HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG
JORDHÅNDTERING
Værktøj: Mulighedskatalog

1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING
HVORFOR ET MULIGHEDSKATALOG?
Det er vanskeligt at forudse præciseBÆREDYGTIG
tidsplaner for byudvik1.1.2 HELHEDSORIENTERET
JORDHÅNDTERING
lingsprocesser og byggeprojekter, og det er ligeledes svært
at forudse præcise mængder af overskudsjord, der kan genanvendes.
Der er derfor ofte kort frist fra jordmængder og tidsplan for
et gravearbejde er kendt til en deponering eller mellem-deponeringsmulighed skal være klar til at modtage jorden.
Derfor kan der med fordel på forhånd, foretages en screening af placeringsmuligheder til fremtidig overskudsjord, så
forarbejdet og evt. også myndighedsbehandlingen er på
plads. Herefter kan man med kort frist, placere overskudsjord.
Et mulighedskatalog er et systematisk overblik over, hvilke
løsninger der er, og kan anvendes til at genanvende så meget jord så muligt.
Mulighedskataloget skal fungere som et beredskab for kommuner og bygherrer, så de ikke bliver presset af tidsplaner,
til at vælge en ukompliceret og ikke bæredygtig løsning, når
de står og skal håndtere overskudsjord.

Eksempel på side i mulighedskataloget for Vinge.

HVAD RUMMER MULIGHEDS KATALOGET ?
Mulighedskataloget udgør dette nødvendige forarbejde, hvor der udpeges og beskrives en række muligheder for placering af overskudsjord.
Det kan både dreje sig om en midlertidig placering og en endelig slutplacering. Det kan ligeledes dreje sig om både
geografiske placeringsmuligheder, som et konkret rekreativt område, og mere generiske principper for genanvendelse, som i en vejkasse.
For hver løsningsmulighed, beskrives hvor stort et jordvolumen, der vil kunne håndteres, og hvilke jordtyper, der vil
kunne anvendes. Det beskrives desuden, hvilke potentialer og udfordringer der i forbindelse med løsningsmuligheden.

HVAD KAN MULIGHEDSKATALOGET BRUGES TIL ?
E K S EM P E L FR A B YU D V IK LIN G SOM RÅ D E T VIN G E
Mulighedskataloget skal danne grundlag for det mere detaljerede arbejde med jordhåndtering i de enkelte kvarterer i
Vinge. Her kan de enkelte løsningsmuligheder bringes i spil, i en handleplan for jordhåndteringen, gennem et mere
detaljeret genanvendelsesscenarie.
Strategiens bud på et samlet scenarie for genanvendelse i hele byudviklingsområdet, kan ses som en udetaljeret eksemplificering af mulighederne, og et pejlemærke om, hvor Vinge skal hen samlet set, og perspektiveres til, hvordan
det enkelte kvarter kan bidrage til dette.

Genanvendelsesscenarie for Vinge med de forskellige genanvendelsesmuligheder.

MULIGHEDSKATALOGET SKAL VÆRE DYNAMISK
Det er tanken, at mulighedskataloget skal opdateres som udviklingen af byudviklingsområdet eller kommunen skrider
frem. Det er forventningen, at jo flere erfaringer der gøres med genanvendelse af jorden lokalt - jo flere nye ideer og
muligheder vil der dukke op.
Byggeteknisk vil der ske en udvikling, men også udviklingen af byens rekreative områder, samt klimasikring, kan afstedkomme nye bud på nyttiggørelse af overskudsjorden.
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