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INDLEDNING: 
 
Formål: 
Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering af overskudsjord fra vej- og led-
ningsarbejder er bl.a. at udarbejde et værktøj til rådgiver, entreprenører, forsyningsselskaber 
m.v. til at sikre, at anmeldelsen af jordflytningen i forbindelse med vej- og ledningsprojektet er 
fuldt oplyst ved indsendelse til kommunen.  
 
Formålet med retningslinjerne er i øvrigt, at de skal være med til at sikre, at overskudsjord fra 
vej- og ledningsarbejder bortskaffes miljømæssigt korrekt. Det er hensigten, at der tilstræbes 
mest muligt genbrug/udnyttelse af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Det sker dels for 
at minimere forbruget af jomfruelige råstoffer og dels for at sikre, at de lokale bortskaffelsesmu-
ligheder f.eks. råstofgrave med dispensation til modtagelse af ren returjord bibeholdes så lang 
tid som muligt. 
 
Baggrund: 
Baggrunden for udarbejdelsen er, at der i nogle midt- og vestjyske kommuner har været et øn-
ske om, at håndteringen af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder foregik på en mere ensar-
tet måde henover kommunegrænserne. 
 
Retningslinjerne er blevet til i et samarbejde mellem Viborg, Skive, Holstebro, Herning og Silke-
borg Kommuner i Region Midtjylland. 
 
Det er veldokumenteret, at vejarealer og nærområder omkring vejarealer kan være miljøpåvirket 
af en diffus trafikbetinget forurening med stofkomponenter, som tungmetaller, PAH’er (tjærestof-
fer) og oliekomponenter. 
 
Offentlige veje har en særstatus i Lov om forurenet jord, idet veje betragtes som potentielt foru-
renede. Det betyder i praksis, at al overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder skal analyseres 
og anmeldes til kommunen. Hvis kommunen har udpeget hele eller dele af det offentlige vejare-
al som analysefri kategori 1 eller kategori 2 område, kan jordflytning fra disse områder anmel-
des uden analyser af jorden. 
 
Hvad dækker retningslinjerne?: 
Retningslinjerne dækker overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder, der foregår inden for vej-
matriklen, fx renovering/udvidelse af eksisterende veje, etablering af cykelsti, etable-
ring/renovering af fjernvarme-/ naturgas-/ vand eller kloakledning, kloakseparering eller klimatil-
pasninger m.m. 
 
LOVGIVNING: 
Lovgrundlaget for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder er den til enhver tid 
gældende ”Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”. 
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RETNINGSLINJER: 
 
Følgende oplysninger bør indsendes til kommunen inden arbejdet startes: 
 
Projektbeskrivelse 

• Hvem er ”bestiller og udfører” på projektet 

• Hvor foregår projektet  
o Kort over strækningen 
o Placeringen af fx ledningsarbejdet (i eller uden for vejmatriklen) 

• Hvad omhandler projektet (etablering af ny ledning, renovering af eksisterende vej, etab-
lering af stikledninger etc.) 

• Tværsnit af placering af eksisterende og kommende ledninger (se fig. 1) 

• Tidshorisont for projektet 

 
Miljøoplysninger 

• Ligger projektet inden for områdeklassificeringen (kun relevant hvis projektet gennemfø-
res uden for vejmatriklen) 

• Er der V1- og V2-kortlagte arealer eller andre relevante punktkilder ved/på stræknin-
gen/vejmatriklen 

• Er der udført TV-inspektion (utætheder – evt. udtagning af miljøprøve) 

• Spildevandssammensætning (industrispildevand og/eller husspildevand) 

• Historik for området 

• Øvrige miljøoplysninger: Tidligere undersøgelser, kendskab til om der er indbygget fyld-
jord, utætheder etc. 

 
Håndtering af jord 
Kommunen anbefaler, at der udarbejdes en jordhåndteringsplan, hvor der inden projektet star-
ter, er taget stilling til håndtering af overskudsjord. Et eksempel er vist i bilag 1. Jordhåndte-
ringsplanen bør indeholde følgende oplysninger 

• Kort over prøveudtagningssteder – skal som udgangspunkt afsættes jævnt over stræk-
ninger, dog altid i forbindelse kortlægninger og/eller andre relevante punktkilder på/ved 
strækningen 

• Skitse over tværsnit af ledninger i jorden (se nedenstående eksempel fra EnviDan) 

• Antal prøver 

• Analyseparametre, hvis andre end standardpakken for vejjord 

• Mængder af overskudsjord – delt op på fyldjord og intakt jord 

• Mellemdeponering  
o Hvis jorden ønskes mellemdeponeret inden bortskaffelse, skal placeringen marke-

res på kortet, og der skal beskrives hvordan mellemdeponeringen sker (i container, 
på membran etc.) 
OBS! Mellemdeponering over 6-8 uger kan kræve en § 19 tilladelse inden jorden 
må oplagres. 
Muligheden for mellemdeponering gælder ikke for forurenet jord eller jord med fri 
olie og/eller kemikaliefase 

• Jordmodtager 
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Fig. 1: Tværsnit af placering af eksisterende og kommende ledning. 

 
Klassificering af jorden  
Udtagning af miljøprøver 
Miljøprøver kan udtages i forbindelse med de geotekniske undersøgelser (forklassificering af 
jorden). I forbindelse med udtagning af miljøprøverne bedømmes disse ved syn og lugt. På 
baggrund af forklassificeringen kan kommunen forlange, at der udtages yderlige miljøprøver. 
Kommunen vil fx forlange ekstra miljøprøver, for at belyse følgende:  

1. Afgrænsning af en forurening, hvis der er konstateret forurening i en af de miljøprøver, 
som er udtaget i fyldlaget eller  

2. Karakterisering af jorden, hvis der ikke er udtaget tilstrækkelige miljøprøver i henhold til 
kravene i Jordflytningsbekendtgørelsen, jordmodtagerens miljøgodkendelse eller kom-
munens vurdering.  

 
Prøverne skal repræsentere jordsøjlen, som ønskes bortskaffet, hvilket vil sige, at der skal ud-
tages 5 delprøver, der blandes til én jordprøve, gennem jordsøjlen i forskellige dybder. 
 
Hvis der er flere lag med forskelligt jord, skal lagene holdes adskilt og analyseres særskilt.  
 
Antal af miljøprøver  
Antallet af miljøprøver afpasses efter den forventede disponering af jorden.  

• Grusgrav i Silkeborg Kommune: én prøve pr. 30 ton eller iht. godkendt jordhåndterings-
plan. 

• Godkendt jordmodtager: Iht. vilkår i miljøgodkendelse eller iht. godkendt jordhåndte-
ringsplan 
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• Intakte aflejringer kan frit disponeres, hvis overjorden er dokumenteret ren. Hvis overjor-
den ikke er dokumenteret ren, skal der udtages miljøprøver af toppen af det intakte lag – 
typisk 1 prøve pr. 50 m2 overflade. 

• Overskudsjord fra projekter i ”jomfruelig jord” uden for områdeklassificerede område kan 
frit disponeres uden analyser. Der gøres opmærksom på, at der kan være øvrig lovgiv-
ning, som fx planloven eller naturbeskyttelsesloven, som kan sætte restriktioner for, 
hvordan jorden kan anvendes. 

 
Præsentation af resultater 
Kommunen anbefaler, at resultatet præsenteres i et skema samt på et kort, hvor strækningen, 
som den enkelte miljøprøve repræsenterer farves grøn, hvis den er ren (kat 1), gul, hvis den er 
lettere forurenet (kat 2) og rød, hvis den er forurenet. 
 
I det nedenstående er der vist eksempler på hvordan resultaterne kan præsenteres. 
 

Prøvenr. Prøvedybde 

(m.u.t) 

Dybde for 

evt. eksiste-

rende rør 

(m.u.t) 

Forurenings-

kategori 

Forurenings-

komponenter 

Materiale 

1 0,3-2,7 3,0 2 PAH Muldjord, ler-

fyld 

2 0,1-1,8 2,8 2 PAH, C20-C35 Muldjord 

3 0,8-3,0 3,5 1 - Sandfyld 

4 0,4-2,2 2,8 1 - Sandfyld 

5 0,4-2,1 2,5 UK Benz(a)pyren, 

PAH, Bly 

Muldjord, ler-

fyld 
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Anmeldelse  
Opgravning og flytning af jord skal anmeldes til kommunen senest 4 uger inden arbejdet iværk-
sættes. 
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Bilag 1: Eksempel på proces med fokus på jordflytning: 
 
1. Virksomhed/rådgiver orienterer kommunen så tidligt som muligt, når de har en tidsplan for et 

kloakprojekt. Kommunen deltager evt. ved opstartsmøde.  

2. Virksomhed/rådgiver foretager en indledende undersøgelse, som dels har et geoteknisk og 
dels et miljømæssigt formål. Et oplæg til en indledende undersøgelse kan evt. fremsendes til 
kommunen inden igangsætning.  

3. I den indledende undersøgelse udtages jordprøver til analyse for forurening for hver 50-200 
meter på de berørte strækninger. Det vurderes samtidig om jorden er genindbygningsegnet. 
Afstanden mellem prøverne justeres i forhold til strækningernes historik og nuværende be-
nyttelse. 

4. Med baggrund i resultaterne fra den indledende undersøgelse vurderer virksomhed/rådgiver, 
hvilke strækninger, som der skal bortskaffes jord fra, samt i hvilke dybder og hvor store 
mængder. Ud fra vurderingen laves et oplæg til en supplerende undersøgelse. 

5. Den supplerende undersøgelse har til formål at analysere den jord som skal bortskaffes i 
forbindelse med projektet. Virksomhed/rådgiver placerer supplerende miljøprøver på de 
strækninger, som der skal bortskaffes jord fra, således at antallet af prøver stemmer overens 
med den forventede forureningsrisiko. Forureningsrisikoen vurderes ud fra den indledende 
undersøgelse og historik for området. Typisk vil antallet af prøver svarer til 1 prøve pr. 100-
300 tons jord.  

6. Jordmodtager kan stille bestemte krav til antallet af analyser, og virksomhed/rådgiver bør 
derfor på dette tidspunkt vide hvortil jorden skal bortskaffes, så evt. krav fra jordmodtageren 
kan indgå i vurderingen af, hvor mange supplerende prøver, der skal udtages. 

7. Virksomhed/rådgiver bør overveje om der skal udtages prøver i jord som ikke forventes at 
skulle bortskaffes. Hvis det viser at der skal bortskaffes jord, som der ikke er taget prøver af 
på forhånd, vil kommunen stille krav om analyse inden jorden kan bortskaffes. 

8. Virksomhed/rådgiver fremsender deres forslag til en supplerende undersøgelse sammen 
med rapporten for den indledende undersøgelse, hvis denne ikke allerede er fremsendt. Heri 
oplyses også jordmodtager. 

9. Kommunen gennemgår oplægget og vurderer herunder om man er enig i antallet af prøver 
og deres placering. Kommunen sender deres bemærkninger til virksomhed/rådgiver. 

10. Virksomhed/rådgiver gennemfører den supplerende undersøgelse. Med baggrund i resulta-
terne udarbejdes et tegning over projektområdet, hvor strækningerne er inddelt i farver efter 
deres forureningsgrad. Rapport fra den supplerende undersøgelse inkl. tegning fremsendes 
til kommunen. 

11. Kommunen gennemgår rapporten og stiller evt. krav om yderligere analyser, f.eks. til af-
grænsning af en forurening, hvis virksomheden ikke allerede har gjort dette. 

12. Hvis kommunen ikke har yderligere krav til undersøgelse, meddeler kommunen, at kloakpro-
jektet kan igangsættes. 

13. Virksomhed/rådgiver anmelder jordflytning.  

 


