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1 Indledning og formål 

I forbindelse med byggemodning af Amtssygehusets arealer i Aarhus skal flere 
bygninger rives ned og klargøres til salg. I denne forbindelse ønskes en oprens-
ning af kendte forureninger fra eksisterende eller opgravede olietanke i området, 
samt opgravning af eksisterende olietanke.  

Området med efterladt forureninger er kortlagt med lokalitets nr. 751-00756. 

Undersøgelsen har til formål at belyse eventuel forurening fra tidligere udpegede 
potentielle forureningskilder samt afgrænsning af en kendt, delvist oprenset, 
olieforurening fra 1998, således at eventuelle påtrufne forureninger kan indgå i 
planlægning af arealerne og myndighederne kan tage stilling til kortlægningssta-
tus af ejendommen. 

Aarhus kommune, Virksomheder og Jord, samt Region Midtjylland, Regional Ud-
vikling, Jordforurening har haft oplægget til kommentering og har ønsket at op-
lægget også forholder sig til forureningsrisikoen fra produktion af lægemidler 
(apoteker), laboratorier og andre aktiviteter, som kan have medført anvendelse 
af potentielt forurenende komponenter.  

2 Historik 

COWI har i 2014 udarbejdet en historisk redegørelse i forhold til jord og grund-
vandsforurening for området ved Amtssygehuset, Tage Hansens Gade 2, 8000 
Aarhus C. Historikken gennemgår kendte kortlægninger og forureninger, samt 
opsummerer registerdata vedr. olietanke på matriklen /1/.  

Tabel 2-1 viser en oversigt over olietanke registeret på matriklen. Tanknumme-
rering følger nummereringen i /1/. Tanknummerering jf. BBR er ligeledes gengi-
vet i tabellen. 

Tabel 2-1 Oversigt over nuværende og tidligere tanke registreret på ejendommen. 

Tank nr. 
fra /1/ 

Tank nr. 
fra BBR 

Etableret  
(årtal) 

Størrelse 
(m³) 

Bemærkninger 

1 - 1947 50 Sandsynligvis ikke etableret! 

2 8 1967 0,4 Indendørs dagstank  

3 (10) 1968 20 Opgravet 1998 grundet lækage og er-
stattet af tank nr. 7 

4 7 1973 0,6 Indendørs dagstank. 

5 3 1980 50 Tømt of sandfyldt i 1997 

6 9 1985 16 Tømt of sandfyldt i 2012 

7 10 1998 20 Erstatter tank 3. Dieselolie 
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Historikken er nedenfor suppleret med informationer om olietankene fra Aarhus 
Kommunes miljøsagsarkiv /3/, samt fra besigtigelse af lokaliteten, udført af 
COWI den 18. september 2018. 

2.1 Tank 1 

Tank 1 er lokaliseret på en oversigtstegning fra 1947 over maskin- og kedelbyg-
ningen, bygning 6, til at være placeret i en tidligere kulkælder under det nuvæ-
rende snedkerværksted /2/ - se Bilag B. Tegningen er dog behæftet med usik-
kerhed, da blandt andet skorstenen ikke er placeret korrekt.  

Oversigt over sygehusets bygningsnummerering fremgår af Bilag A. 

COWI besigtigede lokaliteten den 18. september 2018. Ved besigtigelsen blev 
det oplyst at der har været et kampestenskølingsanlæg på den formodede pla-
cering af tank 1. Det blev oplyst af den nu pensionerede maskinmester for ke-
delanlægget at der ikke har været en tank på pågældende placering. Kampe-
stenskølingsanlægget har været benyttet til afkøling af bundvand fra kedlerne 
inden afledning til kloak. Der er i dag et gennemgående gulv af mursten i sned-
kerværksted og kedelrum.  

 

Figur 1 Belægning i snedkerværksted - formodet placering af tank 1. 

2.2 Tank 3/7 

Tank 3 blev etableret i 1968 og opgravet i 1998 grundet lækage. Placering af 
tank 3 fremgår af tegning fra 1967 vedr. omlægning af vandstik ved nødelværk 
/2/ - se Bilag B. Rådgivningsfirmaet Crone & Koch forestår i 1998 optagning af 
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tank 3 samt bortgravning af forurenet jord samt nedlægning af tank 7, der er-
statter tank 3. Jævnfør dokumentationsnotat fra Crone & Koch /3/ måler ud-
gravningen 8x11 m horisontalt og 3,5 m i dybden. Det var ikke muligt at grave 
dybere pga. de tilstødende bygningers stabilitet.  

Der er udtaget 5 sideprøver og 2 bundprøver i udgravningen. Analyseresulta-
terne viser at der i de to sideprøver 2 og 4 syd for tanken er efterladt restforure-
ning af dieselolie med indhold på hhv. 4.400 mg/kg ts og 10.000 mg/kg ts. Mod 
nord er der i sideprøve 3 og 5 påvist indhold af kulbrinter på hhv. 340 mg/kg ts 
og 290 mg/kg ts. I sideprøve 1 mod øst er der ikke påvist indhold af kulbrinter. 
Mod vest er der ikke udtaget dokumentationsprøver, da kælderfundamentet til 
nød-elværket afgrænser udgravningen. Der er i bundprøverne 6 og 7 hhv. påvist 
indhold af kulbrinter på 760 mg/kg ts og 100 mg/kg ts. Oversigt over udgrav-
ningen fremgår af Bilag B. 

I 1998 erstatter tank 7 tank 3. Tank 7 placeres samme sted som tank 3. Der er 
udført inspektion og tæthedsprøvning i 2012 af tank 7.  

2.3 Tank 5 

Tank 5 blev etableret i 1980 og blev tømt og sandfyldt i 1997. Placeringen frem-
går af tegning fra 1980 i forbindelse med udskiftning af tank fra 1965 /2/ – se 
Bilag B.  

2.4 Tank 6 

Tank 6 blev etableret i 1985 og tømt og sandfyldt i 2012. Tankplaceringen frem-
går af et udskrift fra Aarhus Kommunes WebGIS /3/ – se Bilag B.  

2.5 Apoteker, laboratorier og røntgen 

Region Midtjylland har overdraget tekniske tegninger til Aarhus Kommune i for-
bindelse med overdragelse af ejendommen, som sammen med byggesagen er 
gennemgået med henblik på at lokalisere apotek, laboratorier og røntgenfotoak-
tiviteter. 

Gennemgangen kunne ikke afdække lokalisering af apoteksfaciliteter.  

I forhold til spørgsmålet om apoteker er Regionen er derfor blevet spurgt om der 
er foregået produktion af lægemidler på Amtssygehuset. Sektionsleder Bill Dyre-
borg og arkitekt John Christensen, begge AUH, har i deres organisation under-
søgt om der har været kendskab til faciliteter til fremstilling af lægemidler og 
uafhængigt af hinanden oplyser de, at dette ikke har været tilfældet. 

Udvalgte bygninger, (bygning 2 og 5) på ejendommen er gennemgået i bygge-
sagen i forhold til laboratoriefaciliteter og røntgen, samt eventuelle øvrige kilder. 

Sengeafsnit (1N, 1G), administrationsbygning (3), patienthotellet (7), arkitekt-
kontor (8), direktørbolig (9), sygeplejeskole (4), forskerhus (4), kantine/linned-
depot (4), kiosk (15), samt diverse pavilloner (12, 13, 14) er ikke gennemgået.  
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Bygning 2 

Bygning 2 er oprindeligt opført i 1935 og 1964. I stuen var etableret røntgenafd. 
på 1.sal "centrallaboratorium" og på 2. sal opgerationsafdeling. Bygning 2 er si-
den tilbygget i 1972 (vest) og har der huset idrætsklinik og dagkirurgi i stue-
etage, kirurgisk ambulatorium på 1.sal og opvågning/intensiv på 2.sal. I 1975 
tilbygges mod øst og i stuen opføres radiologisk afdeling (røntgen) og der etab-
leres en klinisk biokemisk afd. (1.sal), dagkirurgi (2.sal). 

I Behandlingsbygning Vest er der ikke fundet hverken røntgenrum eller labora-
torier. Bygningen indeholder skadestue, gynækologisk afd., intensiv med senge-
afsnit og opvågning jf. tegninger fra 1960'erne. 

I Behandlingsbygningen, bygning 2, er der i østfløjen på tegninger fra 1960'erne 
fundet adskillige benævnelser af laboratorier og mørkekamre: 

Etage Afdeling Årstal Mørke-
kamre/frem-
kalderrum 
(stk.) 

Laboratorierum 
(stk.) 

Stuen Røntgenafd. 1964 1 1 

Stuen Røntgenafd. 1976, rev. 
1996 

9+2  

1. sal Centrallabo-
ratorium 

1964 1 3 laboratorier 
1 klinisk laboratorie 
1 rutinelaboratorium 
1 overlægelaboratorium 
1 reservelægelaboratorium 

1.sal Klinisk Bio-
kemisk afd. 

2012  4 

2. sal Operations- 
afd. 

1964 1 0 

 

I behandlingsbygning Øst er der i stuen i 2014 fortsat røntgenaktiviteter, men 
fremkalderrum/mørkekamre fremgår ikke-formodentligt pga. anvendelse af digi-
tale billeder. 

I bygning 2's vestfløj er er der ikke fundet laboratorier, apotek eller mørke-
kamre/røntgenfaciliteter. 

Bygning 5 

Bygningen er opført i 1935 (vest) til kapel og siden udbygget i 1969 for patolo-
gisk afd. 
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Etage Afdeling/funktion Årstal Mørke-
kamre/fremkal-
derrum (stk.) 

Laboratorierum 
(stk.) 

Kælder Patologi, kisterum 2010 0 5 

1. sal Patologi, kapel 2010 1 5 

2. sal Patologi 1969 11 0 

 

I begge bygninger er der ikke fundet rum/lokaliteter som indikerer oplagring/de-
poter for fremkaldervæske m.v. 

3 Miljøforhold 

3.1 Geologi og hydrogeologi 

Lokaliteten er beliggende i kote ca. +26, jf. DGU boring 89.211, der er udført ca. 
midt på lokaliteten. Terrænet skråner mod sydøst. Borejournalen fra boringen 
viser at der er truffet moræneler fra toppen af boringen og til 46 m u.t. Herefter 
er der truffet oligocænt ler til bunden af boringen i 49 m u.t. Der er ikke oplys-
ninger om terrænnært sekundært magasin, eller tilstedeværelsen af et primært 
magasin inden for boringsdybden.  

Strømningsretning i et evt. magasin/vandlomme vil være mod sydøst mod Aar-
hus Å pga. terrænhældningen. 

3.2 Vandindvinding 

Lokaliteten er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og udenfor 
vandindvindingsopland til alment vandindvinding. 

3.3  Recipienter 

Den nærmeste recipient er Aarhus Å, der ligger ca. 500 m mod sydøst. 

4 Miljøteknisk undersøgelse 

Olietanke 

De miljøtekniske undersøgelser omfatter tank 1, tank 3/7, tank 5 samt tank 6. 
Tank 2 og 4 er ikke omfattet af undersøgelsen, da det vurderes at sandsynlighe-
den for at der er sket betydelig forurening fra de to dagstanke er lille. 

                                                
1 Der foreligger kun en angivelse, ikke noget tegningsgrundlag 
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Der er planlagt udførelse af 10 miljøtekniske boringer, heraf 3 filtersatte, hvis 
der træffes vandførende lag. Boringerne benævnes B101-B110 og placeringen er 
angivet på situationsplanen i Bilag A. 

Boringerne er placeret, så forurening i jorden dokumenteres i de fire områder 
der er omfattet af undersøgelsen. De filtersatte boringer er planlagt filtersat over 
2 m i det førstkommende grundvandsmagasin for at dokumentere tilstanden af 
grundvandet. 

Planlagte filtersatte boringerne føres som udgangspunkt til 5 m u.t. Såfremt der 
ikke træffes våde aflejringer inden for de øverste 5 m, filtersættes boringerne 
ikke. Såfremt der er indikationer på forurening ved syn eller lugt, føres borin-
gerne som udgangspunkt til bunden af forureningen, dog maksimalt til 10 m u.t. 
Eventuelle forureninger forsøges afgrænset horisontalt ved yderligere boringer. 
Træffes der kampesten ved formodet placering af tank 1, forsøges omfanget af 
kampesten afgrænset horisontalt ved yderligere boringer. 

Boringerne udføres som 6'' snegleboringer og indmåles med GPS 
(UTM32e89/DVR90). 

COWI fører fuldtidstilsyn under borearbejdet. 

Laboratorier, røntgen  

De vigtigste spredningsveje for spild fra begge kildetyper vurderes at være spild 
til jord gennem utætheder i kloaker og håndtering. En fyldestgørende beskri-
velse af potentielle forureningskomponenter fra laboratoriedriften vurderes van-
skelig af fastslå, da aktiviteterne ikke er beskrevet, men umiddelbart vurderes 
brug af ethanol (sprit), kloroform, muligvis kviksølv og olieholdige hjælpestoffer 
at være potentielt anvendte produkter. Relevante indikatorstoffer er vandbland-
bare opløsningsmidler, oliekomponenter og klorerede opløsningsmidler. 

Kilder til kviksølvforurening vurderes at være relateret til knuste termometre og 
blodtryksmålere. Risikoen for at træffe betydelig kviksølvforurening vurderes på 
denne baggrund at være begrænset, dels i forhold til at mængderne der afledes 
til afløb vurderes små og dels at hovedparten opsamles, hvorfor det ikke under-
søges nærmere. Der er i en undersøgelse af Aarhus Universitetshospital udført 
undersøgelser for kviksølv af jord ved afløb fra apoteksområdet2. Her er der ikke 
truffet forhøjede indhold i forhold til Miljøstyrelsens Jordkvalitetskrterier. 

Samlet set vurderes risikoen for at træffe betydelige forureninger med disse 
stoffer at være begrænset, set i lyset af at der ikke har været produktion af læ-
gemidler (apotek). 

Ved Patologisk Institut vurderes formaldehyd (ingrediens i formalin) tillige at 
have være anvendt i forbindelse med konservering af vævsprøver. 

                                                
2 Indledende forureningsundersøgelse af Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 

8000 Aarhus C., Region Midtjylland og FEAS. 



 

 

     
 8  LOKALISERING OG AFGRÆNSNING AF FORURENING PÅ AMTSSYGEHUSET 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A112966/Documents/03 Project documents/MIL/Undersøgelsesoplæg/Undersøgelsesoplæg_olietanke_amtssygehuset_2.docx 

Røntgenfotografiske aktiviteter vurderes at kunne medføre forurening med tung-
metaller, aluminium, sølvforbindelser, EDTA (kompleksdanner), organiske kom-
ponenter (fremkaldervæske), samt opløsningsmidler3. 

Relevante indikatorstoffer er opløsningsmidler4. Kilden angiver ikke hvilke typer 
opløsningsmidler det drejer sig om. 

Spild fra laboratorier og røntgen undersøges med poreluftmålinger, ca. 1 m un-
der eksisterende terræn. Grundlag for placeringen af poreluftsonderinger er klo-
aktegningen, som angivet på bilag C. PL1 er placeret under kælder i den ældste 
del af bygning 2's østfløj, mens de resterende PL2-PL9 placeres udendørs.  

4.1.1 Jordprøver 
Fra hver boring udtages dobbelt jordprøver pr. 0,5 boremeter i glas og rilsan-
pose. Prøvemateriale opbevares af analyseinstituttet.  

Jordprøverne PID-screenes af analyseinstituttet for indikation på forurening. 

Som udgangspunkt udvælges jordprøven udtaget under tankbund til kemisk 
analyse. Såfremt der er PID-udslag (>5), udvælges endvidere jordprøven med 
højest PID-værdi i hver boring til kemisk analyse. De udvalgte jordprøver analy-
seres for de listede analyseparametre som fremgår i Tabel 4-1 ved akkrediteret 
analysemetode. Prøverne analyseres ved almindelig analysetid. 

4.1.2 Grundvandsprøver 
Alle filtersatte boringer pejles før filtrene renpumpes. Udtagning af vandprøver 
foretages i analyseinstituttets prøveemballage. Alle grundvandsprøver analyse-
res for de listede analyseparametre, som fremgår i Tabel 4-1 ved akkrediteret 
analysemetode. 

4.1.3 Oversigt over boringer og analyseprogram 
I Tabel 4-1 er der en oversigt over de miljøtekniske undersøgelser. 

Tabel 4-1 Oversigt over miljøtekniske boringer 

Boring Kilde Filtersat Analyseparametre Bemærkninger 

B101 Tank 6 - Totalkulbrinter og BTEX 
Placeres ved enderne på 
tanken 

B102 Tank 6 Ja Totalkulbrinter og BTEX 

B103 Tank 5 - Totalkulbrinter og BTEX  

B104 Tank 5 - Totalkulbrinter og BTEX  

                                                
3 Systematisk Kortlægning af arealer på Vidensniveau 1, Arbejdsbeskrivelse, Region Syd-
danmark, 2017. 
4 https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/4149/fotografisk_industri_faktaark.pdf 
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B105 Tank 5 Ja Totalkulbrinter og BTEX  

B106 Tank 1 - Totalkulbrinter og BTEX Udføres med minirig eller 
som håndboring for at 
be- eller afkræfte tilste-
deværelse af tanken eller 
kampesten. 

B107 Tank 3/7 - Totalkulbrinter og BTEX Afgrænsning af forure-
ning mod nord 

B108 Tank 3/7 - Totalkulbrinter og BTEX 
Afgrænsning af forure-
ning mod syd 

B109 Tank 3/7 - Totalkulbrinter og BTEX 

B110 Tank 3/7 Ja Totalkulbrinter og BTEX Lige ved tanken til verti-
kal afgrænsning 

 

5 Poreluft 

Der etableres en række poreluftsonderinger omkring udvalgte dele af kloaksy-
stemet. Sonderingerne placeres langs kloak i forhold til beliggenhed af laborato-
rier og røntgen/fremkalderrum/mørkekamre. Placeringerne fremgår af kloakpla-
nerne i bilag C. 

I tabel 5.1 fremgår en oversigt over poreluftsonderingerne. 

Tabel 5-1 Oversigt over poreluftsonderinger 

Sondering Kilde Bygning Analyseparametre 

PL1-PL6 Laboratorier, 
mørkekamre 

Bygning 2-øst Vandblandbare opløsningsmidler, 
oliekomponenter inkl. BTEX, klore-
rede opløsningsmidler og nedbryd-
ningsprodukter 

PL7-PL9 Laboratorier, 
mørkekamre 

Bygning 5 Vandblandbare opløsningsmidler, 
oliekomponenter inkl. BTEX, klore-
rede opløsningsmidler og nedbryd-
ningsprodukter, formaldehyd  

 

PL7 er placeret ved en spildevandsbrønd, som har afløb fra centrale dele af labo-
ratorielokalerne. Undersøgelser for formaldehyd vil blive udtages herfra, men 
andre arealer kunne overvejes til supplerende undersøgelser, såfremt at der på-
vises et betydeligt indhold af formaldehyd.  

6 Referencer 

/1/ COWI, Projektudvikling af arealerne på Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus 
 C, Aarhus Amtssygehus. Historik ift. jord- og grundvandsforurening. 
 November 2011 
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/2/  www.minejendom.net (Aarhus Kommunes byggesagsarkiv) 

/3/  Århus Kommunes arkivmateriale, fremsendt pr. mail til COWI den 28. juni 
 2018 
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Bilag A Situationsplan 

  







 

 

     
 12  LOKALISERING OG AFGRÆNSNING AF FORURENING PÅ AMTSSYGEHUSET 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A112966/Documents/03 Project documents/MIL/Undersøgelsesoplæg/Undersøgelsesoplæg_olietanke_amtssygehuset_2.docx 

Bilag B Tegninger
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