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at bygherre, rådgiver og udfø-
rende har gjort det til et fælles
mål at arbejde med jorden
som allerede findes på projekt-
området, for det er sund for-
nuft at genbruge hvad der er. I
begge tilfælde sparer man
mange CO2-udledende last-
vognstog hvis jorden skulle kø-
res væk og nyt specialjord ind
hvilket er godt for miljøet.

Dertil er der penge at spare.
Så i stedet for at køre over-
skudsjord væk, tilpasses pro-
jektet løbende så jord kan ind-
bygges når der viser sig for
meget og tillid og faglighed
erstatter firkantede standarder
når det skal besluttes hvilken
jord der skal indbygges hvor-
henne, og hvordan man i det
hele taget får det bedste ud af
situationen.

Jordmængder i balance
Udgangspunktet for at arbej-
de med den eksisterende jord
var målet om jordbalance. For
når 130 ha som i Køge Nord
skal byggemodnes og regn-
vandet håndteres i blå-grønne

løsninger skal der flyttes rigtig
meget jord. Landskabsarkitekt
Jakob Sandell fra Schønherr
fortæller at anlægsarbejdet er
planlagt således at jorden skal
flyttes så få gange som muligt
inden for projektområdet.

Det har dog været svært i
praksis, fortæller Bettina Si-
monsen fra Klar Forsyning, for
selv om det i teorien ‘blot’ er
15.000 m3 jord der skulle mo-
delleres om, så viser regnska-
bet at der er flyttet i omegnen
af 75.000 m3 i etape 1. „Vi har
lært rigtig meget siden vi gik i
gang,“ siger Bettina.

Eksempelvis at man skal sør-
ge for at entreprenøren har
mulighed for at arbejde med
flere forskellige anlægsaktivi-
teter så hvis vejret ikke er gun-
stig for jordarbejde, så kan
man arbejde med andet uden
at anlægsarbejdet samlet set
bliver væsentligt forsinket. Det
lærte man på den hårde måde
i efterår og vinter 2019 hvor
det var meget vådt, entrepri-
seområdet var lille og tidspla-
nen stram. Der måtte man på

trods af de gode hensigter kø-
re meget jord bort til deponi
og købe færdige jordproduk-
ter ind.

Fælles gode løsninger
Arbejdet med den eksisteren-
de jord har krævet at man i
fællesskab har fundet gode
løsninger hen af vejen hvor
også myndigheder måtte spille
med. Som da man i den næste
etape fik lavet arkæologiske
forundersøgelser der udvikle-
de sig til egentlige udgravnin-
ger. Her fik Bettina Simonsen
organiseret at udgravnings-
folkene lagde den opgravede
jord i depoter som passede til
projektet som henholdsvis de
øverste 20 cm som ’næringsrig
muldjord’ og de følgende som
’næringsfattig muldjord’.

Målet var foruden at holde
jorden i så rene fraktioner som
muligt, også at minimere an-
tallet af flytninger. Både for
jorden og miljøets skyld. Ved
design og valg af de tekniske
løsning er der også taget ud-
gangspunkt i den eksisterende

JORDBALANCE. Hensyn til miljø og klima får bygherre,
rådgivere og entreprenører til at finde fælles løsninger
når der skal spares CO

2
 ved jordtransport

Jorden bliver på byggepladsen

Usorteret eksisterende jord læsses og køres til
plantebede. Tuborg Havn.

Lidt uden for Køge tager en
ny bydel form som en na-

turlig konsekvens af den nye
togstation Køge Nord. Bydelen
forventes med tiden at rumme
cirka 1600 boliger og blandet
erhverv. Lige nu ser det ikke
ud af meget, men siden efter-
året 2019 har gravemaskiner
modelleret terrænet så regn-
vand fra alle befæstede area-
ler kan håndteres på terræn i
en kombination af grøfter,
tørre og våde bassiner.

Lidt nord for København, i
Tuborg Havn er Danica Pen-
sion ved at opføre boliger og
også her arbejdes der med jor-
den, for målet er at skabe en
blomstereng der hvor man
sædvanligvis ville anlægge en
tætklippet græsplæne. Lejlig-
hederne er ved at være fær-
dige og uderum er denne som-
mer under anlæg.

Man vil umiddelbart ikke tro
at de to projekter har noget
med hinanden at gøre. Men
projekterne har det til fælles

Af Jan Støvring
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jord fortæller Jakob Sandell.
Det har krævet velvilje hos

diverse myndigheder og for-
ståelse for at funderingsfor-
hold og indbygningsmaterialer
ved anlæg af diger og volde
ved tørbassiner ikke blev do-
kumenteret i den grad man
traditionelt ville forvente.

Når man - trods mindre
bump på vejen - er nået så
langt med den eksisterende
jord, er Bettina og Jakob enige
om årsagen: Der har hele ve-
jen rundt været en fælles visi-
on og forståelse for at miljøge-
vinsterne ved at bruge den ek-
sisterende jord overstiger
ulemperne ved at afvige fra
standarder og traditionelle
dokumentationsbehov.

Smagen af jord
Da anlægsgartner Per Malmos
tog en bid af jorden i den sto-
re jordbunke fra byggeriet
Tuborg Havn, blev det start-
skuddet på en fælles mission
blandt bygherren, rådgiveren

og anlægsgartneren om at
genbruge jorden på stedet i
stedet for at skifte den ud med
ny humusrig muld. For jorden
smagte af næringsfattig salt-
eng, og det var netop hvad
gruppen så for sig på den
100.000 m2 store byggegrund
direkte ud til Øresund.

Bygherren kunne godt se
idéen med at gøre området
’vild med vilje’ - også fordi der
tydeligvis er penge at spare.
Per Malmos anslår at der er
sparet hvad der svarer til 100
lastvognstog ud og 100 ind i
området der er på 100.000 m2.

Foruden den økonomiske
gevinst er der også en miljø-
mæssig. Landskabsarkitekt Ju-
lie Kierkegaard fra Julie
Kierkegaard A/S Landskabs-
arkitekter fortæller at da man
for cirka 20 år siden ryddede
de gamle tappehaller, blev jor-
den jævnet ud og sået til med
det der siden har fået en na-
turpræget strandengskarakter.

Siden har tegnestuen anlagt

en naturlegeplads ved en sko-
le tæt på det nuværende pro-
jektområde, og her blev det
for alvor tydeligt at rekreative,
æstetiske- og naturmæssige
værdier sagtens kan gå op i en
højere enhed. Jord der tidlige-
re var lagt ud på området, og
det jord der kommer op når
man bygger parkeringskældre,
er brugt til at forme terrænet
og som færdig vækstjord for
frø og planter. Det betyder at
der ligger store sten i overfla-
den som er ujævn og knoldet
af den grove jord.

Succes at genbruge jorden
Entrepriseleder Hjalte Ljung-
dahl fra Malmos skulle da også
vænne sig lidt til det, for det
er ikke det færdige plantebed
han har lært er fagligt korrekt.
Men de nøjsomme planter i
kystfrøblandingen vil trives
godt i den fattige råjord, og
når græsset ikke skal klippes,
betyder de store sten intet.

Julie Kierkegaard fortæller

Landskabsarkitekt Lars Hegnet fra Julie Kierkegaard Landskabsarkitekter ved projektområdets kant i Tuborg
Havn hvor man eksperimenterede med jord- og frøblandinger før man tog et endeligt valg. Foto: Jan Støvring.

Regnvandsbed i etape 1, Køge Nord. Fotoet er taget ét år efter anlæg,
juni 2021. Det var her hvor man på grund af vejrlig så sig nødsaget til at
køre eksisterende jord væk og ny specialjord ind.

at de har lavet forsøg med at
solde jorden, men det koster
penge og giver ikke mere vær-
di i det færdige anlæg. Land-
skabsarkitekterne har også la-
vet et testområde hvor der er
iblandet sand der blev tilovers
fra byggegruben ved byggeri-
et, men efter anden vækstsæ-
son med forskellige græsblan-
dinger og sandblandingsfor-
hold har man vurderet at det
ikke giver ekstra til floraen.

Selv om anlægget endnu
ikke er helt færdigt, vurderer
anlægsgartner og landskabsar-
kitekt at det er en succes at
genbruge jorden. Bygherren
kan også se fidusen og bruger
nu historien når potentielle
beboere skal introduceres til
det kommende boligområde.

Per Malmos mener der er et
stort potentiale i at arbejde
med jorden som den forefin-
des i de fleste projekter, men
at mange fagfolk mangler en
grundlæggende viden om jord
som et vækstmateriale. Det
skal ændres hvis vi i fremtiden
skal finde løsninger der både
er kreative og fagligt og miljø-
mæssigt forsvarlige. ❏

En forudsætning for at kunne genbruge den eksisterende jord er god
plads til at sortere og oplagre jorden og luft i tidsplanen. Her jorddepot
og anlæg af bassinkanter i Køge Nord.

MED PÅ FAGLIGT FORUM
På Have & Landskab’21 kan du høre
mere om at arbejde sammen om den
gode vækstjord. Se program side 41.

KØGE NORD
Byggemodning, etape 1 og 2
Bygherre: Klar Forsyning
Ingeniør: Envidan
Landskabsarkitekt: Schønherr
Hovedentreprenør: Tscherning med
Malmos Landskaber som
underentreprenør

TUBORG HAVN
Offentlige og bolignære friarealer
Bygherre: Danica Pension
Landskabsarkitekt: Julie Kierkegaard A/S
Anlægsgartner: Malmos Landskaber
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Jan Støvring er seniorforskningskon-
sulent på Institut for geovidenskab
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