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1 Oversigtskort 

Udviklingsområdet er placeret på Aarhus Sydhavn og er beliggende mellem banelegemet 

mod nord og øst, vejen Spanien samt Kalkværksvej og Jægergårdsgade, jf. figur 1. 

I det følgende beskrives forureningsforholdene i dette afgrænsede område på baggrund af 

tidligere beskrevet historik og tidligere udførte undersøgelser. 

Ejendommen er ikke besigtiget, og der er ikke indhentet yderligere materiale end det, der 

foreligger i bilagene 4.1-4.24 til Tekniske Specifikationer, som der i øvrigt henvises til for 

yderligere detaljer. 

 

 Udviklingsområde 

Figur 1: Oversigtskort 

Udviklingsområdet er kortlagt på vidensniveau 2 som forurenet, jf./1/. 
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2 Beskrivelse af miljøforholdene på arealet 

I det følgende beskrives de kendte miljøforhold på arealet. Forholdene er beskrevet på 

baggrund af udleveret materiale fra Aarhus Kommune samt luftfotos. Der er ikke indhen-

tet yderligere materiale. 

2.1 Miljøhistorisk redegørelse 

På baggrund af bilag 4.9, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20 samt kort fundet i /1, 2/ er der lavet en 

kort sammenfatning af miljøhistorikken indenfor udviklingsområdet vist i figur 1. Præcise 

placeringer af tidligere aktiviteter indenfor udviklingsområdet er ikke angivet i det føl-

gende men beskrives nærmere i bilagene benævnt ovenfor. 

På baggrund af høje målebordsblade (1842-1899), figur 2 ses, at arealet ligger delvist i et 

tidligere havdækket område, og at den gamle kystlinie skærer gennem arealet. Desuden 

ses et gasværk på ejendommen. 

Figur 2: Højt målebordsblad (1842-1899) /1/. Den omtrentlige afgrænsning af udvik-

lingsområdet er markeret med rød streg. 

Udviklingsområdet er en del af et større areal, hvorpå der har ligget gasværk i perioden 

1855-1982. I takt med opfyldningen af det tidligere kystområde blev der etableret nye an-

læg til gasproduktionen på det indvundne land, jf. figur 2 sammenlignet med figur 5. Det 

blev i bilag 4.9 vurderet, at gasrensemasse i begrænset mængde kan have været brugt 

som fyldmateriale for kraftværksgrunden. Opfyldningen er foregået forud for den store 

gasproduktion med deraf følgende forbrug af myremalm. Ved arkivgennemgang i 1988 

/bilag 4.18/ er der fundet oplysninger om retorthuse, tjæregruber, gastanke og kul- og 

kokslagre, ammoniakfabrikker, kedel- og maskinhus, værksteder, regenrationsskur til re-

generering af myremalm samt rensehuse tilhørende gasproduktionen. Af kortmateriale se 

det, at gasværket har dækket størstedelen af området for udviklingsområdet. 

Frem til 1900-tallet lå gasværket primært på den nordlige afgrænsning (nord for kulkrans-

poret) af det nuværende udviklingsområde. Derefter begyndte gasværket at udvide nord, 

syd og øst for det daværende gasværk og dermed også udover udviklingsområdet. Om-

kring 1900-tallet lå ifølge tegningsmateriale et saltværk umiddelbart syd for gasværket 

men inden for den sydlige del udviklingsområdet, jf. tegning af figur 3. 
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Figur 3: Aarhus Gasværk 1904 /bilag 4.18/. Den orange linie viser omtrentlig placering 

af den nordlige afgrænsning af udviklingsområdet. 

Af figur 4 ses hvordan gasværket udvidede i årene efter århundredeskiftet (i forhold til fi-

gur 3, 1904) både indenfor og udenfor udviklingsområdet. 

N 
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Figur 4: Gasproduktionsanlæg i perioden 1917-1982 /bilag 4.18/. 

KL=kullager, RT=retorthus, GT=gastank, RH=rensehus, KP=koksplads, AB=adm.bygning 

Den orange linie viser omtrentlig placering af udviklingsområdet. 

På figur 5, som viser luftfoto af området i 1945 ses det, at udviklingsområdet nu er fuldt 

udbygget. 

 

N 
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Figur 5: Luftfoto fra 1945 /2/. Den omtrentlige afgrænsning af udviklingsområdet er 

markeret med orange streg. 

Af figur 6 ses gasværket og desuden kulkransporet, der gennemskærer området, og som 

der stadig findes resterne af i dag. Dette er en godt 150 meter lang bro, hvor der i indu-

striområdets storhedstid kørte en kran frem og tilbage og transporterede kul rundt i områ-

det /Bilag 4.18/. 

 
Figur 6: Luftfoto fra 1954 /2/. Den omtrentlige afgrænsning af udviklingsområdet er 

markeret med orange streg. De tynde røde streger er nuværende matrikelgrænser. 

Den historiske redegørelse udarbejdet i bilag 4.18 dækker et større areal end udviklings-

området. Af denne historik fremgår desuden at der i området frem til 1873 desuden været 

rebslagerier, el- og varmeværk siden 1900, petroleumslagre 1905-1916 og fra 1927 til 

starten af 1950’erne er etableringen af I/S Midtkrafts Århusværket med tilhørende kul-

lagre /bilag 4.18/. Om disse aktiviteter helt eller delvist har foregået inde for udviklings-

området er usikkert. 

 

Kulkranspor 
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Figur 7: Luftfoto fra 1966 /3/. Den omtrentlige afgrænsning af udviklingsområdet er 

markeret med orange. 

Ved arkivgennemgang i 1988 er der registreret store underjordiske olietanke under Århus-

værket, tilhørende kullagre og oplysninger om 4 petroleumstanke. Kullagrene og petrole-

umstankene kan ikke udelukkes at have ligget indenfor det nuværende udviklingsområde. 

Der er desuden oplysninger om, at der i den nordøstlige del af udviklingsområdet er udlagt 

flyveaske /bilag 4.16/. 

I 1988 anvendes arealet mod nord, udenfor udviklingsområdet stadig til I/S Midtkrafts År-

husværket og tilhørende kullagre. En del af Midtkrafts olietanke samt kulplads var belig-

gende på grænsen til det nuværende udviklingsområde /bilag 4.18/. Den resterende del af 

udviklingsområdet anvendtes i 1988 til bilforhandler, administrationsbygning og parke-

ringsareal. Der nævnes desuden en tankstation udenfor, men umiddelbart vest for den 

sydlige del af udviklingsområdet /bilag 4.18/.  

Af figur 8 ses fra luften området som det så ud i 1995. 

 
Figur 8: Luftfoto fra 1995 /2/. Den omtrentlige afgrænsning af udviklingsområdet er 

markeret med orange. De tynde røde streger er nuværende matrikelgrænser. 



 

 

Forureningsmæssige forhold 

 

 28. august 2018  www.niras.dk 

9 

Ifølge /bilag 4.20/ har der på den sydligste del af udviklingsområdet ligget et autoværk-

sted, nedlagt før 1997. 

I dag anvendes udviklingsområdet primært til parkeringsplads for besøgende til de kom-

munale funktioner på Kalkværksvej 10 samt som parkering for besøgende til midtbyen ge-

nerelt. 

Nedenfor er oprenset de typiske forureninger som kan forårsages af de angivne forure-

ningskilder: 

 Tjære/ammoniak fra tjære- og ammoniaktanke/gruber og ledninger 

 Olie-, benzin- og petroleumsforureninger fra tanke, ledninger, udskillere og tappesteder 

 Cyanidforurening fra rensning af gas stammende fra myremalm (gasrensemasse) 

 Tungmetalforurening fra oplag af kul og fra kokslagre 

 Chlorerede og polære opløsningsmidler fra tidligere maskinværksteder i området til 

rensning af metalemner 

 Olie-, PAH-, tungmetalforurening samt forurening med polære og chlorerede opløs-

ningsmidler fra autoværksted. 

 Pesticider anvendt ved generel ukrudtsbekæmpelse inden for udviklingsområdet. 
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3 Observationer i forbindelse med tidligere udførte boringer 

I det følgende beskrives de miljømæssige jordforhold på baggrund af boringer, der tidli-

gere er udført i området. Der foreligger flere miljøtekniske og geotekniske undersøgelser 

og rapporter fra perioden 1951-2017, jf. bilagsoversigt, bilag 4.1- bilag 4.28. Disse er be-

nyttet i den følgende beskrivelse af forureningsmæssige observationer i jorden i udvik-

lingsområdet. Der henvises i øvrigt til disse rapporter. 

Der er generelt i boringerne i området truffet fyld fra terræn og ned til 5,5 m u.t., som 

flere steder er misfarvet og/eller med indhold af kul, slagger og tjære ned til 1-3,5 m u.t. 

og herunder misfarvet fyld (sand/grus) med grå/sort farve ned til ca. 5,5 m u.t. I en en-

kelt boring er der beskrevet indhold af tjære ca. 4-5 m u.t. i sandlaget under fyldlaget /bi-

lag 4.1/. I flere af boringerne er der derudover observeret sort misfarvning i laget under 

fyldlaget og ned til 5,0 m u.t. 

Der er i en enkelt boring /bilag 4.15/ fundet flyveaske i fyldaget og ned til ca. 3,5 m u.t., 

hvor der i denne dybde befinder sig et ca. 0,5 m tykt betonlag. Der er i flere boringer i den 

nordøstlige del af udviklingsområdet observeret et lag af beton omkring 2-3,5 m u.t med 

en tykkelse på op til 0,5 m. Under dette betonlag er der truffet fyld og flere steder, mis-

farvninger og tegn på olie ned til omkring 5,0 m u.t. /bilag 4.1/. 

I en boring på den sydlige del af området er der observeret fyld ned til ca. 4,2 m u.t. med 

indhold af tegl flere steder, enkelte asfaltklumper og betonstykker /bilag 4.5/. Der er ge-

nerelt kun udført få boringer på den sydlige del af udviklingsområdet, som derfor ikke er 

så velundersøgt som den resterende nordlige del. 
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4 Tidligere miljøtekniske undersøgelser 

I det følgende beskrives kort de tidligere miljøtekniske undersøgelser der er udført på are-

alet. Der henvises i øvrigt til rapporterne beskrevet i bilagene. 

4.1 Miljøteknisk undersøgelse maj 1988 /bilag 4.18/ 

Der er ved en undersøgelse fra 1988 udført 5 miljøtekniske boringer samt 4 prøvegravnin-

ger, hvoraf 4 boringer og 2 gravninger er beliggende inden for udviklingsområdet eller på 

grænsen til det. I jord fra disse boringer og gravninger er der i dybder mellem 0,5-4,0 m 

u.t. påvist indhold af kulbrinter på mellem 60 mg/kg TS og 42.000 mg/kg TS. De højeste 

indhold er påvist i de dybest udtagne prøver. De påviste kulbrinter er identificeret som 

dieselolie og stenkulstjære. 

Der er desuden udtaget 3 jordprøver til analyse for cyanid. Disse prøver viser et indhold 

på 34-36 mg/kg TS, mens der i en gravning, 0,5 m u.t. blev påvist et indhold på 3.000 

mg/kg TS. I forbindelse med samme gravning blev der konstateret et lag på ca. 0,5 m 

tykkelse, som var stærkt misfarvet som blev vurderet at skyldes cyanid- og svovlindhold. 

Ifølge /bilag 4.18/ er der konstateret et surt miljø i en af boringerne (pH = 5,7) og kombi-

neret med det høje cyanidindhold nævnes det, at dette kan medføre udvikling af cyan-

brinte (blåsyre). 

4.2 Miljøteknisk undersøgelse februar 1989 /bilag 4.19/ 

Der er ved undersøgelsen udført 10 filtersatte boringer beliggende indenfor udviklingsom-

rådet. To af boringerne er ført til bunden af 2 gamle tjæregruber. Gruberne er opfyldt med 

jordfyld og gasrensemasse. 

Der er i jordprøver udtaget fra boringerne inden for udviklingsområdet påvist indhold af 

tjære på op til 230.000 mg/kg TS (3,4 m u.t.). Højeste koncentrationer er konstateret i 

dybdeintervallet 3,5-5,0 m u.t. Forureningen er ikke afgrænset vertikalt eller horisontalt. 

Enkelte steder er der desuden påvist koncentrationer af mineralolie i de mere terrænnære 

jordlag (omkring 0,5 m u.t.) på op til 640 mg/kg TS. 4 jordprøver fra boringer beliggende 

indenfor udviklingsområdet er analyseret for totalcyanid. Disse viser indhold på op til 22 

mg/kg TS (0,5 m u.t.). 

I vandprøver udtaget fra boringer i udviklingsområdet er der påvist indhold af phenoler på 

op til 25.800 µg/l, BTX op til 17.300 µg/l, olieprodukter op til 3.000.000 µg/l, tjære op til 

3.200.000 µg/l og af cyanid op til 10.000 µg/l. 

Der er ved undersøgelsen ikke påvist indhold af arsen i jord og grundvand over Miljøsty-

relsens jord- eller grundvandskvalitetskriterier. 

(Enheden på koncentrationer i vandprøver er omregnet fra mg/kg, som angivet i rappor-

ten, til µg/l med en antagelse om densitet af væsken på 1,0 kg/l)  

4.3 Miljøtekniske undersøgelser oktober 1994 /bilag 4.9/ 

Der er i 1994 for I/S Midtkraft gennemført en miljøteknisk undersøgelse for at belyse den 

tidligere påviste forurening og evt. omfang af afværgeforanstaltninger. Undersøgelsen om-

fatter en del af den gamle gasværksgrund og det daværende olie- og kulkraftværk Århus-

værket /bilag 4.9/. 
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Der er ved undersøgelsen udført 53 filterboringer, hvoraf 7 af boringerne ligger indenfor 

udviklingsarealet eller på grænsen hertil, og hvoraf der er udtaget fire jordprøver til ana-

lyse for olie/tjære. Dette er påvist i et indhold på mellem 4 og 60 mg/kg TS. Der er i den 

ene boring i udviklingsområdet, hvorfra der er udtaget en vandprøve, påvist indhold af cy-

anid på 440 µg/l, letflygtige aromater på 36 µg/l, olie/tjære på 94 µg/l og af phenoler på 

548 µg/l. 

4.4 Supplerende undersøgelser november 1997 /bilag 4.21/ 

Ved en forureningsundersøgelse i 1997 er der udført 24 boringer, hvoraf tre af boringerne 

er udført på arealet inden for udviklingsområdet eller på grænsen hertil. I alle de tre bo-

ringer er der i jorden påvist forhøjede indhold af benzen, benz(a)pyren og totalkulbrinter 

på op til hhv. 5,1 mg/kg TS, 190 mg/kg TS og 5.100 mg/kg TS i dybdeintervallet 1,1-4,0 

m u.t., højeste indhold påvist i jordprøven, der er udtaget mest terrænnært. 

I grundvandsprøverne er der påvist indhold af benzen på mellem 95 µg/l - 5.300 µg/l. 

Desuden er der påvist indhold af toluen, ethylbenzen og naphtalen betydeligt over Miljø-

styrelsens kvalitetskriterier. 

I poreluften er der i den ene prøve, der er udtaget indenfor udviklingsarealet, påvist ind-

hold af totalkulbrinter på 7.000 µg/m3, hvilket svarer 70 gange Miljøstyrelsens afdamp-

ningskriterium. 

På baggrund af tidligere og omtalte undersøgelse afrapporteret i november 1997 er der i 

bilag 4.21 udarbejdet kort, som fremgår af figur 9 og 10, og som visuelt beskriver den på 

det tidspunkt vurderede forureningssituation i området. Vær opmærksom på, at forurenin-

gerne ikke er afgrænset, og at forureningen dermed kan strække sig ud over, hvad der er 

vist på kortene. 
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Figur 9: Vurderet forureningsudbredelse (1997) i jord og grundvand uden hensyntagen til 

dybder /bilag 4.21/. Med orange streg er markeret omtrentligt område for udviklingsom-

rådet. 

På baggrund af figur 9 ses det, at der er konstateret kraftig olie/tjæreforurening i en del af 

udviklingsområdet i både jord og grundvand. 
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Figur 10: Vurderet forureningsudbredelse (1997) i jord uden hensyntagen til dybder 

/4.21/. Med orange streg er markeret omtrentligt område for arealet, der arbejdes med. 

Af figur 10, fremgår det, at der ligeledes er fundet kraftig forurening i jorden med cyanid 

og olie, bestående af benzinkomponenter, indenfor udviklingsområdet. 

4.5 Orienterende forureningsundersøgelse oktober 1998 /bilag 4.17/ 

Der er i 1998 udført en orienterende forureningsundersøgelse på en del af det tidligere 

gasværksareal i forbindelse med planlagt opførelse af kontorbyggeri i området. Der blev i 

den forbindelse udført i alt 11 filtersatte boringer samt 10 lokaliseringsboringer og to prø-

vegravninger ved tjæretanke. Størstedelen af undersøgelsen er fundet sted indenfor ud-

viklingsområdet. 

Ved undersøgelsen er der påvist en udbredt og massiv jordforurening med tjærestoffer 

ved to tjæretanke, samt et tredje sted med en ukendt kilde til tjæreforurening. Fra tan-

kene er der sikre tegn på udsivning, og der er i jorden omkring tankene flere steder obser-

veret fri fase tjære. Der er stadig en restmængde af tjære i tankene. Der er påvist indhold 

af kulbrinter i jorden på op til 11.000 mg/kg TS.  

Ved et tidligere gasrensehus er der desuden påvist kraftig cyanidforurening med indhold 

på op til 5.400 mg/kg TS. 
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Terrænnært er der hhv. 0,5 og 1,0 m u.t. truffet forurening med bly på hhv. 260 og 520 

mg/kg TS. I de resterende 4 prøver, der er analyseret for bly, er der ikke påvist indhold 

over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 40 mg/kg TS. 

I grundvandet er der ligeledes påvist en kraftig forurening med tjærekomponenter med 

indhold af naphtalen på op til 39.000 µg/l og phenantren op til 5.800 µg/l og derudover 

indhold af BTEX på op til 45.411 µg/l. Et enkelt sted er der påvist fri fase tjære. Desuden 

er der påvist indhold af total cyanid på op til 1.300 µg/l. I vandprøverne er der påvist en 

svag overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for indholdet af TCE, 

mens der ikke er påvist indhold af PCE over detektionsgrænsen i de udtagne vandprøver. 

I poreluften er der påvist kraftig forurening med BTEX med et indhold af benzen, toluen, 

ethylen og xylener på hhv. 42.000, 35.000, 5.500 og 33.000 µg/m3. Derudover et indhold 

af cyanid på op til 1.600 µg/m3. 

Undersøgelsesområdet samt den ved undersøgelsen vurderet udbredelse af forureningen i 

jord og grundvand er vist i figur 11. Det bemærkes, at forureningerne ikke er afgrænset, 

og at forureningen dermed kan strække sig ud over, hvad der er vist på kortet. 

 
Figur 11: Undersøgelsesområde og vurderet forureningsudbredelse (1998) i jord og grund-

vand /bilag 4.17/. Med orange streg er markeret omtrentligt område for arealet, der ar-

bejdes med. 
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4.6 Orienterende miljøundersøgelse november 2015 /bilag 4.23/ 

Der er udtaget jordprøver fra flere dybder i en enkelt boring beliggende indenfor udvik-

lingsområdet. I boringen er der påvist indhold af totalkulbrinter på op til 270 mg/kg i dyb-

den 0,2 m u.t. I dybden 1,0 m u.t. er indholdet påvist at være under Miljøstyrelsens jord-

kvalitetskriterium. Desuden er der i dybdeintervallet 1,0-2,5 m u.t. truffet indhold af 

benz(a)pyren, sum af PAH og af bly over jordkvalitetskriteriet, men under afskæringskrite-

riet. 
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5 Opsummering på tidligere undersøgelser og konklusion 

På baggrund af de her beskrevne undersøgelser fremgår det, at der er påvist store mæng-

der resttjære (i nedlagte tjæregruber, som er opfyldt med jordfyld og gasrensemasse) 

samt massiv forurening med tjære i den omkringliggende jord. Tjæreforureningen er på-

vist ned til 5,0 m u.t., men det kan ikke udelukkes, at forureningen går dybere. Forurenin-

gen er ikke afgrænset hverken horisontalt eller vertikalt. 

Derudover er der i jorden truffet kraftig forurening med kulbrinter, heraf dieselolie og ben-

zinkomponenter) samt cyanid. Der påvist indhold af bly med en svag overskridelse af af-

skæringskriteriet. I jorden er der ved udførelse af boringer og gravninger fundet indhold af 

flyveaske, slagge og kul. De påviste indehold af kulbrinter og cyanid overskrider miljøsty-

relsens jordkvalitetskriterium med op til en hhv. faktor 420 og faktor 10. 

I grundvandet er der påvist kraftig forurening med tjære, phenoler, olie, BTEX og cyanid 

samt et indhold af TCE med en svag overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet. Der er 

påvist fri fase tjære/olie. De påviste indehold af phenoler, BTEX og cyanid overskrider mil-

jøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier med op til mellem en faktor 200 og faktor ca. 

50.000 

I poreluften er der konstateret forhøjede indhold af totalkulbrinter, BTEX og cyanid, der 

overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier med op til en faktor hhv. 70, 320.000 (for 

benzen) og 32. 

Undersøgelserne og miljøhistorikken for området indikerer dermed, at det må forventes, 

at der træffes kraftig forurening i jord, grundvand og poreluft på en stor del af udviklings-

området.  

Der gøres opmærksom på, at beskrivelse af forureningsforholdene udelukkende er at be-

tragte som orienterende og dermed ikke kan indregnes som absolutte ift. den faktisk fore-

komne forurening. Da udviklingsområdet ligger i et tidligere tungt industriområde kan det 

ikke udelukkes, at der findes andre forureninger på naboejendomme, som kan have spredt 

sig ind under udviklingsområdet. 

Det må forventes, at der skal udføres yderligere miljøundersøgelser og udarbejdes en 

egentlig jordhåndteringsplan, inden man kan få tilladelse til at grave i og bortskaffe jord 

fra området.  
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