIV RÆKKEFØLGE

Casens planlægning

BYGGEPLADSENS INDRETNING
Under første fase af byggeriet har 
byggepladsen kun fyldt lidt over halvdelen 
af selve byggegrunden. 

Det skyldes at der indtil p-huset er 
klar til ibrugtagning skal friholdes 
parkeringspladser på den del af grundens 
område.
 
Dette har været et krav fra kommunens 
side, sikkert for at opretholde en vis 
p-normering i området.

Til gengæld har dette medført at 
logistikken for udførelse og leveringer 
er blevet udfordret, da det på mange 
måder havde været oplagt, at gennemføre 
eksempelvis funderingspæle eller 
jordudgravning løbende for hele 
byggegrunden og projektet. 



Byggeområde fase 1

Containerby Nuværende 
Parkering

Opbevaring og kørselsområde

Senere byggeområde fase 2

Fodaftryk for P-hus og skole

Byggeområde hele forløb

Fase 1.1Graveområde
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Fundament og 
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PLANLAGT ORGANISERING

ALTERNATIV ORGANISERING



2020 2021 20232022

Casens fase 1: Parkeringshus

Casens fase 2: Sluseholmen Skole

Pilot projekt

Fremtidigt projekt
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Fremtidigt potentiale

Siden byggeriet af selve skolen vil blive 
langt mere omfattende og komplekst med 
hensyn til byggematerialer, forventes dette 
projekt at fortsætte i samarbejde med 
Københavns Kommune med at følge og 
kortlægge dele af byggeriets udvikling.

FREMTIDIG UDVIKLING
Kortlægning af jordhåndtering og forbrug 
af råstoffer vil fortsat være yderst relevant 
med henblik på at stille bæredygtige 
løsninger til rådighed.

Uanset om det er via nye teknologiske 
procedurer, ved at arbejde mod en fælles, 
offentlig database for jord eller blot ved at 
forbedre den måde logistikken planlægges 
og udføres på.

Projektets forfattere har opfattelsen, at 
hvis der skal bidrages seriøst til en øget 
bæredygtighed og cirkulær tænkning 
i byggesektoren, er det nødvendigt at 
blive langt bedre til at se processen i et 
fugleperspektiv med et kritisk syn på de 
nuværende standarder.

Forsættelse af projektet

INTERESSEOMRÅDER
Den måde hvorpå vi forstår og kortlægger 
logistikken for byggematerialer har et 
stort potentiale i at omstille sig til en mere 
bæredygtig tilgang.

I casen for den kommende skole ved 
Sluseholmen har fokus indtil videre 
primært været på jord og råstoffer, med 
et mindre fokus på fundamenter og 
betonelementer. 

De sidstnævnte er oplagte at undersøge 
videre, særligt fordi disse byggematerialer 
er producerede af råstoffer, som 
sandsynligvis er indvundet i Danmark, og 
derfor kan kortlægges relativt nøjagtigt.

Desuden er logistikken bag leveringen 
af sådanne materialer også et relevant 
fokusområde at undersøge videre. 

CASENS TIDSPLAN
Byggeriet af den kommende skole 
forventes at fortsætte indtil midten af 
2023.

Den første fase med parkeringshuset er 
planlagt afsluttet i marts 2021.

Tidsplan
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Kommentarer

MODSÆTNINGER
Der er nogle modsætningsforhold ved, at 
der på den ene side er mangel på store 
områder til at deponere overskudsjord og 
på den anden side er stigende efterspørgsel 
på opfyldningsmaterialer, begge særligt i 
hovedstaden.

Med hensyn til den nye metrolinje er dette 
korrekt, men det virker besynderligt, at 
Lynetteholmen eller Avedøreholmene 
ofte er omtalte som nødvendige for at 
kunne komme af med overskudsjorden fra 
fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Måske er dette først og fremmest en 
økonomisk nødvendighed, men der kunne 
som alternativ tænkes en forretningsmodel 
hvor jorden ikke blev deponeret men 
genanvendt mere bredt.

For hvis der kun er øget efterspørgsel på 
råstoffer til anvendelse af opfyldning, og 
at prisen på disse også stiger, imens det 
vurderes at Danmark inden for 30-40 vil 
løbe tør for disse materialer, synes det ikke 
at give mening, at overskudsjorden generelt 
hældes i havet, mens der fortsat graves 
større og dybere i så mange råstofområder.

FORMIDLING
I løbet af dette projekts indsamling af data 
og information, er det blevet klart at der 
faktisk findes meget nyttig viden inden for 
bæredygtig håndtering af jord. 

En af ankerne er dog, at en stor del af 
denne viden primært er formidlet gennem 
teksttunge dokumenter og beskrivelser, 
ofte i et sprog eller med talmængder 
for fagligt indviede, og f.eks. ikke for 
kommunalpolitikere eller forvaltninger. 

Det har været dette projekts henseende, at 
udfordre det gængse rapportformat med 
henblik på at formidle de væsentligste 
pointer og data gennem en ‘lettere’ grafisk 
tilgang, hvor tal og løsninger formidles 
langt mere visuelt.

Og disse løsninger skal i langt højere 
grad præsenteres for de rette personer 
og ansvarlige beslutningstagere i et mere 
spiseligt format, for bedre at kunne blive 
anvendt og indtænkt fremtidens løsninger 
inden for bæredygtig logistik.
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Eksisterende initiativer

CITY LOOPS
Projektet er udviklet med midler fra 
Horizon 2020 (EU) og på initiativ 
af Region Hovedstaden med flere 
samarbejdspartnere, blandt andre Roskilde 
Kommune og Høje-Taastrup Kommune.

Projektet løber over 4 år og har fokus på 
det cirkulære ressourcekredsløb inden for 
byggeri, byggematerialer og jord.

ROSKILDE KOMMUNE
Kommunen arbejder aktivt med nye 
krav i udbudsprocessen når kommunen 
er bygherre, og i lokalplanlægning som 
myndighed.

CO2-beregninger er et krav for ansøgere, 
ligesom at jordbalancen i projekter skal 
vurderes.

JORDHÅNDTERING.DK
Online platform for bæredygtig 
jordhåndtering udviklet af Region H og 
Bygherreforeningen.

På siden findes der en række råd inden 
for overskudsjord, suppleret med cases 
i forskellige størrelsesordener, og 
henvender sig både til bygherre, rådgiver, 
entreprenør og myndighed.
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REGION MIDTJYLLAND
I Regionen arbejdes der med øget fokus 
på bæredygtig anvendelse af råstoffer og 
genbrug af overskudsjord og byggeaffald.

Deres projekt Bæredygtig Jordhåndtering 
holder med jævne mellemrum oplæg, hvor 
der udveksles erfaringer og diskuteres om 
dette.

NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG 
JORDHÅNDTERING
Er et initiativ som bl.a. er startet af DGE 
Miljø- og Ingeniørfirma.
 
Netværket er primært aktivt i Jylland men 
forventes at etablere sig i Sjælland i den 
kommende tid. 

JORDBASEN.DK
Tidligere initiativ for en åben tilgængelig 
hjemmeside for jordhåndtering, hvor der 
kan udveksles jord mellem projekter. 

Siden er desværre lukket, og har 
tilsyneladende aldrig helt fungeret efter 
henseendet, hvor forskellige aktører altså 
skulle registrere den jord som de ønsker at 
aftage eller modtage.
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Ruben Andersen / Forskningsassistent

Anders Hermund / Lektor
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CASE-SAMARBEJDSPARTNERE

Urd Nørgård-Nielsen / Projektchef, 
Byggeri København, Københavns Kommune

Zlatina Takeva / Byggeleder,
BAM Danmark A/S

Anders Sørensen / Projektdirektør,
BAM Danmark A/S

CASE UNDERENTREPRENØRER OG 
RÅDGIVERE

Thomas Rivad / Projektchef, 
DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S

Nanna Reuther / Projektleder, 
DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S

Dennis Graae Pedersen / Projektleder, 
Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S

Per Bachmann / Kommunikationschef, Spæncom A/S

PROJEKTETS EKSTERN RÅDGIVNING 
OG HJÆLP

Pernille Kern Kernel / Specialkonsulent, Region H

Jens Gregersen / Chefkonsulent, Region H

Klaus Kellermann / Bygherrerådgiver og 
bæredygtighedsarkitekt, Roskilde Kommune
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PROJEKTET VIL GERNE TAKKE
Urd Nørgård-Nielsen og Byggeri København 
for at kunne følge med i casens udvikling, 
og for at dele meget af den nødvendige 
data, som projektet har anvendt.

En stor tak til Zlatina Takeva og 
containerfolkene hos BAM Danmark A/S for 
flere besøg og samtaler på byggepladsen, 
og for at besvare vores mange spørgsmål og 
mails gennem projektet. 

Også tak til flere af casens involverede parter, 
som projektet har været i kontakt med: 

Tak til Dennis Graae Pedersen hos Sejer 
Pedersen for at besvare spørgsmål om 
casens planlægning af jordtransport.

Særlig tak til Thomas Rivad og Nanna 
Reuther fra DGE Miljø og Ingeniørfirma, som 
har informeret grundigt om jordhåndtering 
og -standarder i Danmark. 

Desuden en tak til de folk som projektet 
har talt med uden for casen, og som har 
givet vejledning og informationer inden for 
råstoffer og jord. 
 
Særlig stor tak til Klaus Kellermann fra 
Roskilde Kommune for at projektet har 
kunnet anvende deres CO2-beregner.

PROJEKTET ER STØTTET AF 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
hvor Det Kongelige Akademi med 
platformen ‘Visualizing Sustainability’ 
har stillet skarpt på innovative tilgange 
og forskning inden for datavisualisering 
og bæredygtighed blandt arkitekter og 
designere.
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Markedsanalyse af råstofområdet (2017, udført af COWI)
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mst.dk
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