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1 Indledning 

Udbygning af byudviklingsområdet Lisbjerg Bakke vil over de næste årtier bety-

de, at der i etableringsfaserne skal disponeres store mængder overskudsjord fra 
byggemodninger (vejearealer og forsyningsledninger), klimasikringsprojekter, 
landskabsmodellering, støjsikring og lignende. 

Store byggemodnings- og anlægsprojekter medfører erfaringsmæssigt en stor 
produktion af overskudsjord, som traditionelt set anses som et ”affaldsprodukt”, 
der bortskaffes med store økonomiske, samfunds- og eventuelt miljømæssige 
konsekvenser til følge. 

Aarhus Kommune har derfor ønsket, at overskudsjord fra de forskellige projek-
ter inden for byudviklingsområdet i Lisbjerg nyttiggøres, således at jordbalancen 
i videst mulige omfang bliver neutral ved at minimere andelen af overskudsjor-

den og genanvende mest mulig overskudsjord i nyttiggørelsesprojekter lokalt, 
altså inden for udviklingsområdet.  

Dette notat beskriver de væsentligste principper og forudsætninger for en bære-

dygtig jorddisponeringsplan inden for de områder, hvor der forventes håndteret 
store mængder jord. I al væsentlighed drejer det sig om jord fra byggemodning 
og udbygning af bolig- og erhvervsområder.  

Byudviklingsområdet i Lisbjerg vil gennemgå en løbende udbygning, som i for-

hold til en fuld realisering i øjeblikket forventes at ske over de kommende 35-40 

år. Etape 1 er en del af det samlede byudviklingsområde og ligger i den sydvest-

lige del af Lisbjerg i umiddelbart nærhed af afgrænsningen af byen i dag. Etape 

1 vil være den del af byudviklingsområdet, som udbygges først. 

Inden for Etape 1 findes etape 0, som omfatter 3 boligområder, der er blevet 

udbudt og solgt henover sommeren 2016. Byudviklingen er derfor mere frem-

skreden hér end i resten af etape 1 og det samlede byudviklingsområde som 

helhed. Implementering af intentionerne jorddisponeringsplanen for etape 0 vil 

derfor være begrænset. 

Sidst i nærværende jorddisponeringsplan præsenteres mulige nyttiggørelsespro-

jekter, som kan medvirke til, at aktører i udbygningsområderne kan disponere 

overskudsjord inden for området. Da tidshorisonten i byudviklingsområdet er op 

til 40 år, vil jorddisponeringsplanen blive udfoldet, og afhængigt af den aktuelle 

udbygningstakt blive detailplanlagt i mindre etaper, som følger de angivne tids-

horisonter på 5-10 år, som Udviklingsplanen for Lisbjerg Bakke opererer med. 

/1/.  

2 Grundlæggende mål og principper 

Hovedformålet med jorddisponeringsplanen er at planlægge jorddisponeringen i 
byudviklingsområdet, således at der håndteres mindst mulig jord, da jordhånd-
tering er forbundet med store omkostninger, økonomisk som samfundsmæssigt. 
Samtidigt med reduktion af jordmængder i forbindelse med byggemodninger 
ønskes mest mulig overskudsjord nyttiggjort til forskellige projekter inden for 
byudviklingsområdet, således at jordbalancen i størst mulig grad bliver neutral.  
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De positive effekter omfatter et reduceret energiforbrug i form af færre jordflyt-
ninger (CO₂-reduktion), mindsket partikelforurening fra transport og entrepre-

nørmaskiner, lavere materialeforbrug (råstoffer) m.v.  

Herved optimeres projektøkonomien i forhold til bl.a. grundsalg og byggemod-
ning i et stort omfang. 

Det grundlæggende princip om at reducere omfanget af jordhåndtering i de for-

skellige bygge- og anlægsprojekter og at overskudsjorden, som produceres, bli-
ver nyttiggjort, forudsætter en tidlig og langsigtet planlægningsindsats. Den tid-
lige planlægning medfører realistiske muligheder for lokale nyttiggørelsesprojek-
ter, som skaber en merværdi såvel samfundsmæssigt som projektmæssigt. 

Samtidigt sikrer en tidlig planlægningsindsats et større råderum med et lavere 
omkostningsniveau. 

En sen indsats i forhold bortskaffelse af overskudsjord medfører erfaringsmæs-

sigt indskrænkede muligheder for nyttiggørelse af overskudsjord med høje om-
kostninger som konsekvens, f.eks. bortskaffelse af jord ud af projektområdet 
frem for nyttiggørelse lokalt.  

3 Grundlag 

Aarhus Kommune har i Udviklingsplanen for Lisbjerg Bakke /1/ beskrevet den 

overordnede struktur i relation til disponering af udviklingsområdet i forhold til 

boligområder, bymidte, erhvervsarealer og infrastrukturer. Udviklingsplanen sik-

rer, at den overordnede udvikling og kendetegn for Lisbjerg by gennemføres i 

overensstemmelse med den ønskede udvikling af Lisbjerg Bakke. Jorddispone-

ringsplanen vil dermed tage afsæt i og være i overensstemmelse med Udvik-

lingsplanens overordnede retningslinjer og intentioner. 

I forbindelse med udarbejdelse af en langsigtet prognose for de jordmængder, 

som over tid oparbejdes, er mængdeberegningen i al væsentlighed udført på 

grundlag af  

› Notat om estimering af byggemodningsomkostninger /2/ 

› Opgørelser af arealer (storparceller) i det samlede byudviklingsområde, da-
teret den 15. februar 2017, Vandkunsten /10/ 

› Helhedsplan for etape 1, Vandkunsten, dateret 28.02.2017 

› Arealopgørelser for etaper inden for det samlede byudviklingsområde i Lis-
bjerg, vandkunsten, pr. den 15.02.2017 

De specifikke forudsætninger behandles mere indgående i afsnit 4 Ressource-
prognose. 

Nærværende jorddisponeringsplan omfatter et groft estimat af de mængder af 
overskudsjord, som kan forventes genereret fra følgende områdeafgrænsninger: 
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› Det samlede udviklingsområde, der forventes at have en 35-40 årig tidsho-
risont 

› Etape 1, som udgør en del af det samlede byudviklingsområde, der forven-
tes at have en udbygningstakt fra 2017 frem til 2025 /1/. 

I ressourceberegningen er der ikke gennemført specifikke analyser af jordens 
kvalitet i forhold til en nyttiggørelse, hvilket vurderes relevant i en senere be-
dømmelse af jordens egnethed i forhold til nyttiggørelse.  

Perspektivområdet, som er et område der ønskes udviklet på længere sigt, lig-
ger nordvest for Lisbjerg er ikke omfattet af planen i øjeblikket. Områdeaf-
grænsningerne fremgår af Figur 1. 

Bedømmelse af aktuelle jordforureningsforhold er sket på grundlag af oplysnin-
ger fra Danmarks Arealinfo og oplysninger meddelt af Aarhus Kommune, Center 
for Miljø og Energi. 

Figur 1 Afgrænsning af det samlede byudviklingsområde markeret med rødt indeholdende 

etape 0 og etape 1, som er omfattet af jorddisponeringsplanen og af per-

spektivområdet markeret med sort (ikke omfattet af jorddisponeringspla-

nen)  
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4 Ressourceprognose 

Formålet med prognosen er at få skabet et billede af hvor store jordvolumener, 

der generes i de forskellige delområder/aktiviteter. Ressourceprognosen estime-
rer dermed - i grove træk - omfanget af jordmængder i hele anlægsperioden, 
således at jordressourcen i forhold til genanvendelse kan bedømmes.  

Prognosen tager afsæt i de områdegrænser, som er skitseret i afsnit 3, men da 
der ikke på nuværende tidspunkt er udarbejdet detaljerede arealdispositioner er 
afgrænsningerne, som præsenteres i prognosen fiktive og vil derfor kunne afvige 
betydeligt fra de kommende vedtagne dispositioner. 

4.1 Byggemodning 

Beregningen af jordoverskuddet (ressourcer) hidrørende fra Aarhus Kommunes 

byggemodning er opgjort på grundlag af de forudsætninger, som er gjort i 

forbindelse med det økonomiske estimat af modningsomkostninger /2/. 

Følgende bidrag fra byggemodningen indgår i beregningen:  

› Vejarealer 

› Kloak og ledninger 

› Klimasikring  

› Parkér og Rejs arealet. 

Placering og fordelingen af vej- og parkeringsarealer, er vist på nedenstående 
Figur 2. 

Vejarealerne inkluderer trafikveje, fordelingsveje, boliggader/veje med ensidet 
parkering og diverse stiforbindelser. 

Klimasikringsforanstaltninger (Lokal Afledning af Regnvand-LAR, regnvandssøer, 
rørbassiner/underføringer), samt underføringer og ledninger er inkluderet i be-
regningen, men er ikke illustreret på Figur 2. 

Ud fra de anførte forudsætninger i /2/ er omfanget af overskudsjord fra bygge-
modningen beregnet og fremgår af Tabel 1. 

Tabel 1 Estimat af jordmængder fra byggemodning i byudviklingsområdet. Mængder er 

angivet i fast mål, afrundet til nærmeste hundrede m³. 

TYPE RÅJORD MULD SAMLET 
Trafikveje 39.900 53.200 93.100 
Fordelingsgader 30.300 40.400 70.700 

Boliggader 22.000 29.400 51.400 
Stier 15.300 20.400 35.700 
Naturstier 12.400 16.500 28.900 
I alt  119.900 159.900 279.800 

 



 

 

 
BYUDVIKLING I LISBJERG: JORDDISPONERINGSPLAN 7

http://projects.cowiportal.com/ps/A070858/Documents/03 Project documents/_MIL/Jordhåndtering/070858-MIL-008_ Jordhandlingsplan_udg_2_060317.docx

Mængderne er opdelt på muld og på råjord. På grundlag af geotekniske under-
søgelser i området, forudsættes lagtykkelsen af muldlaget at andrage 40 cm. 
Dette er dog en overordnet forudsætning og omfanget af muld vil variere bety-
deligt. 

Aarhus Kommune planlægger etablering af en ny vejforbindelse, Ny Høgemose-
vej mellem E45 og Lisbjerg, som etableres i det samlede byudviklingsområde. 
Placeringen fremgår af figur 2. I økonomioverslaget /2/ er det forudsat, at jord-

balancen for denne vejforbindelse er neutral, dvs. at den jord som fortrænges, 
f.eks. sideflyttes lokalt. Et eventuelt jordoverskud fra Ny Høgemosevej er ikke 
fastlagt i øjeblikket, men på det nuværende grundlag vurderes at et overskud 
kan nyttiggøres i andre infrastrukturprojekter, f.eks. letbanen. Derfor er etable-

ringen af Ny Høgemosevej ikke implementeret i ressourceprognosen. 

Figur 2 Disponering af byudviklingsområdet i forhold Aarhus Kommunes byggemodning, 

veje og stier m.v. De byggefelter, som indgår i beregningen af ressourcen, fremgår desu-

den af figur 2. 

 

4.2 Bolig og erhvervsparceller 

Jordmængder og forudsætninger om bebyggelsespct. og beliggenhed for bygge-
felterne for bolig- og erhvervsanvendelser er beskrevet i nedenstående afsnit 
4.2.1 til 4.2.3. Arealerne er inddelt i flere underetaper inden for det samlede 
byudviklingsområde, der har arbejdstitlerne Etape 1, Etape Erhverv, Etape Vest, 

Etape Øst og Etape Nord, som er vist på oversigtsplanen i Figur 3. 
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Figur 3 Inddeling af det samlede byudviklingsområde i deletaper. 

 

 

4.2.1 Erhvervsarealer 

De arealer, som forudsættes udlagt til erhvervsmæssige formål, er store bygge-
felter, som forudsættes placeret langs Djurslandsmotorvejen, som 
skitseret på  

Figur 4. I beregningen af muld- og råjordsmængder er der forudsat en bebyg-
gelsesprocent på 40.  

Ud fra de anførte forudsætninger er omfanget af overskudsjord fra erhvervs-
arealerne beregnet og fremgår af Tabel 2. 

Tabel 2 Estimat af overskudsjord fra erhvervsarealer, enheder i m³ fast mål, afrundet til 

nærmeste hundrede m³. 

TYPE RÅJORD MULD SAMLET 
Erhvervsarealer 11.700 46.800 58.500 
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Figur 4 Erhvervsarealer i byudviklingsområdet. Blå flader angiver erhvervsarealer. 

 

4.2.2 Boligarealer 
Ressourceprognosen er beregnet i forhold til en fordeling af boligarealer ud fra 
arealmæssige og bebyggelsesmæssig forudsætninger i henhold til /10/. Bebyg-
gelserne adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige bebyggelsesprocenter. 

Inden for Etape 1 er der i et bånd vest for Lisbjergskolen langs Lisbjerg Bygade 
til Randersvej og videre mod øst forudsat en tæt boligbebyggelse, hvor bygge-
felterne er bebygget med en høj bebyggelsesgrad på 80-90% (”fodaftryk” og 
befæstede arealer). I de mere perifere boligarealer er der generelt forudsat la-
vere bebyggelsesgrader på 65%. Inden for Etape 0 er anvendt de aktuelle be-
byggelsesgrader. Fordelingen af bebyggelserne i området er vist med Figur 5. 

Ressourceopgørelsen er beregnet på baggrund af et kælderløst byggeri. Denne 
”grove” antagelse er anvendt, da prognosen på nuværende tidspunkt er i stor 
skala. Betydningen af at underestimere omfanget af kælderprocenten vurderes 
under alle omstændigheder at være minimal. 
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Figur 5 Placering af boligbebyggelse inden for Etape 0 og 1 med en bebyggelsesgrad på 

65-90%. 

 

 

Den anden type bebyggelsesstruktur gælder for de resterende boligdispositio-
ner, som har en mere ”åben” karakter, dvs. med en befæstelsesgrad på 65%.  

Forudsætninger om arealstørrelser og bebyggelsesgrader for de øvrige boligom-
råder inden for det samlede byudviklingsområde fremgår af figur 6-8. Generelt 
er der forudsat en bebyggelsesgrad på 65%, men arealet på den nordlige side af 
Ny Høgemosevej og nordvest for Lisbjerg er dog forsat betydeligt lavere, sva-
rende til 25%. Disse arealer er skitseret på figur 8. 

Figur 6 Angivelse af bebyggelsesprocenter og fordeling af byggefelter for boliger i Etape 

Vest med en befæstelsesgrad på 65% til 90 %   
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Figur 7 Fordeling af byggefelter i Etape Øst. Der er anvendt bebyggelsesgrad på henholds-

vis 65% og 80%. 

 

Figur 8 Fordeling af byggefelter i Etape Nord 

 

Ressourceopgørelsen for byggefelter for bolig fremgår af Tabel 3.  
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Tabel 3 Beregnede jordmængder fra byggefelter på boliger med befæstelsesgrader på op 

til 90%. 

AREALSTØRRELSE, 

(m²) 

"FODAFTRYK", 

(m²) 

MULD 

(m³) 

RÅJORD, 

(m³) 

SUM  

(m³) 

1.981.600 1.252.700   501.100  125.300  626.400 

4.2.3 Parkeringsarealer 
Parkeringsarealer, inkl. ”Park and Ride” anlægget ved letbanens standsningssted 
”Klokhøjen” er placeret jf. Figur 9. Arealerne (pink signatur) omfatter tilsammen 
ca. 3,3 ha. P-arealet forudsættes at en bebyggelsesgrad på 90%. 

Figur 9 Placering af parkeringsarealer. 

 

Overskud af jord fra disse arealer omfatter muld og råjord og fremgår af neden-

stående Tabel 4. 

Tabel 4 Estimat af muld og råjord fra parkeringsarealer. 

MULD (m³) RÅJORD (m³) SUM (m³) 

12.000 9.000 21.000 

 

5 Mulighedskatalog for nyttiggørelsesprojekter 

Traditionelt set er der ofte meget kort tid fra et gravearbejde iværksættes og til 
slutmodtager er kendt og desværre bortskaffes jorden ofte til mere eller mindre 
fjerntliggende godkendte modtageranlæg, hvilket medfører et stort negativt 
CO₂-regnskab og forhøjede transportomkostninger til følge. 
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Derfor er byudviklingsområdet screenet for delområder, hvor fremtidig over-
skudsjord fra byudviklingsprocesserne, f.eks. fra byggemodninger og byggepro-
jekter på de enkelte parceller m.v. kan placeres i mulige anlæg.  

Nyttiggørelsesprojekterne forudsætter forarbejde i form af planlægning og myn-
dighedstilladelser. Optimalt set, vil det være hensigtsmæssigt, at overskudsjord 
kan adresseres allerede i lokalplanfasen, således at jorden sikres bibeholdt inden 
for det samlede byudviklingsområde. Det betyder samtidigt, at projekter, som 

genererer overskudsjord, kan iværksættes med kort frist.  

5.1 Mulighed 1-støjvold mod Affaldscenter Lisbjerg 

Der er gennemført en kortlægning af støj fra områdets eksisterende virksomhe-
der og eksisterende veje /7/. 

AffaldsCenter Aarhus på Ølstedvej er områdets største virksomhed, hvor der 
udføres en række støjende aktiviteter, herunder affalds- og biomasseforbræn-
ding, affaldssortering, genbrugsplads og sortering af byggeaffald. Der henvises 
til redegørelsen for yderligere information.  

Det fremgår af støjredegørelsen, at der i Regionplantillæg nr. 11 fra 1997 er 
fastlagt to konsekvenszoner, zone I og zone II. Zone I omfatter et areal, hvor 
der ikke må etableres boligbebyggelser på grund af bl.a. støj fra AffaldsCenter 
Aarhus og zone II er et areal, hvor boliger af typen ”åben-lav” udsættes for 
støjbidrag, som overstiger Aarhus Kommunes de vejledende støjkrav. Zonerne 
fremgår af Figur 10. 

Dette medfører, at overholdelse af konsekvenszonerne forudsætter lokalplanens 
realisering i 2013 /6/.  

I forhold til de forudsatte boligområder vest for Lisbjerg, ligger disse delvist in-
den for zone II og evt. i zone I, som det fremgår af Figur 8. Dermed vurderes 
der at ville være en konflikt i forhold til Aarhus Kommunes vejledende støjkrav 
og det planlagte boligbyggeri. 
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Reduktion af støjgener kan opnås f.eks. ved etablering af et voldanlæg, som 
afskærmer det kommende boligområde vest for Lisbjerg, således at Aarhus 
kommunes støjkrav tilgodeses i forhold til de vejledende krav til støjkrav ved 
opførelse af boligområder. Et eksempel på placering af støjvolden fremgår desu-

den af Figur 10.  

Figur 10 Eksempler på placering af støjbarrierer, som også udgør beregningsforudsætnin-

ger for ressourceopgørelsen, samt angivelse af konsekvenszoner for støj omkring Affalds-

Center Lisbjerg (Regionplantillæg nr. 11, Regionplan 1997). 

 

Eksemplet er samtidigt anvendt som grundlag for input til jordbalancen, jf. 5.7 
Ressourcebalance. 

Med de forudsætninger, som er opstillet for støjafskærmning, estimeres et 
mængdemæssigt behov for opfyldning jf. Tabel 5. 

Tabel 5 Estimat af jordbehov ved etablering af støjafskærmning mod Lisbjerg Forbræn-

ding. 

MULD (m³) RÅJORD (m³) I ALT (m³) 

17.600 98.000 115.600 
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Omfang og dimensioner af støjvolden er endnu ikke beregnet i forhold til de øn-
skede støjreduktioner, men typiske dimensioner på en vold er anvendt i en vo-
lumenberegning i Bilag 1 med henblik på at estimere et sandsynligt omfang. I 
beregningen er forudsat en højde og kronebredde på 6 m, samt en fodbredde af 

anlægget på 30 m (anlæg 1:2). 

Aarhus Kommune har ønsket en vurdering af mulighederne for at afsætte en 
stor del af overskudsjorden (hovedparten) i et bakkelandskab, lokaliseret mel-

lem AffaldsCenter Aarhus og de planlagte boligområder i den nordlige del af by-
udviklingsområdet. Bakkelandskabet vil ud over rekreative funktioner også få en 
støjbegrænsende effekt i forhold til boligerne syd for AffaldVarmes anlæg. Dette 
arbejde er ikke undersøgt i nærværende udgave af jorddisponeringsplanen. 

5.2 Mulighed 2-støjvold mod Djurslandmotorvejen    

Støjredegørelsen påpeger, at beregninger fra 2012 viser, at trafikstøj fra E45, 
Djurslandsmotorvejen i niveauet mellem 55 og 65 db(A) udbredes i den sydlige 
del af byudviklingsområdet (og i perspektivområdet). Støjniveauet i byudvik-
lingsområdets sydlige område op mod E45 er dermed over vejledende grænse-
værdier for boligområder 58 db(A) og erhverv 63 db(A) for hoteller, kontorer). 

I beregningen af det volumenmæssige omfang, jf. Tabel 6 er det forudsat, at 
volden etableres mod syd langs motorvejen, og at skråningen mod E45 anlæg-
ges med samme anlæg, som eksisterer i dag, svarende til 1:2. I beregningsek-
semplet opbygges volden til 7 m over eksisterende niveau og affases med en 
lavere hældning mod nord på 1:4, således at arealerne fremstår med en mere 
naturlig fremtoning set nordfra. Der forudsættes en kronebredde på 6 m. 

Der er endvidere udført en volumenberegning med en lavere hældning, 1:6, 
mod nord for at sløre voldens fremtoning yderligere. Herved opnås desuden et 
større volumenbehov. 

Tabel 6 Estimat af jordbehov ved etablering af støjafskærmning ved Djurslandmotorvejen 

NORDLIG HÆLDNING MULD (m³) RÅJORD (m³) I ALT (m³) 

1:4 63.300 409.200 472.500 

1:6 97.100 467.300 564.400 

 

Et eksempel på placering af en støjvold langs E45 fremgår af Figur 10. Detaljer 
om placeringsmuligheder og udbredelse er ikke afklaret og kan ikke ses som et 
projektforslag. De beregnede mængder skal derfor ses som en indikation. I be-
regningen er volden forudsat etableret fra byudviklingsområdets vestlige grænse 
til krydsningen af Randersvej. 

Grænseværdier for støj i erhvervsområder er lempet i forhold til boliger, og det 
kan tænkes, at de virksomheder, som har interesse i at etablere sig i de udlagte 
erhvervsområder, vil foretrække synlighed (eksponering) fra motorvejssiden 
frem for at ”dække” sig bag en høj støjvold. Om dette krav også kan tilgodeses 
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ved etablering af støjvolden er ikke undersøgt, men bør afklares i forbindelse 
med planlægning af voldanlægget. 

5.3 Mulighed 3-støjvold langs Randersvej 

Af støjhandlingsplanen for Aarhus kommune (2013) /8/ fremgår at trafikstøjen 
fra det overordnede vejsystem, herunder Randersvej, ligeledes er forhøjet i for-
hold til de vejledende grænseværdier. 

I forbindelse med planlægning af Ny Høgemosevej er der gennemført modelbe-
regninger af trafikudviklingen frem til 2030 langs Randersvej gennem Lisbjerg 
og forudsætningerne for projektering af Ny Høgemosevej omfatter en stigning i 
antallet af køretøjer fra 6.700 i 2014 til 13.100 køretøjer i 2030. 

På trods af etableringen af Ny Høgemosevej forventes der en fordobling i antal-
let af køretøjer, formodentligt overvejende bestående af personbiler og lettere 
køretøjer.    

Det betyder, at der skønnes et behov for støjafskærmning af boligområderne øst 
for Randersvej. Vælges en støjbarriere, opbygget af overskudsjord vil den som 
minimum placeres i den sydlige del af udviklingsområdet, da boligområdet hér 
ligge tæt på Randersvej. Placeringsforslag af støjvolden er skitseret på Figur 10. 

Estimatet for støjafskærmning, opbygget af overskudsjord mod Randersvej 
fremgår af nedenstående Tabel 7.  

Tabel 7 Estimat for jordbehov ved forudsatte vold langs Randersvej. 

MULD (m³) RÅJORD (m³) I ALT (m³) 

6.400 35.700 42.100 

5.4 Mulighed 4-Terrænmodellering, udsigtspunkter 

Etablering af støjvolde i en mere traditionel forstand afstedkommer ofte at vol-
dene er vanskelige at få integreret naturligt i landskabet. For at imødekomme 
negative æstetiske effekter af voldanlæggene foreslås det, at disse kommer til 
at indgå som et væsentligt element i en overordnet terrænmodel, som opfylder 
andre formål end støjreduktion alene. Det kan f.eks. være etablering af bakke-
landskaber, som også har et rekreativt formål, hvor f.eks. udsigtspunkter etab-
leres i terrænet og opfyldes/udjævnes - alt sammen medvirkende til at nyttiggø-
re store mængder overskudsjord. En kombination af et bakkelandskab med en 
støjvold kan desuden implementere motionsstier, udsigtspunkter og lignende. 

Jordmængder, som kan nyttiggøres fra terrænmodelleringsprojekter er ikke om-
fattet af opgørelsen i forhold til nyttiggørelse. De indgår dog i mulighedskatalo-
get, selvom betingelser og muligheder ikke er konkretiseret endnu. 

Gennemføres støjvoldene i kombination med terrænmodellering/bakkelandskab 
med udsigtspunkter o.lign. vil behovet for jordmængderne være anderledes end 
skitseret under mulighed 1-3. 
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5.5 Mulighed 5-Klimasikring 

Håndtering af ekstremregn håndteres traditionelt set ved at afgrave jord, dvs. 
ved f.eks. at nedgrave regnvandssøer/bassiner i terræn. I stedet for afgravning, 

og dermed oparbejdning af overskudsjord, kan topografien i terrænet udnyttes 
sammen med jordpåfyldning (nyttiggørelse) til at magasinere og forsinke regn-
vand, evt. i sammenhæng med en terrænmodellering jf. afsnit 5.4.  

Råjorden i området forventes overvejende at bestå af fedt moræneler, som er 
velegnet til denne type projekter.  

Nyttiggjorte jordmængder til klimasikringsformål, er ikke omfattet af opgørelsen 

i forhold til nyttiggørelse. De indgår dog i mulighedskataloget, selvom betingel-
ser og muligheder ikke er konkretiseret endnu. 

5.6 Mulighed 6-Friarealer 

Afsætning af muld på kommende friarealer er en mulighed for at afsætte store 
mængder muld, som jf. afsnit 5.7 er i overskud. F.eks. vil en udlægning på 0,30 
m på erhvervsarealer og boligarealer (friarealer) med de anvendte forudsætnin-
ger skønsmæssigt kunne afsætte op til 275.000 m³ muld. Disponeringen er ikke 
medregnet i ressourcebalancen i afsnit 5.7, da en nyttiggørelse til sådanne for-
mål betinger en nærmere stillingtagen. Det bør overvejes at indføre et krav om 
muldudlægning på friareal inden for bolig- og erhvervsparcellerne, således at en 
nyttiggørelse af overskudsjord i mest muligt omfang holdes på ”egen grund”.  

5.7 Ressourcebalance 

I nedenstående tabel 8 fremgår sammenstilling af hhv. genereret overskudsjord 
og behovet for jord i de skitserede nyttiggørelsesprojekter, eksklusiv terrænbe-
arbejdning og klimasikring.  

Tabel 8 Jordbalance for byudviklingsområdet, som er opgjort på grundlag af ressourcebe-

hov og produktion af jord. Behovet for jord i et eventuelt terrænbearbejdnings-

projekt og klimasikring er ikke omfattet. Negativt fortegn angiver et jordunder-

skud, afrundet til hele tusinde m³. 

PRODUKTION AF JORD 

 Muld Råjord Sum 

Byggemodning 160.000 120.000 280.000 

Erhvervsparceller 47.000 12.000 59.000 

Boligparceller 501.000 125.000 626.000 

P-arealer, Park & Ride 12.000 9.000 21.000 

Delsum 720.000 265.000 985.000 
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BEHOV FOR JORD 

 Muld Råjord Sum 

Støjvold Djurslandsmo-
torvej, hældning 1:2/1:4 63.000 409.000 473.000 

Støjvold Lisbjerg For-
brænding 

18.000 98.000 116.000 

Støjvold Randersvej 6.000 36.000 42.000 

Terrænbearbejdning, ud-
sigtspunkter 

- - - 

Klimasikring - - - 

Muldudlægning på fri-
arealer 

- - - 

Delsum 87.000 543.000 630.000 

    

Jordbalance 632.000 -277.000 355.000 

 

I beregningen er anvendt beregningsscenariet med en nordlig hældning af vol-
den langs E45 på 1:4, som medfører et mindre jordbehov end hvis der vælges 

en vold med en lavere nordlig hældning. 

6 Inspirationskatalog for nyttiggørelsesprojekter 

Mulighedskataloget, som er skitseret i de foregående afsnit, konkretiserer speci-
fikke nyttiggørelsestiltag, i løsninger som vurderes relevante for byudviklings-

området. De konkrete genanvendelsesprojekter, som beskrevet ovenfor udføres 
i forbindelse med byggemodningen på et mere overordnet strategisk niveau. 

En tidlig planlægning betyder, at gennemførelse af projekter inden for storpar-

cellerne vil kunne bidrage med jord til en løbende opbygning af nyttiggørelses-
projekter. Bortskaffelse af overskudsjord fra de ”private” områder (626.000 m³) 
vil kunne gøre afsætningen af parcellerne mere attraktive, da bortskaffelsesom-
kostningerne reduceres væsentligt. 

I tillæg hertil præsenteres en række muligheder, som kan reducere omfanget af 
overskudsjord ved gennemførelse af projekter på de enkelte storparceller. Præ-
sentationen medtages her for at de enkelte private projekter kan lade sig inspi-

rere til at gennemføre konkrete overskudsjordsreducerede tiltag. 

De muligheder, som præsenteres herefter, tager udgangspunkt i Bygherrefor-
eningens arbejde med begrebet ”bæredygtig jordhåndtering” /5/. 
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6.1 Kalkstabilisering af arbejdspladsarealer og P-arealer 

De øvre jordbundsforhold inden for byudviklingsområdet er karakteriseret ved 
store forekomster af fedt moræneler, som kan betyde blød og våd jord, som 

traditionelt medfører krav om øget afgravning og øget tilførsel af råstoffer i form 
af sand/grus i forbindelse med etablering af byggepladsarealer og parkerings-
arealer. 

Et ressourceøkonomisk alternativ til jordudskiftning er kalkstabilisering af ter-
rænoverfladen ved nedfræsning af kalk, således at terrænoverfladen kan anven-
des som underlag for en kørefast overflade. 

Bygherreforeningen /5/ har kendskab til projekter, hvor kalkstabilisering har 
medført en tidsmæssig besparelse ved anlæg af en 5.500 m² stor byggeplads på 
3-4 dage og som har medført reducerede omkostninger 3-4 gange i forhold til 
jordudskiftning.  

6.2 Nyttiggørelse under bebyggelser og omkring 
bygninger  

Overskudsjord, som erstatning for sand/grus under bygninger, kan afhængigt af 
kvaliteten af jorden nyttiggøres og ved udgravning til byggerier med kældre, 
afgraves udgravningens sider med anlæg. Opfyldning af denne ”trekant” med 
egnet returjord, vil kunne nedbringe bortskaffelse af råjord. Effekten bliver dog 
størst ved kælderbyggerier, som der dog ikke er forudsat i beregningen. 

Ved at øge sokkelhøjden på byggerier med direkte fundering, kan den jord som 
opstår ved frigravning til konstruktioner og anlæg nyttiggøres i et stort omfang 
ved at tilbagefylde jorden omkring bygningerne, således at bygningen samtidigt 
klimasikres–altså hævning af terrænkoten omkring bygningen. 

I udgangspunktet bør den nyttiggjorte jord være egnet til formålet og vil opti-
malt set bestå af sand/grus, alternativt kalkstabiliseret moræneler. En nyttiggø-
relse forudsætter at de egnede jordtyper er tilgængelige på indbygningstids-
punktet. 

Der forventes relativt små forekomster af sand og derfor vurderes kalkstabilise-
ret ler at være en relevant løsning i området. 

6.3 Haver 

Afrømning af muld i forbindelse med opstart af anlægs-og byggeprojekter mel-
lemdeponeres indtil retablering af udenoms arealer kan ske. Dette er dog sæd-
vanlig praksis i mange projekter, som ikke uddybes yderligere her. 

6.4 Retningslinjer for udlægning i forhold til 
grundvandsbeskyttelse 

Byudviklingsområdet er overvejende beliggende inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og samtidigt indvindingsområde for Kastedværket. 
Arealet, som er afgrænset af Randersvej og letbanens østlige del strækning fra 
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Randersvej mod Lystrup er udlagt som et område med drikkevandsinteresser. 
Arealerne er skitseret på Figur 11. 

Drikkevandsinteresserne inden for byudviklingsområdet har medført, at Aarhus 

Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for nyttiggørelse af overskuds-
jord, hvis formål er at beskytte grundvandsressourcen /3/. 

En del af indvindingsoplandet er desuden udpeget som et nitratfølsomt indvin-

dingsområde /9/. Aarhus Kommune har oplyst, at den seneste viden om de geo-
logiske forhold inden for området tyder på at grundvandsressourcen er mindre 
sårbar end arealer som fremgår af Danmarks Miljøportal jf. /4/. De sårbare 
arealer efter justeringen fremgår af Figur 11.  

Figur 11 Områder med drikkevandsinteresser /3/ og særlige drikkevandsinteresser, samt 

sårbare drikkevandsområder /4/. 

 

Den fremtidige jorddisponering i området, herunder nyttiggørelse af overskuds-
jord skal derfor tilgodeses jf. nedenstående retningslinjer for disponering af 
jordpartier /3/. 
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RETNINGSLINJER FOR JORDDISPONERING - GRUNDVANDSRESSOURCEN 

OMRÅDE KRAV TIL UDLÆGNING 

Hele byudviklingsområdet Ren jord (fri anvendelse) 

Udenfor OSD Let forurenet jord (kræver myndighedsgodkendelse) 

Sårbare drikkevandsområ-

der  

Betingelser skal afklares med Aarhus kommune. Eksempelvis 

skal det dokumenteres at udlægningen sker kun med jord som 

stammer fra arealer, som har været drevet uden brug af sprøj-

temidler over en periode på f.eks. 10 år.  

Nedsivning af potentielt forurenet overfladevand (vejvand) er 

ikke mulig 

6.5 Forurenet jord 

Byudviklingsområdet er i dag overvejende beliggende uden for bymæssig be-
byggelse og derfor er området generelt karakteriseret ved at jorden er ren. 

Inden for byudviklingsområdet findes der en V1-kortlagt lokalitet og syv lokalite-
ter, som er kortlagt på V2 (konstateret forurening), som vist på Figur 12. Tre af 
de V2-kortlagte lokaliteter er beliggende uden for eksisterende byområde.  

I forbindelse med byggemodning og etablering af regnvandsbassiner i 00’erne er 
der opgravet og flyttet forurenet jord fra lok.nr. 751-00023 og 751-03640, til 
terrænregulering af to arealer langs Randersvej, jf. Figur 12. Det sydlige udlæg-
ningsareal med stærkt forurenet jord har endnu ikke ført til en kortlægning, men 

dette må forventes inden for en kortere tidshorisont. 
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Figur 12 Forureningskortlagte arealer (V1/V2) og arealer med kendt jordforurening 

 

I nedenstående Tabel 9 fremgår en oversigt over kortlagte og kendte forurenin-
ger i de områder som berøres af byudviklingen. 
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Tabel 9 Arealer med kendt forurening 

LOKALITETSNR. AKTIVITET FORURENINGSKOMPONENTER 

751-00017 Drift af affaldsbehandlings-

anlæg  

Jord: Lette kulbrinter, olieproduk-

ter,  

Vand: 1-methyl-napthalen, chlore-

rede opløsningsmidler, xylener 

751-03640 Udledning af forurenet 

drænvand 

Jord: Tungmetaller, chlor, oliepro-

dukter 

751-00023 Udlagt restprodukt fra af-

faldsproduktion (flyveaske 

og slagge), drift af affalds-

behandlingsanlæg 

Jord: Arsen, nikkel og cadmium 

”Udlægningsareal” Let forurenet jord Jf. 751-00023 og 751-03640 

”Udlægningsareal” Stærkt forurenet jord Jf. 751-00023 og 751-03640 

 

Al håndtering af jord inden for disse arealer, skal ske efter aftale med Aarhus 
Kommune, Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord. Det bemærkes, at 
nye forurenede lokaliteter kan ”opstå”/påtræffes, mens eksisterende kan udgå.  

Jordhåndtering og flytning af jord fra ovennævnte arealer er omfattet af anmel-
depligt i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen1 og det er derfor ikke muligt at 
jord fra disse arealer disponeres frit. 

7 Forslag til kommende aktiviteter  

De behandlede emner med hensyn til jordressourcer og nyttiggørelser er stadig 
på et meget overordnet og delvist diffust niveau, og for at planen kan iværksæt-
tes og indgå i den kommende planlægning af byudviklingsområdet, er der behov 
for en løbende afklaring af muligheder og begrænsninger i relation til jordpro-
duktion og nyttiggørelse. 

Mulighedskataloget har skitseret et behov for at opbygge støjdæmpende foran-
staltninger ved etablering af jordvolde, evt. i kombination med terrænbearbejd-
ninger. Samtidigt er der i inspirationskataloget skitseret en række forskellige 
nyttiggørelsesmuligheder på et mere lokalt plan (byggefeltniveau). 

Anvendelse af jord til disse forskellige nyttiggørelsesprojekter stiller krav til jor-
dens fysiske egenskaber. For at bedømme egnetheden af jorden til f.eks. klima-
sikringsprojekter, voldanlæg og terrænbearbejdning bør der udføres en afklaring 
af kvaliteten af jorden og dermed en vurdering af hvilke jordtyper som er egne-

                                              
1 Bek.nr. 1452 af 07/12/2015 - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbin-

delse med flytning af jord - Miljø- og Fødevareministeriet 
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de til f.eks. opbygning af jordvolde m.v., og i denne sammenhæng en skitsering 
af jordforbedringstiltag til de påtænkte formål. 

I mulighedskataloget er det foreslået at kombinere støjafskærmning med ter-

rænbearbejdning for dels at tilgodese støjkravene og det æstetiske udtryk, sam-
tidigt med at der indbygges ”oplevelser” i form af udsigtspunkter, fremhævede 
fortidsminder osv. For at afklare omfanget af jordmængder hertil, foreslås der 
iværksat en analyse af terrænet, som kan tilgodese disse forslag. I denne del 

bør mulighederne for at regulere terrænet undersøges i f.eks. geoteknisk for-
stand. 

I terrænanalyser bør det afklares hvorvidt inspirationskatalogets forslag om nyt-

tiggørelser omkring og under kommende bygninger kan gennemføres. 

I seneste temaanalyse fra 12. januar 2017 er der i forhold til vandhåndtering 
(klimasikring) skitseret forskellige former for klimasikringstiltag. I gaderummene 

er det foreslået, at der etableres vandrender og kassetter langs vejene og langs 
stiarealer wadis (forsænkede render) til opmagasinering af vand i spidsbelast-
ningsperioder. En beslutning om klimasikringsstrategien vil nødvendiggøre en 
justering af ressourceprognosen. 

8 Referencer 

/1/ Udviklingsplan for Lisbjerg Bakke-midt i landskabet og samtidig en del 

af Aarhus. 

/2/ Byggemodningsomkostninger Lisbjerg – fremtidige etaper, COWI for 

Aarhus Kommune, dateret den 6. marts 2017. 

/3/ Mail fra Aarhus Kommune, Bo Utoft, den 25.01.2017, vedr. retningslin-

jer for udlægning af jord. Oplysninger om beliggenhed af sårbare drik-

kevandsområder. 

/4/ Byudvikling i Lisbjerg: Dynamisk temaanalyse af byudviklingsområde-

etape 1-3, 4. rapportering, 21. november 2016, COWI for Aarhus 

Kommune 

/5/ http://www.jordhaandtering.dk/, Bygherreforeningen, 2017. 

/6/ Lisbjerg Bakke Byudvikling-støjkortlægning, december 2016, COWI for 

Aarhus Kommune 

/7/ Aarhus Kommune (2013c). Lokalplan nr. 940. November 2013 Teknisk 

anlæg ved Ølstedvej i Lisbjerg. 

/8/ Støjhandlingsplan 2013, Aarhus Kommune  

/9/ Danmarks Miljøportal, www.miljoeportalen.dk 

/10/ Mail fra Vandkunsten om opgørelser af arealer i etaperne 1, nord, øst, 

vest, samt etape erhverv, dateret den 15. februar 2017.  

 

 

 

 



 

 

 
BYUDVIKLING I LISBJERG: JORDDISPONERINGSPLAN 25

http://projects.cowiportal.com/ps/A070858/Documents/03 Project documents/_MIL/Jordhåndtering/070858-MIL-008_ Jordhandlingsplan_udg_2_060317.docx

Bilag A Ressourceberegning og nyttiggørelsesbehov 
(jordbalance) 



AARHUS KOMMUNE, 
BYUDVIKLING I LISBJERG

JORDHANDLINGSPLAN BILAG 1

Forudsætninger jf. økonomisk opgørelse, dateret 8. februar 2017 

Muldandel i vejudlæg: 57%
Muldlag: 0,4 m
Areal af skybrudsmagasin, hele området 324.238 m²
Areal af LAR, vejvand 2000 m²
Volumen af skybrudsmagasinering 162.119 m³
LAR, vejvand 4.100 m³

Type Råjord Muld Samlet

Trafikveje 39.897 53.195 93.092

Lisbjerg Bygade -

Fordelingsgade 30.336 40.449 70.785
Boliggade 22.055 29.406 51.461

Stier 15.329 20.439 35.768

Natursti 12.356 16.474 28.830

I alt 119.973 159.963 279.936

PROGNOSE 

GENERERING AF OVERSKUDSJORD FRA BYGGEMODNING (afsnit 4.1)

Opdeling af muld og råjordsandel er udført under forudsætning, af at 57% 
af den samlede jordmængde i vejudlæg udgøres af muld (0,40 m/0,70 m)
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AARHUS KOMMUNE, 
BYUDVIKLING I LISBJERG

JORDHANDLINGSPLAN BILAG 1

Byggefelter: 292.744 m²
Bebyggelsespct. 40%
Bebygget areal 117.098 m²
Muldtykkelse: 0,4 m
AFRN: 0,5 m
Kælder: 0%
Friareal: 175.646 m²
Muld 46.839 m³
Råjord 11.710 m³
I alt 58.549 m³

PROGNOSE:

GENERERING AF OVERSKUDSJORD FRA ERHVERVSAREALER

(afsnit 4.2.1)
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AARHUS KOMMUNE, 
BYUDVIKLING I LISBJERG

JORDHANDLINGSPLAN BILAG 1

FORUDSÆTNINGER:
Muldtykkelse 0,4
AFRN: 0,5
Kælder: 0%

Etape Nord

Bebyggelsespct. Parcelstørrelse, m² Bebygget areal Muld Råjord I alt

25% 206.235 51.559 20.624 5.156 25.779

65% 332.316 216.005 86.402 21.601 108.003

I alt 538.551 267.564 107.026 26.756 133.782

Etape Vest

Bebyggelsespct. Parcelstørrelse, m² Bebygget areal Muld Råjord I alt

65% 543.711 353.412 141.365 35.341 176.706

80% 28.727 22.982 9.193 2.298 11.491

I alt 572.438 376.394 150.558 37.639 188.197

Etape Øst

Bebyggelsespct. Parcelstørrelse, m² Bebygget areal Muld Råjord I alt

65% 427.371 277.791 111.116 27.779 138.896

80% 90.220 72.176 28.870 7.218 36.088

I alt 517.591 349.967 139.987 34.997 174.984

Etape 1

Bebyggelsespct. Parcelstørrelse, m² Bebygget areal Muld Råjord I alt

65% 173.683 112.894 45.158 11.289 56.447

72% 15.260 10.987 4.395 1.099 5.494

76% 9.470 7.197 2.879 720 3.599

80% 109.639 87.711 35.084 8.771 43.856

83% 5.620 4.665 1.866 466 2.332

90% 39.299 35.369 14.148 3.537 17.685

I alt 352.971 258.823 103.529 25.882 129.412

Boligarealer, samlet

Parcelstørrelse, m² Friareal (m²) Bebygget areal (m²) Muld (m³) Råjord (m³) I alt (m³)

1.981.551 728.803 1.252.748 501.099 125.275 626.374

Etape Nord Etape Vest

Etape Øst Etape 1

PROGNOSE
GENERERING AF OVERSKUDSJORD FRA BOLIGAREALER
(afsnit 4.2.2)
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AARHUS KOMMUNE, 
BYUDVIKLING I LISBJERG

JORDHANDLINGSPLAN BILAG 1

FORUDSÆTNINGER:

Muldtykkelse: 0,4
AFRN: 0,7
Befæstigelsespct. 90%

P-areal 9.120
Park & Ride 23.570

Område Grundstørrelse Fodaftryk Muld Råjord SUM
P-areal 9.120 8.208 3.283 2.462 5.746
Park & Ride 23.570 21.213 8.485 6.364 14.849
I alt 32.690 29.421 11.768 8.826 20.595

PROGNOSE: 

GENERERING AF OVERSKUDSJORD FRA PARK & RIDE OG P-AREALER  (afsnit 4.2.3)
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AARHUS KOMMUNE
BYUDVIKLING I LISBJERG

JORDHANDLINGSPLAN BILAG 1

Støjvold mod Djurslandmotorvej med nordlig hældning, 1:4

Længde: 2500 m
Højde: 7 m
Bredde af top 6 m
Bredde af fod 48 m
Anlæg mod motorvej 2
Anlæg mod Lisbjerg 4
Muldtykkelse 0,5 m
Perimeter 50,65 m

Tværsnit, brutto 189 m² pr. lbm

Volumen, brutto 472.500 m³
Volumen, muld 63.313 m³
Volumen, råjord 409.188 m³

Støjvold mod Lisbjerg Forbrænding

Længde: 1070 m
Højde: 6 m
Bredde af top 6 m
Bredde af fod 30 m
Anlæg 2
Muldtykkelse 0,5 m
Perimeter 32,8 m

Tværsnit, brutto 108 m² pr. lbm

Volumen, brutto 115560 m³
Volumen, muld 17548 m³
Volumen, råjord 98012 m³

Dæmning mod motorvej med lav nordlig hældning, 1:6:

Længde: 2500 m
Højde: 7 m
Bredde af top 6 m

Bredde af fod 65,5 m
Djurslan
dmotorv

Mod 
Lisbjerg 

Langs 
Randersvej I alt, m³

Anlæg mod motorvej 1,5 Volumen, brutto 472.500 108.000 42.120 622.620
Anlæg mod Lisbjerg 6 Volumen, muld 63.313 16.400 6.402 86.115
Muldtykkelse 0,5 m Volumen, råjord 409.188 91.600 35.718 536.505
Perimeter 77,7 m

Tværsnit, brutto 226 m² pr. lbm BEREGNINGSMÆSSIGE PRINCIPSKITSER AF VOLDE:

Volumen, brutto 564.375 m³
Volumen, muld 97.125 m³
Volumen, råjord 467.250 m³

Støjvold mod Randersvej

Længde: 390 m
Højde: 6 m
Bredde af top 6 m
Bredde af fod 30 m
Anlæg 2
Muldtykkelse 0,5 m
Perimeter 32,8 m
Tværsnit, brutto 108 m² pr. lbm
Perimeter 32,8 m

Volumen, brutto 42.120 m³
Volumen, muld 6.402 m³
Volumen, råjord 35.718 m³

PROGNOSE: 
OVERSKUDSJORD FRA MODTAGERANLÆG (afsnit 5)
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AARHUS KOMMUNE,
BYUDVIKLING I LISBJERG

JORDHANDLINGSPLAN BILAG 1

Jordbalance ved opbygning af jordvold langs motorvej med nordlig hældning på 1:4

Muld Råjord Sum

Byggemodning (infrastruktur/veje) 159.963 119.973 279.936

Erhvervsparceller 46.839 11.710 58.549
Boligparceller 501.099 125.275 626.374
Park & Ride, P-arealer 11.768 8.826 20.595
Delsum 719.670 265.783 985.454

Støjvolde

Djurslandsmotorvej, 1:4 -hældning 63.313 409.188 472.500

Lisbjerg Forbrænding 17.548 98.012 115.560
Jordbehov ved 
nyttiggørelsesprojekter

Randersvej 6.402 35.718 42.120
Delsum 87.263 542.917 630.180

Jordbalance 632.407 -277.134 355.274

Konklusion

Der mangler anvendelse af 360.000 m³ jord

Jordbalance ved opbygning af jordvold langs motorvej med nordlig hældning på 1:6

Muld Råjord Sum

Byggemodning (infrastruktur/veje) 159.963 119.973 279.936

Erhvervsparceller 46.839 11.710 58.549

Jordoverskud fra udbygning af 
det samlede 
byudviklingsområde

Boligparceller 501.099 125.275 626.374
Park & Ride, P-arealer 11.768 8.826 20.595
Delsum 719.670 265.783 985.454

Støjvolde

Djurslandsmotorvej, 1:6 97.125 467.250 564.375

Lisbjerg Forbrænding 17.548 98.012 115.560
Jordbehov ved 
nyttiggørelsesprojekter

Randersvej 6.402 35.718 42.120
Delsum 121.075 600.980 722.055

Jordbalance 598.595 -335.196 263.399

Konklusion

Der mangler anvendelse af ca. 260.000 m³ jord

JORDBALANCE (Ressourceprognose minus genanvendelse)

Jordoverskud fra udbygning af 
det samlede 
byudviklingsområde
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