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1 Indledning og Baggrund 

1.1 Bygherre, rådgiver samt relevante myndigheder 

Nærværende 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, tlf.: 51616339, email:xtkv@bane.dk 
 
Rådgiver er: 
Grontmij 
Granskoven 8 
2600 Glostrup 
 
Kontaktperson hos rådgiver er  
Grethe Jensen, tlf. 43484734 , mobil: 27234734 ; email: gje@grontmij.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 skal der håndteres store mængder jord. Denne plan 
omhandler kun strækningen fra stationering 22.700 til 25.000 i Solrød 
Kommune. Anlægsarbejderne omfatter overordnet udgravninger og 
udsætning af blødbundsjord, afgravning og indbygning af råjord i 
banedæmningen samt nye vejanlæg. Nedenstående områder vil blive 
opgravet: 
 

• Udgravning til fundamenter til pæledæk over Karlstrup Møllebæk, 
stationering 22.680-22.820 
 

• Udgravning af blødbundsjord Syd for Karlstrup Møllebæk, stationering 
22.980 – 23.190  
 

• Udgravning af blødbundsjord syd for Engstrupstien, stationering 
23.210 – 23.410  
 

• Udgravning af blødbundsjord Nord for Cementvej, stationering 24.200 
– 24.300  
 

• Udgravning af blødbundsjord nær Tåstrupvej, stationering 24.490 – 
24.680  
 

• Afgravning af muldlag i hele jernbanetraceet på resten af strækningen 
(mellem stationering 22.700 og 25.000) 
 

Blødbundsjord kan af geotekniske årsager ikke indbygges i banens 
dæmninger, og køres til udsætningsområde S-SPA-04, S-SPA-05 og S-SPA-
06, som vist på bilag 2. 
 
Oversigt over kontraktgrænse for TP40 ses i tegning 
TSNCJ_1_022000_002_00.02. 
 
Nærværende plan beskriver den miljøtekniske håndtering og slutdisponering 
af ren og forurenet jord i forbindelse med anlægsarbejdet. 
 
Planen er del af entreprenørens grundlag for gennemførelse af 
jordhåndteringen. 
 

1.3 Lokaliteterne 

Der graves jord op i forbindelse med etablering af veje og jernbane. 
Hovedparten af opgravningslokaliteterne ligger udenfor områdeklassificerede 
arealer. Det er kun området nær Tåstrupvej stationering 24.490 – 24.680, 
som er områdeklassificeret. Silovej 1 og 5 samt to områder i Karlstrup Mose 
er kortlagt som forurenede.  
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Alle udsætningsområder anvendes til permanent udsætning af jord. Det 
efterfølgende ejerskab af udsætningsområderne aftales ved 
ekspropriationsforretningen. Udsætningsområderne vil blive færdiggjort af 
entreprenøren fra TP40. 
 
 

1.4 Udførte miljøtekniske undersøgelser 

Der er udført en screening af jorden langs den kommende bane. Screeningen 
er bl.a. foretaget på baggrund af oplysninger indhentet fra Solrød Kommune, 
flyfotos og oplysninger fra Region Sjælland. Derudover er der taget stikprøver 
i nogle af de geotekniske boringer, som er foretaget ca. for hver 50 m langs 
den kommende bane. Ved større veje er der udført vejjordsundersøgelser, 
hvor der er taget blandeprøver af bl.a. rabatjord. Undersøgelserne er 
afrapporteret til Solrød Kommune tidligere.  
 
Nedenstående tabel giver en oversigt over de forurenede prøver: 
 
Lokalitet forureningskomponenter Koncentrationer 

mg/kg 
bemærkninger 

Karlstrup Mose Total kulbrinter 
Zink 
Nikkel 

6.800 
2.100 
53 

To kortlagte 
områder lige 
syd for 
Karlstrup 
Møllebæk 

B1023+290V2 cadmium 0,66 Syd for 
Engstrupvej 

B1024+100V2 nikkel 31 Kun kraftigt 
forurenet med 
nikkel. 

B06-S1-V-03 bly 43 Cementvej 
G1024+210V8 nikkel 

cadmium 
31 
0,8 

Kun kraftigt 
forurenet med 
nikkel. 

B1023+980V2 nikkel 
cadmium 

35 
0,68 

Kun kraftigt 
forurenet med 
nikkel.  

MU3-1024+233H7 nikkel 
cadmium 
benz(a)pyren 

32 
0,74 
0,4 

Kun kraftigt 
forurenet med 
nikkel. 

MU1-1024+410H24 nikkel 
cadmium 
bly 
kobber 
zink 
tunge kulbrinter (C25-
C35) 

total kulbrinter 

75 
0,87 
560 
2900 
75 
660 
 
750 

Silovej 1 
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MU3-1024+430H24 nikkel 
cadmium 
bly 
kobber 
tunge kulbrinter (C25-
C35) 

total kulbrinter 

40 
0,91 
250 
670 
880 
 
900 

Silovej 1 

MU3-1024+440H4 nikkel 
cadmium 
bly 
kobber 
zink 

70 
1,8 
680 
3000 
1400 

Silovej 1 

MU3-1024+450H24 nikkel 
cadmium 
bly 
kobber 
zink 
tunge kulbrinter (C25-
C35) 

total kulbrinter 

63 
1 
340 
2100 
1400 
120 
 
130 

Silovej 1 

MU1-1024+570H4 tunge kulbrinter (C25-
C35) 

total kulbrinter 

160 
 
170 

Silovej 5 

MU1-1024+550V27 
(Silovej miljø1) 

tunge kulbrinter (C25-
C35) 

total kulbrinter 
Dibenz(a,h)anthracen 
benz(a)pyren 
total PAH 

270 
 
360 
0,96 
5,4 
25 

Silovej 5 

B06-S1-22-7-PG2 cadmium 0,77 Karlstrup 
Mose 

B06-S1-22-8-PG3 nikkel 48 Karlstrup 
Mose 

Placering af boringerne ses på tegning TSNCJ_1_022000_002_00.02. Bemærk 
at vejjordsundersøgelserne (B06-S1-V03) er angivet med et punkt på kortet, 
selvom prøverne er taget langs vejene. 
 

1.5 Jordmængder 

Etablering af Pæledæk over Karlstrup Mose st. 22.680-22.820 

Området indeholder blødbundsjord der køres til udsætning i områderne S-
SPA-04 og S-SPA-05 nær Tåstrupvej. Jord indenfor de kortlagte areal køres til 
godkendt jordmodtager. 
 

Etablering af Karlstrup Møllebæk st. 22.980 – 23.190 

Området indeholder blødbundsjord der køres til udsætning i områderne S-
SPA-04 og S-SPA-05 nær Tåstrupvej. 
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Etablering syd for Engstrupstien st. 23.210 – 23.410 

Området indeholder blødbundsjord der køres til udsætning i område S-SPA-05 
nær Tåstrupvej. 
 
Etablering Nord for Cementvej st. 24.200 – 24.300 

Området indeholder blødbundsjord der køres til udsætning i område S-SPA-06 
nær Tåstrupvej. 
 
Etablering af Tåstrupvej st. 24.490 – 24.680 

Området indeholder blødbundsjord der køres til udsætning i område S-SPA-06 
nær Tåstrupvej. 
 
 
Oversigt over udsætning og genindbygning af jord:  
 

Udsætning/              
Indbygning   

 
Afgravning             

Godkendt 
jordmodt
ager 

Udsætnings-
område S-
SPA-04 st. 
24.050 – 
24.250 

Udsætnings-
område S-SPA-05 
st. 24.570 – 24.720 

Udsætnings-
område S-
SPA-06 st. 
24.760 – 
24.970 

Jord i alt 

Etablering af Pæledæk 
over Karlstrup Mose st. 
22.680-22.820 

500 750 750  2.000 

Karlstrup Møllebæk st. 
22.980 – 23.900 

  
18.000 

 

 
3.686 

  
21.686 

Engstrupstien st. 23.210 
– 23.410 

  
 

 
2.313 

 
70 

 
2.383 

Cementvej st. 24.200 – 

24.300 
 

    
 
5.930 

 
 
5.930 

Tåstrupvej st. 24.490 – 
24.680 

    
7.580 

 
7.580 

I alt  18.000 5.999 13.580 37.579 

Alle mængdeangivelser er i m3. 

1.6 Udsætning, mellemdeponering og risikovurdering 

Der vil ikke blive taget renbundsprøver/sideprøver, da Banedanmark ikke 
prøver at undgå en kortlægning af arealerne under og omkring den nye bane.  
 
Kraftigt forurenet jord 

Der er fundet kraftig forurenet jord i flere boringer og prøvegravninger i de to 
kortlagte arealer ved Karlstrup Møllebæk. 
 
Der er fundet kraftig forurenet jord i boring G1024+210V8. Jorden er kraftigt 
forurenet med nikkel og lettere forurenet med cadmium. Forureningen er 
afgrænset af B06-S1-V-03, MU3+1024+219V23 og MU3-1024+216V2. 
Derudover er der påvist kraftigt nikkelforurenet jord i 
boringerne/prøvegravningerne: 
 
PG3 v. st. 23+012 
B1024+100V2 
B1023+980V2 
MU3-1024+233H7 
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Nikkelforureningen kan være naturlig, da grundvandssænkninger kan 
blotlægge pyrit. Ved iltning af pyrit, som indeholder mindre mængder nikkel, 
frigives nikkel.  
 
I områderne med ovennævnte prøver skal der kun afrømmes muld. Det 
kraftigt forurenede muldjord vil blive afrømmet og mulden mellemdeponeres 
langs banetracé i depoter på midlertidige eksproprierede arealer. Mulden vil 
senere blive genudlagt indenfor samme område, så tæt på det afgravet 
område som muligt.  
 
Forurenet muld vil blive placeret på jernbaneskråninger og vil ikke udgøre en 
risiko for human kontakt med jorden. 
 
Risikoen i forbindelse med grundvand og recipient vil ikke blive forøget, da 
jorden genindbygges samme sted. Selve flytningen vil ikke ændre på risikoen 
for udvaskning af nikkel, da overfladejorden allerede er iltet. Den endelige 
placering af muldjorden vil være meget tæt på den oprindelige placering og vil 
derfor ikke ændre risici væsentligt for nærliggende recipient eller grundvand. 
 
På Silovej 1 og 5 samt i Karlstrup Mose er der påvist både kraftig og lettere 
forurening med tungmetaller, PAH´er og kulbrinter. Jorden håndteres i forhold 
til Solrød Kommunes tilladelser efter § 8 i Jordforureningsloven. Der er sendt 
ansøgninger om § 8 tilladelser til Silovej 1 og 5 samt en ansøgning om § 8 
tilladelse til Karlstrup Mose.  
 
Lettere forurenet jord og ren jord 

 
Ud over de kortlagte grunde, er der fundet lettere forurenet jord to steder, 
nær Cementvej og syd for Engstrupvej. Jorden er forurenet med bly og 
cadmium. Ingen af komponenterne er flygtige, hvilket betyder at der ikke er 
risiko for grundvandsforurening og forurening af recipienter. Den lettere 
forurenede jord vil efterfølgende blive genanvendt til udlægning som 
rabatjord langs Cementvej eller genindbygget i banedæmning, således at 
forurenet jord bibeholdes indenfor områderne, hvor jorden er gravet op. 
 
Ren jord vil blive genindbygget, hvis det er muligt og ellers vil det blive udsat 
i udsætningsområderne S-SPA-04, S-SPA-05 og S-SPA-06, se tegning 
TSNCL_1_022000_001. 
 

1.7 Anmeldelse af jordflytning 

Hovedeparten af arealerne er uden for områdeklassificering og ikke er 
kortlagt som forurenet. Her anmeldes jordflytninger ikke, og denne 
jordhåndteringsplan træder i stedet for anmeldelser. På kortlagte grunde og i 
områdeklassificerede arealer anmeldes jordflytning til Solrød Kommune. 
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1.8 Eventuelle gener 

Arbejdet udføres i dagtimerne på hverdage. Støjgener forventes at være 
minimale, da der anvendes maskiner, der er så støjsvage som muligt. 
Banedanmark orienterer naboer etc. om støj 14 dage inden arbejdet 
igangsættes.  
 
Eventuelle støvgener begrænses med vanding 
 
Muld og blødbund transporteres til S-SPA-04, S-SPA-05 og S-SPA-06 på 
lastbiler. 

1.9 Miljøtilsyn 

Udgravningen af det kortlagte areal ved Karlstrup Mose vil foregå under 
miljøtilsyn. På de andre lokaliteter vil ikke være egentligt miljøtilsyn, men 
miljøtilsynet kan tilkaldes. Hvis der observeres forurening, som ikke er 
beskrevet i denne plan, kontaktes miljøtilsynet omgående. Miljøtilsynet 
besigtiger udgravningen og vurderer forureningen og nødvendige tiltag. 
Solrød Kommune kontaktes samme dag og orienteres om forureningen samt 
tiltag.  
 

1.10 Afrapportering 

Efter afslutning af udgravningerne vil en kortfattet rapport blive udarbejdet. 
 
Rapporten vil omfatte: 
 

• Beskrivelse af det udførte arbejde 
• Dokumentation for bortskaffede jordmængder  
• Beskrivelse af eventuelle nye forureninger 

 
Rapporten fremsendes til Hvidovre Kommune.  

 
 


