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1 Indledning og Baggrund 

1.1 Bygherre, rådgiver samt relevante myndigheder 

Nærværende afrapportering af jordhåndteringsplan, der omfatter 

jordhåndtering for arbejdet på entreprise TP40 i Solrød Kommune er 

udarbejdet efter ønske fra bygherre og Solrød Kommune. 

 

Bygherre er: 

Banedanmark 

Den nye bane København-Ringsted 

Ringager 4b 

2605 Brøndby 

 

Kontaktperson hos Banedanmark er  

Theis Vangsted, mobil: 51616339; email: xtkv@bane.dk 

 

Rådgiver er: 

Sweco 

Ørestads Boulevard 41 

2300 København S  

 

Kontaktperson hos rådgiver er  

Kaja Bergøe, mobil: 9137 7034; email: kaja.bergoe@sweco.dk  

 

Entreprenør er: 

Eriksson / Züblin 

Gl. Køge Landevej 773 

2660 Brøndby Strand 

 

Kontaktperson hos entreprenør er: 

Hans Færck; mobil: 24458378; email: HAF@mjeriksson.dk 

Arno H. Petersen; mobil: 40179719; email: AHP@mjeriksson.dk 

 

Entreprenørens rådgiver er: 

Atkins 

Arne Jacobsens Allé 17 

2300 København S 

 

Kontaktperson hos entreprenørens rådgiver er: 

Jesper Glargaard; mobil: 52519113; email: jesper.glargaard@atkinsglobal.dk  
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1.2 Anlægsarbejdets omfang 

 

Banedanmark bygger en ny jernbane fra København til Ringsted over Køge. I 

den forbindelse er der håndteret store mængder jord. I Solrød Kommune 

omfattede anlægsarbejderne overordnet: Udgravninger og udsætning af 

blødbundsjord, afgravning og indbygning af råjord i banedæmningen samt 

nye vejanlæg. Nærværende afrapportering omhandler kun strækningen fra 

stationering 25.000 til 29.500. Dog er strækningen Jersie Mose, st. 27.870 – 

29.070, ikke indeholdt, da der er fremsendt en særskilt jordhåndteringsplan 

for denne strækning. 

 

Der er gravet følgende steder: 

 

• Udgravning af blødbundsjord ved Åsvej, stationering 25.280 – 25.350 

• Udgravning af blødbundsjord ved Solrød Byvej, stationering 25.900 – 

26.025 

• Udgravning af blødbundsjord vej Roskildevej, stationering 27.680 

• På strækningen 25.400 – 25.855 ligger banen i afgravning. 

• På strækningen 26.050 – 27.100 ligger banen i afgravning. 

• På strækningen 29.300 – 29.500 ligger banen i afgravning. 

 

Derudover er der afrømmet muld fra stationering 25.000-28.500. Der er kun 

afrømmet ca. 40 cm muld i banetracéet. Mulden er genbrugt på 

baneskråninger nær området, hvor den blev afrømmet. 

 

I forbindelse med etablering af banestrækning, der ligger under terræn og 

ved udskiftning af blødbund er store mængder jord gravet af. Jorden er så 

vidt muligt genindbygget. Jord, som ikke kunne indbygges i banens 

dæmninger, er placeret i forskellige områder. Jord, som ikke var egnet til 

genindbygning, er kørt til udsætningsområde S7, S8, S9, S9-1, S10-1 samt 

S13. Udsætningsområderne er placeret i følgende stationeringer:  

 

• Udsætningsområde S7 ligger ved st. 25.000-25.800 

• Udsætningsområde S8 ligger ved st. 25.210 – 25.780 

• Udsætningsområde S9 ligger ved st. 25.8606 – 26.000 

• Udsætningsområde S9-1 ligger ved st. 26.040 – 26.160 

• Udsætningsområde S10-1 ligger ved st. 26.270-26.640 

• Udsætningsområde S13 ligger ved st. 27.460 – 27.670 

 

Udsætningsområderne er vist i tegning TSNCL_1_022000_001_00.03 og 

tegning TSNCL_1_026000_001_00.02 Oversigt over kontraktgrænse for 

denne del af TP40 ses på tegningerne TSNCJ_1_022000_002_00.02 og 

TSNCJ_1_026000_002_00.04. Tegningsmaterialet fremgår af Bilag 1. 
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1.3 Tilførsel af jord fra udvidelse af Egedesvej i Køge 

Der er tilført 10.000 m3 jord fra den kommunale udvidelse af Egedesvej, som 

M. J. Eriksson udfører for Køge Kommune. Jorden er klassificeret som klasse 

0/1 jord og kommer fra Køge Kommune nær Egedesvej og Lille Skensved 

station. Køge Kommune har i ikke haft kendskab til forurening. Jorden blev 

indbygget i banedæmningen st. 27.500 til 28.950 samt i ny dæmning for 

Åmarken og Roskildevej. 

1.4 Tilførsel af jord fra Solrød Bygas 

I tracéet nær Åmarken og Roskildevej (stationering 27+800) er der tilført 

5.400 ton intakt jord fra Solrød Bygas, da der ikke var nok geoteknisk egnet 

jord i entreprisen. Jorden er gravet op på Åmarken 6, 4623 Ll. Skensved, 

matr.nr. 13k Jersie By, Jersie. Matriklen er ikke områdeklassificeret og Solrød 

Kommune har oplyst at der ikke har været forurenende aktiviteter. 

Jordflytningsanmeldelsen ses i bilag 2. 

1.5 Udsætning, mellemdeponering og risikovurdering 

Kraftigt forurenet jord 

Der er konstateret kraftig forurenet jord i boring G2000+200V2 nær Solrød 

Byvej, som fremgår af tabel 1.  Forureningen er afgrænset horisontalt af 

boringerne MU3-2000+190H11, MU3-2000+180H1, MU3-2000+190V5 og 

MU3-2000+200H1. Boringerne MU3-2000+190H11 og MU3-2000+180H1 er 

rene, mens boringerne MU3-2000+190V5 og MU3-2000+200H1 er lettere 

forurenede. Den kraftigt forurenet jord er ikke kørt til godkendt modtager 

men genindbygget i forbindelse med vejen. Miljøtilsynet var på tilsyn d. 12. 

august 2014 og konstaterede at jorden var gravet af.  

 

 
Tabel 1. Oversigtskort med jordprøver sendt til miljøkemisk analyse. Den røde 

markering er kraftigt forurenet jord.  
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Lettere forurenet jord og ren jord 

Lettere forurenet jord samt ren jord er genindbygget. En del af den rene jord 

og den lettere forurenede jord er placeret i udsætningsområder, bl.a. fordi en 

del af jorden ikke er egnet til genindbygning. Placering af 

udsætningsområderne ses på tegning TSNCL_1_022000_001_00.03 og 

TSCL_1_026000_001_00.02. 

 

Der er fundet lettere forurenet jord flere steder, bl.a. ved Solrød Byvej. 

Jorden er forurenet med cadmium, PAH´er og tunge oliekomponenter. Den 

lettere forurenede muld er genanvendt nær den oprindelige placering. Resten 

af den lettere forurenede jord er udsat i S8, således at den dækkes med ren 

jord.  

 

Mellemdeponering af muld 

Mulden blev mellemdeponeret langs banetracé i depoter på midlertidige 

eksproprierede arealer. Mulden er genudlagt indenfor samme område, så tæt 

på det afgravede område som muligt. Overskudsmuld er kørt til nærmeste 

udsætningsområde indenfor kommunen. 

 

1.6 Anmeldelse af jordflytning 

Idet arealerne er uden for områdeklassificering og ikke er kortlagt som 

forurenet, er jordflytninger ikke anmeldt til kommunen.  

 

1.7 Miljøtilsyn 

Der har ikke været fuldt miljøtilsyn, men miljøtilsynet kunne tilkaldes ved 

fund af forurenet jord. Der er truffet forurenet jord nær Solrød Byvej og 

miljøtilsynet blev tilkaldt. Se afsnit 1.5.  

 


