
Bilag 1: Interviewundersøgelsen med kommuner

kommune Jordopfyldning på nuværende tidspunkt antal tons Jordopfyldning fremtid antal tons Kommende byggeprojekter

Albertslund ingen depoter eller støjvolde 0

planer om nyt byområde med jordvold 

langs holbækmotorvejen, 500.000-

700.000 m3 jord, som udgangspunkt ren 

jord evt. med lettere forurenet jord 

indkapslet        600.000 ingen på nuværende tidspunkt.

Ballerup afsluttet jordvold 0

skal evt. etablere en lille skovvold og en 

ny jordvold        100.000 ingen på nuværende tidspunkt.

Brøndby 

ingen, men har nogle mindre 

terrænreguleringer af og til 0

ny vold/aktivitets terræn ved 

Holbækmotorvejen, ca. 500.000 m3        500.000 

mindre terrrænhævninger for at 

reducere/eliminere behovet for bortkørsel af 

jord og opnå synergi ift klimasikring.

Egedal

små støjvolde af rest jord samt en 

igangværende kælkebakke på 1.850 m3 jord 3.700 pt. ingen planer                  -   

udvikling af bygområder ved egedal by, 

dyvelåsen og kongeskrænten.

Furesø fra Værløse flyveplads er der ikke det store 0 pt. ingen planer                  -   

Sydlejren skal der bygges 400 ejendomme, 

staten ejer og naturstyrelsen har overtaget 

projektet.

Gladsaxe ingen 0

Skal bygge parkeringskældre. Ligesom der er 

letbanen og det forventes der skal bygges en 

del på tobaksgrunden. Årligt genereres der 

normalvis ca. 115.000 tons rent jord og 35.000 

tons forurenet.

Glostrup ingen depoter eller støjvolde 0

kun få genbrugsprojekter primært inden 

for samme ejendom, men det er i mindre 

omfang.                  -   ingen på nuværende tidspunkt.

Greve

skydebane, klasse 1, lukker snart. Vej- og 

Parkafdelingen og banedanmark etablere 

støjvold langs motorvej, er start færdig 0 ingen planer                  -   

jævnlig udbygning af erhvervsområder, så der 

kan komme nye jordgenereringsprojekter der.

Frederiksberg ingen på nuværende 0

der skal gang i parkeringskælder på 

langelandsplads                  -   

Måske skal der etableres to parkeringskældre 

mere.

Herlev

der arbejdes på Herlev hospital. 

Jordhåndering er aftalt 0

letbanen påbegyndes 2018 (jord til 

støjvold albertslund)                  -   Kaså projekter fra 2020 (HOFOR/Nordvand)

Hvidovre

jordtippen brøndby havnevej er meget tæt på 

at være færdig. Hvidovre hospital udvidelse, 

forventer 200.000 tons 200.000 ingen ud over Avedøre holme udvidelse  23.000.000 

Etablering af bymidte, vil kunne generere 

noget jord. Årligt genereres der ca. 200.000 

tons jord i kommunen.

Høje tåstrup

Byområdet Nærheden genanvendelse af jord, 

150.000-170.000. Sydlige tåstrup, Røjlegrøften 

naturpark 75.000 m3 ren og lettere foruret 

jord.200.000 m3 rent jord vasby losseplads 

afdækkes 2017-2018 445.000 varmelageret klevehøjvej 100.000        100.000 

Skelbjerg alle skal bygges boliger, Høje tåstrup 

C, skal by udvikles, vej skal hæves. Ved 

hakkemosen skal der måske også laves loget 

udvikling. I kommunen genereres ca. 200.000 

tons om året.

Ishøj ingen depoter 0

har planer om en støjvold langs motorvej, 

men ved ikke hvornår og om det bliver til 

noget    2.000.000 

København

 6.0 mio tons forurenet og 2,3 mio tons rent 

nordhavn. (På temadag i KMC nordhavn den 

26 januar 2017,  blev det oplyst at der er kun 

er 5,5 mio. tons foruenet jord). 8.300.000 måske kystsikring                  -   

Byudviklingsprojekter og parkeringskælder. 

Der bliver hele tiden udviklet nye områder, så 

der vil blive genereret jord mange år frem. 

Genererer ca. 2 mio tons årligt.

Køge

 1,2 mio tons ren og 2 mio tons forurenet (På 

temadag KMC Nordhavn 26 januar, blev oplyst 

retkapacitet 1 mio. tons ren jord og 1,6 mio. 

tons forurenet jord) 3.200.000 ingen pt.

Der er køge kyst projekt i gang 

(stationsområde, collstrupgrunden og sønder 

havn). Der regnes med byggeaktiviteter frem 

til 2035. Endvidere er der byggeaktivitet i 

forbindelse med Køge hospital (bygges 2015-

2021).

Lejre

Der er ikke de store projekter i gang. I forhold 

til kystsikring er det mindre mængder jord der 

skal bruges 0 ingen på nuværende 0 ingen

Lyngby Fæstningskanalen 0 udover letbanen ingen planer

Dyrehavegård jorde (byudvikling), gammel 

støjvold, for dyr at flytte.

Roskilde

ingen depoter, har dog karteringspladser blot 

til at kartere, derefter køres i depot andet 

steds, oplever jordfyldning på 

landsbrugsejendomme 0

næste år skal der udføres et projekt om 

der kan skabes nogle mulige mindre 

jordanlæg. Det vides ikke pt. om hvor 

meget kystsikring for af betyding for 

hævning af terræn m.v. men det regnes 

med at det er i mindre størrelsesorden.                  -   

der er flere udviklingsprojekter i gang, f.eks. 

Musiconområdet, Rødeport (kulslager), 

parkeringshusprojekt. Roskilde er meget 

interesseret, hvis Hvidovre kommer til at 

modtage forurenet jord.

Rudersdal

gang med støjvold helsingør motorvejen, 

ingen depoter ellers 0

ingen på nuværende, men måske er der 

noget klimatilpasning                  -   ingen

Rødovre ingen depoter eller støjvolde i kommunen 0

her er 3 store udviklingsprojekter i gang 

irmabyen, islevgård alle 5 og rødovre 

port, jorden bliver transporteret ud af 

kommunen                  -   ingen pt.

Solrød Næsten færdig med støjvolde 0

Entreprenører bygger f.eks. I forbindelse 

med vejprojekter, tager ikke jord ind fra 

andre steder.

ikke de store planer om udvikling der 

genererer jord

Tårnby/Dragør

lufthavnen har til egne opfyldning, hvad der 

genereres vides ikke

overvejer noget kystsikring m3 vides ikke 

på nuværende, da niveau for sikring ikke 

er endelig. Vedtaget at gå i gang med 

landdiget tårnby ca. 80.000 m3.    1.000.000 

årligt generer kommunen ca. 100.000 tons jord

Vallensbæk ingen depoter

har planer om en støjvold langs motorvej, 

men ved ikke hvornår og om det bliver til 

noget                  -   

i alt m3 i alt 12.148.700   27.300.000 

heraf depot  hvidovre 200.000        heraf hvidovre  23.000.000 

heraf depot køge og kbh 11.500.000   heraf depot køge og kbh -               

heraf øvrige depoter 448.700        heraf øvrige depoter 4.200.000   

øvrige projekter generer jord -                 øvrige generer jord        100.000 cks/(dec 2016-jan2017)


