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1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG
JORDHÅNDTERING
JORD
Uhærdnet eller svagt hærdnet sediment bestående af mineralsk materiale fra nedbrudte bjergarter og med
varierende indhold af helt eller delvist nedbrudt plantemateriale (humus). Termen dækker således alt fra sten1.1.2 fri
HELHEDSORIENTERET
BÆREDYGTIG
JORDHÅNDTERING
fed ler over usorteret moræneler
og til silt, sand, grus,
tørv og muld samt alle tænkelige kombinationer
heraf.
KOHÆSIONSJORD
En fællesbetegnelse for finkornede jordtyper (fx ler og finsilt), hvor en væsentlig del af styrken skyldes indre
sammenhæng mellem kornene (kohæsion). Kohæsionen betyder bl.a., at jorden kan formes, når den indeholder en vis mængde vand.
FRIKTIONSJORD
En fællesbetegnelse for en række grovkornede jordarter (fx grovsilt, sand, grus og sten), hvor styrken hovedsageligt fremkommer ved friktion mellem kornene.
JORDFORÆDLING
Enhver mekanisk/fysisk, biologisk eller kemisk behandling af jord, som medfører, at dennes egenskaber ændres med henblik på en bestemt anvendelse. Dermed kan jorden betragtes som en ressource og kan genanvendes og erstatte ikke-fornybare råstoffer såsom sand og grus.
JORDSTABILISERING
Proces som, ved tilsætning af et eller flere bindemidler til jorden, medfører en forbedret bæreevne. Jordstabilisering udføres ofte på projekter, som stiller høje krav til stabilitet og levetid.
JORDFORBEDRING
Proces som, ved tilsætning af et eller flere bindemidler til jorden, medfører en forbedring af jorden, som gør
den håndterbar i forhold til f.eks. indbygning i dæmninger, støjvolde og lignende. Jordforbedring udføres ofte
på projekter, som stiller lidt lavere krav til stabilitet og levetid.
SORTERING
En fysisk/mekanisk sortering/adskillelse af jorden i forskellige partier og/eller kornstørrelser. Herunder betragtes således både selektiv opgravning og adskillelse af forskellige materialer og decideret sortering af materialer bestående af blandinger af ler, silt, sand og grus/sten som jordsortering.
SOLIDIFICERING
Proces som, ved tilsætning af et eller flere reaktive stoffer, gør forurenet eller anden jord mere fysisk stabilt,
således at de forurenende komponenter tilbageholdes i jorden. Processen indebærer typisk, at adgangen for
luft og vand til jorden mindskes, men indebærer ikke nødvendigvis en kemisk reaktion mellem de tilsatte reaktive stoffer og jorden eller forureningskomponenterne.

IMMOBILISERING
Proces som, ved tilsætning af et eller flere kemiske stoffer og/eller bindemidler, medfører større kemisk stabilitet af forurenet jord eller mudder. Processen forbedrer ikke nødvendigvis jordens fysiske egenskaber, men
medfører en reducering af de forurenende stoffers giftighed eller mobilitet.
JORDRENSNING/JORDVASK
Proces som fysisk, mekanisk, kemisk, biologisk, elektrodialytisk, termisk eller på anden vis fjerner uønsket forurening fra jord.
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