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Resumé 

Nærværende rapport omhandler resultaterne af en orienterende foru-
reningsundersøgelse på Christianiaområdets voldanlæg, som NIRAS 
har udført for Slots- og Ejendomsstyrelsen i foråret 2006. 
 
Ved undersøgelsen er der foretaget en opdeling af selve volden og 
bredzonerne i felter af ca. 50-150 meter. På voldanlægget er der udta-
get jordprøver af overfladejorden (de øverste 15 cm), og i bredzonen 
er der udtaget jordprøver i to dybdemæssige niveauer: ca. 0-10 cm 
under terræn og ca. 60-70 cm. Jordprøverne er analyseret for olie, 
tungmetaller og tjærestoffer. Derudover er udvalgte jordprøver analy-
seret for trotyl (TNT). 
 
På Hovedvolden (vest for Stadsgraven) blev der i de sydligste felter 
konstateret forurening med bly svarende til klasse 3. Derudover er der 
konstateret forurening svarende til klasse 2 på Hovedvolden, med und-
tagelse af et felt ved Den blå Karamel, hvor der er konstateret ren jord. 
Forureningen på Hovedvolden består primært af tungmetallet bly. 
 
Bredzonen ud for Fabriksområdet 130 ved vandet, som benyttes til 
bolig samt til rekreativt område, er kraftig forurenet med tungmetaller. 
Forureningsniveauerne er over afskæringskriterierne, og der bør såle-
des ikke være kontakt med den pågældende jord. Derudover er der i 
bredzonen mellem Frederiks og Carls Bastion og i det nordligste felt 
konstateret forurening over afskæringskriteriet. I de resterende felter 
for bredzonen vest for Stadsgraven er der konstateret forureninger 
svarende til klasse 2 og 3. Forureningen i bredzonen er mere sammen-
sat end på Hovedvolden og består af en række tungmetaller samt af 
tjærestoffer og olie. 
 
På Dyssen (øst for Stadsgraven) er der overalt konstateret forurening 
af overfladejorden, svarende til klasse 2, 3 og 4. På Midtdyssen og den 
sydligste del af Syddyssen er der fundet kraftig forurening med zink 
over afskæringskriteriet. På Midtdyssen er der desuden konstateret 
kraftigere forurening med olie, svarende til klasse 4.  
 
Ved de fem redaner er bredzonerne undersøgt for forurening. Den 
sydligste er forurenet svarende til klasse 2; den midterste er klasse 4, 
mens de øvrige er klasse 3. 
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Der er udelukkende fundet indhold af trotyl ved det tidligere trotylstø-
beri umiddelbart nordøst for Dyssebroen, hvor der også tidligere er 
konstateret trotyl. 
 
Ved magasindammen Bjørnekloen er der fundet varierende forure-
ningsniveauer i klasse 1-4. De primære forureningskomponenter er 
bly, cadmium, olie og tjærestoffet benz(a)pyren.  
 
Ved magasindammen Den blå Karamel er der i de øverste jordprøver 
konstateret forurening med bly, zink og benz(a)pyren op til klasse 4. 
De dybere jordlag er ikke forurenede. Der er ikke konstateret tegn på 
opfyldning af dammen, og størstedelen af tilgroningen skyldes rødder 
og hængedynd ovenpå vandspejlet. 
  
Nogen af de konstaterede forureninger vurderes at kunne udgøre en 
risiko for mennesker og miljø ved længere tids påvirkning / regelmæs-
sig kontakt. Der er flere steder konstateret forurening i niveauer, for 
hvilke der ved følsom arealanvendelse skal foretages afskæring, så der 
ikke kan opnås kontakt med jorden. I forbindelse med jordflytning 
skal alt jord betragtes som forurenet. 
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1 Indledning og formål 

I forbindelse med eventuel genopretning af voldanlægget på Christia-
niaområdet er det vigtigt at have kendskab til forureningsniveauet i de 
øvre jordlag. Dette er ligeledes en vigtig parameter for sikring af en 
rekreativ anvendelse af arealet. Nærværende rapport er en orienteren-
de forureningsundersøgelse af de forskellige voldelementer. 

Der foreligger ikke mange informationer om forureningsniveauet af 
voldene og magasindammene. Baseret på de militære aktiviteter, her-
under fremstilling af ammunition og anvendelse af området som sky-
devolde, samt det faktum, at der er sket en omfattende opfyldning af 
områderne, må det dog forventes, at anlæggene er forurenet i større 
eller mindre grad. 

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over forurenings-
niveauerne på voldanlægget, så det på baggrund heraf er muligt at 
vurdere økonomien i genopretningsprojektet samt at danne et grundlag 
for at få tilladelse til en eventuel jordflytning. 
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2 Strategi for undersøgelser 

Antallet af prøver og analyseparametre er udelukkende baseret på be-
hovet for at opnå et orienterende overblik over forureningssituationen. 
Det må forventes, at der i forbindelse med eventuelle ansøgninger om 
endelige tilladelser til jordflytning vil være behov for yderligere do-
kumentationsanalyser. 

Analyserne for tjærestoffer, tungmetaller og olie er udført hos labora-
toriet AnalyCen i Fredericia. Analyserne for trotyl er udført hos labo-
ratoriet Analytica i København. 

2.1 HOVEDVOLDEN (VEST FOR STADSGRAVEN) 

I nærværende rapport betegnes voldanlægget vest for Stadsgraven for 
Hovedvolden.  

På voldanlægget er der igennem mange år sket slidtage og jorderosi-
on, ligesom der også er foregået udgravning i anlægget. Det er vigtigt 
at bestemme jordens forureningsniveau for at kunne vurdere om ned-
skreden jord frit kan flyttes tilbage i forbindelse med en reetablering 
af voldanlægget. Desuden har jordens forureningsniveau også betyd-
ning for anvendelse af voldanlægget som rekreativt område. 

Jordprøverne er udtaget på den del af voldanlægget, som ligger ud 
mod Stadsgraven. Volden er inddelt i felter på 100-150 meter. Dog er 
der enkelte steder sket en inddeling i felter på 50-70 meter, hvor der 
var et ønske en hyppigere prøvetagningsfrekvens. Dette var tilfældet 
på den sydlige del af Hovedvolden og ud for Fabriksområdet 130, 
hvor der er historiske oplysninger om aktiviteter, som kan have med-
ført forurening (våbenfremstilling og deponering af affald). I alt er der 
på Hovedvolden udtaget prøver i 17 felter, hvis placering er angivet på 
bilag 1.  

I hvert prøvetagningsfelt er der udtaget en blandprøve af fem stik i 0-
10 cm’s dybde. Prøverne er udtaget jævnt fordelt over siden på vold-
anlægget. Ved tegn på nedskredet jord er der udtaget prøver af denne.  

Jordprøverne er analyseret for tjærestoffer (også kaldet PAH’er), 
tungmetaller (bly, kobber, cadmium, nikkel, chrom, zink og kviksølv) 
og olie (totalkulbrinter). Derudover er prøverne i felterne V5A og 
V5B analyseret for BTEX’er (benzen, toluen, ethylbenzen og xyle-
ner), da der er historiske oplysninger om oplag af benzin i dette områ-
de. 
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Der er tidligere konstateret indhold af trotyl i jorden umiddelbart 
nordøst for Dyssebroen ved det tidligere trotylstøberi. Derfor er enkel-
te jordprøver også analyseret for trotyl i områder, hvor der ud fra hi-
storiske oplysninger er risiko for forurening med trotyl, samt generelt i 
hele området for at foretage en screening for trotylforurening. 

2.2 DYSSEN (ØST FOR STADSGRAVEN) 

I nærværende rapport dækker betegnelsen Dyssen over området øst 
for Stadsgraven med undtagelse af de fem redaner.   

På Dyssen var det ønsket at få en generel vurdering af forureningsni-
veauet i jorden. Området er inddelt i prøvetagningsfelter af 100-150 
meter. Dog er der som ved undersøgelsen af Hovedvolden foretaget en 
inddeling i mindre felter af 50-70 meter, hvor der var et ønske en hyp-
pigere prøvetagningsfrekvens. Dette var tilfældet umiddelbart øst for 
Dyssebroen, hvor der som nævnt har ligget et trotylstøberi og hvor der 
i 1999 blev der konstateret kraftig forurening med trotyl (TNT). Tro-
tylforureningen blev konstateret ved Midtdyssen 36, jf. bilag 1.  

I alt er der på Dyssen udtaget prøver i 15 felter, hvis placering er an-
givet på bilag 1.  

I hvert prøvetagningsfelt er der udtaget en blandprøve af fem stik i 0-
10 cm’s dybde. Prøverne er udtaget jævnt fordelt over området fra 
bredzonen og ind til og med volden. I felt 28b blev der ikke udtaget 
prøver fra det indhegnede område, hvor der tidligere er konstateret 
kraftig forurening med trotyl. 

Jordprøverne er analyseret for tjærestoffer (også kaldet PAH’er), 
tungmetaller (bly, kobber, cadmium, nikkel, chrom, zink og kviksølv) 
og olie (totalkulbrinter). Derudover er enkelte jordprøver også analy-
seret for trotyl i såvel områder, hvor der ud fra historiske oplysninger 
er risiko for forurening med trotyl, samt generelt over hele området for 
at foretage en screening for trotylforurening. 

2.3 BREDZONE I STADSGRAVEN 

Specielt i området omkring de sydlige bastioner er der sket en opfyld-
ning udenfor volden. For at kunne vurdere muligheden for at genop-
rette bredzonen til det oprindelige forløb er der udtaget og analyseret 
jordprøver fra bredzonen. 

Bredzonen er vest for Stadsgraven blevet inddelt i felter af 50-150 
meter afhængig af de historiske oplysninger om aktiviteter, som kan 
have medført forurening. Det område, hvor prøvetagningsfrekvensen 
er størst er syd for Dyssebroen, hvor der tidligere har været fabrikation 
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af ammunition, herunder værksteder, smedie, sliberi og blystøberi, 
samt skydebane og benzinmagasin. 

Øst for Stadsgraven er der kun udtaget prøver i bredzonen ud for 1.-5. 
Redan, jf. bilag 1. 

I hvert prøvetagningsfelt er der udtaget en blandprøve af fem stik i to 
dybdemæssige niveauer: ca. 0-10 cm under terræn og ca. 60-70 cm 
under terræn. Prøverne betegnes som henholdsvis ”øvre” og ”nedre”, 
og de blev udtaget ved at udføre håndboringer.  

Jordprøverne er analyseret for de samme parametre som for Hoved-
volden og Dyssen, nemlig for tjærestoffer, tungmetaller og olie. En-
kelte jordprøver er også analyseret for trotyl. 

2.4 MAGASINDAMMENE 

Ved nærværende undersøgelse er de to nordlige magasindamme un-
dersøgt for forurening.  

Den nordligste dam, som også betegnes Bjørnekloen, er tilgroet i 
bredderne, men har også en større åben vandflade. På arealerne for 
den åbne vandflade udtog dykkere jordprøver fire steder ved at presse 
såkaldte kajakrør (klare plexiglasrør af ca. 1,2 meter) ned i bundsedi-
mentet. Fra den øvre og den nedre del af kajakrørene blev det udtaget 
prøver til analyse. Derudover blev der udtaget jordprøver fra 8 felter 
langs bredderne. Disse prøver blev udtaget som blandprøver af fem 
stik i to dybdemæssige niveauer: ca. 0-10 cm under terræn og ca. 60-
70 cm under terræn. Prøverne betegnes som henholdsvis ”øvre” og 
”nedre”, og de blev udtaget ved at udføre håndboringer. På den nord-
lige side af dammen blev der ligeledes udtaget en prøve med fiskenet 
af det øvre sediment i dammen. 

Den sydlige af dammene, som også betegnes Den blå Karamel er 
stærkt tilgroet. Der er udført 9 håndboringer til ca. 1,5 meter under 
terræn (m.u.t.), og der er udtaget jordprøver i dybderne 0,2; 0,5, 1,0 og 
1,5 m.u.t. Flere steder bestod terrænoverfladen af trærødder og hæn-
gedynd, mens der under disse var vand. Der er derfor kun udtaget 
jordprøver fra søbunden og nedefter disse steder. 

Samtlige jordprøver fra magasindammene blev af NIRAS målt for 
flygtige organiske forureninger (PID-måling) efter opbevaring ved 
stuetemperatur i ca. 1 døgn. På baggrund af PID-resultaterne og med 
henblik på at få en geografisk spredning i prøverne blev der udvalgt 
15 jordprøver fra hver af magasindammene til analyse for tjærestoffer, 
tungmetaller og olie. 
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2.5 ANDRE PRØVETAGNINGSSTEDER 

Jordbunke ved bredzone 3 
Ved besigtigelse af undersøgelsesområdet blev der konstateret en 
bunke jord på den nordlige del af feltet B3 (bredzone 3). Jordbunken 
var ca. 1,5 m × 3 m og ca. 0,8 m høj, jf. nedenstående foto 1 og 2. 

  
Foto 1 Foto 2 

For at bestemme forureningsniveauet af jorden i bunken er der udtaget 
en prøve af fem stik i bunken. Prøven er analyseret for indhold af tjæ-
restoffer, tungmetaller og olie. 

Nordområdet 228-232 
På foranledning af beboerne blev der udtaget og analyseret en jord-
prøve ved Nordområdet 228-232. Prøven er udtaget som en blandprø-
ve af overfladejorden. Prøven er analyseret for indhold af tjærestoffer, 
tungmetaller og olie. 
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3 Undersøgelsesresultater 

Resultaterne for de analyserede jordprøver er angivet i bilag 6, hvor 
der ligeledes er angivet Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og af-
skæringskriterier fra /ref.1/ samt kriterier for forureningsklasser i hen-
hold til ”Arbejder du med forurenet jord i Københavns Kommune” 
/ref.2/. 

Analyserapporterne er vedlagt i bilag 7. 

På bilag 2 er forureningsniveauerne angivet. 

3.1 KVALITETSKRITERIER 

Miljøstyrelsen opererer med to kvalitetskriterier (jordkvalitetskriteriet 
og afskæringskriteriet), som benyttes i forbindelse med risikovurde-
ring i forhold til anvendelse af et forurenet areal til følsom anvendelse 
(herunder bolig, børneinstitution, legeplads, rekreativt område mv.). 

Jordkvalitetskriteriet angiver det niveau, hvorunder jorden frit kan 
anvendes til den mest følsomme anvendelse såsom private haver, bør-
nehaver og legepladser. 

Afskæringskriteriet angiver det niveau, hvorover der skal foretages en 
fuldstændig afskæring fra jorden, så der ikke kan forekomme direkte 
kontakt med den forurenede jord. Afskæringskriteriet er kun fastsat 
for visse immobile og ikke-/svært nedbrydelige stoffer såsom tungme-
taller og tjærestoffer. 

Intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet benæv-
nes rådgivningsintervallet.  

Forureningsklasserne /ref. 2/ er en inddeling efter forureningskon-
centrationer og benyttes udelukkende i forbindelse med håndtering af 
forurenet jord. 

Klasse 1 
Jord tilhørende klasse 1 kan anvendes frit i industri-, by- og boligom-
råder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgiv-
ningen.  

Klasse 2 - lettere forurenet jord 
Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden kan så 
vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. 
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Man skal dog være opmærksom på, at genanvendelse kræver tilladel-
se/godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven (§19 eller §33), med 
mindre jorden kan håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen. 

Klasse 3 - forurenet jord til rensning eller deponering 
Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal of-
test til rensning og/eller deponering, med mindre jorden kan håndteres 
efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.  

Klasse 4 - kraftigere forurenet jord til rensning med eventuel ef-
terfølgende deponering  
Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som 
udgangspunkt vil blive anvist til rensning, med mindre jorden kan 
håndteres efter Genanvendelsesbekendtgørelsen. 

I bilag 6 er overskridelser af jordkvalitetskriterier angivet med fed 
skrift, mens overskridelser af afskæringskriterierne er angivet med en 
gråtoning. I bilaget er desuden angivet forureningsklassen for den ak-
tuelle jordprøve.  På bilag 2-4 er forureningsniveauerne angivet på en 
situationsplan for henholdsvis volden og bredzonerne, Bjørnekloen og 
Den blå karamel. 

3.2 HOVEDVOLDEN (VEST FOR STADSGRAVEN) 

Jordprøverne fra Hovedvolden betegnes V1-V16 og resultaterne 
fremgår af bilag 6 

Der er generelt på Hovedvolden konstateret lettere forurening med 
tungmetallet bly på op til to gange jordkvalitetskriteriet, hvilket svarer 
til klasse 2-jord.  Dog er der for voldzonerne V1-V3 samt V5A kon-
stateret klasse 3-jord med bly på op til 320 mg bly/kg TS, og i V5A er 
der konstateret klasse 3-jord med kviksølv. 

I V5A, V7 og V10 er der konstateret lettere forurening med tungme-
tallet cadmium, mens der i V1, V2 og V5A er konstateret lettere foru-
rening med tjærestoffet benz(a)pyren.  

Der er ikke målt indhold af olie (også kaldet total kulbrinter) over 
jordkvalitetskriteriet på Hovedvolden. V5A og V5B er analyseret for 
benzinstoffer (BTEX’er - benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) på 
grund af oplysninger om tidligere benzinmagasin. Der er ikke konsta-
teret BTEX’er i jordprøverne. Laboratoriet kom ved en fejl ligeledes 
til at analysere V7-V13 for BTEX’er, og her blev der heller ikke kon-
stateret tegn på benzinforurening. 
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Jorden på den sydlige del af Hovedvolden samt ved V5A skal betrag-
tes som klasse 3 i forbindelse med en eventuel flytning af jorden. Den 
resterende del af jorden på Hovedvolden skal betragtes som klasse 2.  

Seks voldprøver på Hoveddyssen er analyseret for trotyl, jf. bilag 1. 
Ingen af prøverne viste indhold af trotyl.  

3.3 DYSSEN (ØST FOR STADSGRAVEN) 

Jordprøverne fra Dyssen betegnes V17-V30, og resultaterne fremgår 
af bilag 6. Prøverne fra bredzonerne ved redanerne behandles særskilt 
i afsnit 3.4.2.  

Der er på Midtdyssen (V22-V24) samt på den sydligste del af Syddys-
sen (V30) konstateret kraftig forurening over afskæringskriteriet. Ved 
V22 og V23 er der konstateret forurening over afskæringskriteriet for 
zink, mens der i V24 er konstateret overskridelser af afskæringskrite-
riet for benz(a)pyren samt en olieforurening på 390 mg/kg. På Syd-
dyssen er der i V30 konstateret kraftig forurening over afskæringskri-
teriet for zink og nikkel. 

Der er overalt på Dyssen konstateret lettere forurening med bly. Med 
undtagelse af V25 er der overalt også konstateret lettere forurening 
med cadmium, og der er mange steder også konstateret lettere forure-
ning med tjærestoffet benz(a)pyren. 

Endelig er der analyseret for trotyl seks steder, som fremgår af bilag 1. 
I V27a blev der konstateret 0,089 mg/kg trotyl, mens der i V28b blev 
målt 1,0 mg/kg trotyl. Begge steder var trotylindholdet givet ved stof-
fet 2,4,6-trinitrotoluen. Der er ikke konstateret trotyl i de øvrige analy-
serede jordprøver på Dyssen. 

Der findes ikke noget jordkvalitetskriterium for trotyl, men Embeds-
lægen har tidligere anbefalet en grænseværdi på 25 mg/kg. De målte 
værdier overskrider således ikke den anbefalede grænseværdi. Der er 
dog tidligere konstateret meget kraftig forurening med trotyl ved det 
tidligere trotylstøberi i felt V28b. Ved den tidligere påviste forurening 
er der foretaget markering af det forurenede område, og der er i for-
bindelse med nærværende undersøgelse ikke udtaget prøver fra det 
markerede område.   

I forbindelse med jordflytning fra Dyssen skal jorden betragtes som 
forurenet, idet der er konstateret klasse 2-, klasse 3- og klasse 4-jord. 



 

  13 

3.4 BREDZONE I STADSGRAVEN 

3.4.1 Vest for Stadsgraven 
Bredzonerne vest for Stadsgraven betegnes B1-B20. 

Som det fremgår af analyseresultaterne af jordprøverne (bilag 6) er der 
konstateret kraftig forurening med tungmetaller ved B6, B7, B9, B10, 
B16 og B18, hvor der er konstateret forurening over afskæringskriteri-
et for et eller flere tungmetaller. Forureningsniveauerne er afbildet på 
situationsplanen i bilag 2. 

Specielt ved B6 og B7 er forureningsniveauerne meget høje, da der 
her er konstateret 12.000-18.000 mg bly/kg TS, hvor jordkvalitetskri-
teriet er på 40 mg/kg TS og afskæringskriteriet er på 400 mg/kg TS. I 
B6, B7 og B9 er der desuden konstateret kviksølv over afskæringskri-
teriet. Derudover er størstedelen af bredzonen forurenet i rådgivnings-
intervallet med bly og med cadmium i B7-B12, B14-B20. 

Med hensyn til tjærestoffer er der konstateret overskridelse af afskæ-
ringskriteriet for stoffet benz(a)pyren i B9 og B20. I B1-B3, B6-B12, 
B16-B18 og B20 er der konstateret forurening i rådgivningsintervallet 
med benz(a)pyren. 

Der er kun konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for olie 
(total kulbrinter) i B7-B9 samt i B18 og B20.  

Generelt ses højere forureningsniveauer i de øvre prøver udtaget 0-10 
cm under terræn i forhold til prøverne udtaget 60-70 cm under terræn. 
Dette indikerer, at de nedre prøver er udtaget i de (mere) intakte sedi-
menter, mens de øverste lag sandsynligvis er mere påvirkede af diffus 
forurening fra eksempelvis trafik og de tidligere aktiviteter på områ-
det.  

Ved B8 og B11-B12 ses imidlertid højere forureningsniveauer i de 
nedre prøver. I B8 kan forskellen sandsynligvis forklares, at prøven 
blev udtaget i udkanten af en sti, da det ikke var muligt at udtaget den 
direkte i bredzonen. Det øverste opgravede materiale bestod af sand 
og grus, som syntes tilført for nyligt. Den nedre prøve repræsenterer 
sandsynligvis derimod en tidligere fritliggende jordoverflade. 

Hvad der er årsagen til kraftigere forurening i de nedre prøver i B11 
og B12 er uvist, men der kan være tale om, at der er tilført renere jord 
til de ovre jordlag. Dog er forskellen i forureningsniveau på de øvre 
og nedre prøver i B11 og B12 ikke større, end at den også kan være 
tilfældig. 

Der er i B7, B8 og B9 konstateret indhold af total kulbrinter på 120-
460 mg/kg TS, hvilket er en overskridelse af jordkvalitetskriteriet, 
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som er på 100 mg/kg TS. Laboratoriet har beskrevet det som en blan-
ding af motor-/smøreolie og tjære/asfalt. Derudover blev der kun kon-
stateret olie i bredzonen på Hovedvolden i B18 (100 mg/kg TS) og 
B20 (180 mg/kg TS).  

B7 og B8 er analyseret for benzinstoffer (BTEX’er - benzen, toluen, 
ethylbenzen og xylener) på grund af oplysninger om tidligere benzin-
magasin. Der er ikke konstateret BTEX’er i jordprøverne. Laboratoriet 
kom ved en fejl også til at analysere B11-B17 for BTEX’er, og her 
blev der heller ikke konstateret tegn på benzinforurening. 

Bredzonerne B5, B11, B13, B15, B17 og B19 er analyseret for trotyl, 
men viste ikke indhold heraf.  

3.4.2 Øst for Stadsgraven 
Bredzoneprøverne øst for Stadsgraven betegnes B21-B25. Analysere-
sultaterne er angivet i bilag 6, og i bilag 2 er forureningsniveauerne 
afbildet. 

I B21-B25 er der konstateret lettere forurening med bly, cadmium og 
benz(a)pyren. Derudover er der i B21 konstateret olieforurening på 
260 mg/kg TS, mens der er B22 også er konstateret nikkel over afskæ-
ringskriteriet. 

I B23 er der som i det omkringliggende voldprøver konstateret kraftig 
forurening med zink over afskæringskriteriet, og i B24 er der konsta-
teret zink over jordkvalitetskriteriet. Endelig er der i B25 konstateret 
nikkel over afskæringskriteriet. 

Generelt ses højere forureningsniveauer i de øvre prøver udtaget 0-10 
cm under terræn i forhold til prøverne udtaget 60-70 cm under terræn. 
Dette indikerer, at de nedre prøver er udtaget i de intakte sedimenter, 
mens de øverste lag er påvirket med forurening fra diffus forurening 
fra eksempelvis trafik og fra de tidligere aktiviteter på området. 

B22 og B24 er analyseret for trotyl, men der er ikke konstateret ind-
hold af dette. 

3.5 MAGASINDAMMENE 

3.5.1 Bjørnekloen 
Jordprøverne ved Bjørnekloen betegnes K1-K4 for prøverne udtaget i 
dammen, mens prøverne i bredzonen betegnes M1-M8. Sedimentprø-
ven ved Bjørnekloen 382 er benævnt ”K4-net”. Resultaterne fremgår 
af bilag 6 og er afbildet på bilag 3. Prøverne er afbildet som henholds-
vis som ”øvre” og ”nedre” refererende til dybdeniveauet prøverne er 
udtaget i i forhold til overfladen af bredzonen og søbunden. 
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Sedimentet i magasindammen (”K-prøverne”) er generelt rent. Kun i 
to af de analyserede sedimentprøver er der konstateret mindre over-
skridelser af jordkvalitetskriteriet. I den nedre prøve fra K1 er konsta-
teret olie (også benævnt total kulbrinter) i koncentrationen 210 mg/kg 
tør jord (TS), hvor kvalitetskriteriet er på 100 mg/kg TS. I den øvre 
prøve i K3 er der konstateret bly i koncentrationen 50 mg/kg TS, hvor 
kvalitetskriteriet er på 40 mg/kg TS.  

Derimod ses højere forureningsniveauer i bredzonen omkring dam-
men (”M-prøverne”). I seks af de otte bredzoneprøver er der konstate-
ret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for olie, idet der er målt 100-
375 mg/kg TS. Derudover er der målt 580 mg/kg TS i K4-net. 

I samtlige bredzoneprøver ved Bjørnekloen er der konstateret over-
skridelser af jordkvalitetskriteriet for bly, som er 40 mg/kg TS, idet 
der er målt blyindhold i intervallet 51-320 mg/kg TS.  

Yderligere er der målt kviksølv over jordkvalitetskriteriet (1 mg/kg 
TS) i en enkelt af bredzoneprøverne samt i K4-net, hvor der henholds-
vis er målt 2,1 og 1,3 mg/kg TS.  

Endelig er der konstateret mindre overskridelser af kvalitetskriteriet 
for tungmetallet cadmium og tjærestoffet benz(a)pyren i henholdsvis 
fire og fem af de otte bredzoneprøver. 

3.5.2 Den Blå Karamel 
Prøverne ved Den Blå Karamel betegnes BM1-BM9. Resultaterne af 
analyserne kan ses på bilag 4. 

I forbindelse med borearbejdet blev der foretaget en prøvebeskrivelse 
af det opborede materiale. Den geologiske bedømmelse af materialet 
fremgår af boreprofilerne i bilag 5. Det fremgår heraf, at der ikke var 
tegn på opfyldning med affald i magasindammen. Flere steder skyld-
tes den synlige tilgroning, at vandspejlet er dækket med rødder og 
hængedynd. Disse steder blev der først truffet fast bund under vandet. 
I forbindelse med nærværende undersøgelse, blev nævnte forhold re-
gistreret i BM3, BM4 og BM7. 

I de øverste jordprøver, som er udtaget 0,2 og 0,5 meter under terræn 
(mut.), er der overalt konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteri-
et. I BM1 og BM2 er der udelukkende konstateret forurening med bly. 
I BM5, BM6, BM8 og BM9 er der konstateret bly (290-800 mg/kg 
TS), cadmium (2,2-14 mg/kg TS) og benz(a)pyren (0,51-1,2 mg/kg 
TS), og i BM5, BM6 og BM8 er der ligeledes konstateret zink i kon-
centrationen 1100-3100 mg/kg TS. Derudover blev der 0,2 mut. i 
BM9 konstateret kviksølv (1,5 mg/kg TS), mens der i BM6 blev kon-
stateret nikkel på 42 mg/kg TS.   
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Ved de prøvetagningssteder, hvor der blev konstateret forurening i de 
øvre 0,2-0,5 mut. blev der derimod konstateret ren jord i prøverne 1,0-
1,5 mut. I BM7 er der heller ikke konstateret forurening over jordkva-
litetskriteriet, selv om prøven repræsenterer det øverste sediment. 

I BM3 og BM4 er der også analyseret jordprøver fra det øverste sedi-
ment, svarende til 1,3 mut. Disse viste imidlertid blyforurening på 
henholdsvis 44 og 430 mg/kg TS. 

Det tyder således på, at det øverste sediment i magasindammen er 
påvirket i større eller mindre grad af forurening, mens det underlig-
gende sediment er rent. Der ses ingen tydelige geografisk udbredelse 
af forureningen, men prøverne udtaget i den nordligste 2/3 af dammen 
visere kraftigere forurening end i den sydlige del. 

3.6 ANDRE PRØVETAGNINGSSTEDER 

3.6.1 Jordbunke ved bredzone B3 
I jordbunken ved bredzone B3 er der konstateret forurening med tjæ-
restoffer (PAH’er) og tjærestoffet benz(a)pyren samt bly. Jorden sva-
rer til klasse 3. 

3.6.2 Nordområdet 228-232 
Ved Nordområdet 228-232 er der konstateret indhold af kviksølv på 
17 mg/kg tør jord (TS). Jordkvalitetskriteriet er 1,0 mg/kg TS, mens 
afskæringskriteriet er på 3,0 mg/kg TS. Der er således tale om en kraf-
tig forurening med kviksølv.  

Derudover er der konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for 
olie, tjærestoffer inklusiv stoffet benz(a)pyren samt tungmetallerne bly 
og cadmium. 
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4 Vurdering og anbefalinger 

Ved nærværende undersøgelse er der i hele området konstateret foru-
rening i jorden i niveauer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium 
med undtagelse af et enkelt område. Flere steder er der også konstate-
ret forurening over Miljøstyrelsens afskæringskriterium. 

Det er normalt, at der ses lettere forurening med bly og tjærestoffer 
(herunder benz(a)pyren) i byområder og i gamle industriområder, hvor 
forureningen stammer fra trafikos og udledning af forurening fra skor-
stene og afbrænding af kul, koks og andet brændsel i forbindelse med 
opvarmning. Dette er også tilfældet flere steder på Christianiaområ-
dets voldanlæg, hvor der er kun er konstateret forurening med mindre 
overskridelse af jordkvalitetskriteriet. En del af forureningen konstate-
ret i forbindelse med denne undersøgelse er dog såkaldte punktkilde-
forureninger, som forventes at være tilført jorden fra aktiviteter, som 
har foregået i området. Der er flere steder konstateret kraftig forure-
ning. 

4.1 AREALANVENDELSE 

Christianiaområdet benyttes i dag til boligområde og rekreativt areal 
samt en mindre del til erhverv. 

De konstaterede forureninger udgør ikke en akut risiko ved kontakt 
med jorden. For dele af området, hvor der er konstateret indhold af 
miljøfremmede stoffer over afskæringskriterierne, vurderes der dog at 
være risiko for gener ved længere tids påvirkning / regelmæssig hud-
kontakt. 

Sammen med embedslægerne og de kommunale børnelæger har Mil-
jøkontrollen fastlagt fire råd for børns udendørs leg i daginstitutioner 
med lettere forurenet jord. 
 
De fire råd gælder alle børn og voksne, der færdes udendørs. 
 

1. Vask hænderne hver gang, du har været ude at lege. Vask altid 
hænder inden måltiderne. Er du på tur, så brug gerne en våd 
engangsklud eller en vådserviet til at få hænderne fri for snavs. 

 
2. Tør skoene af for jord og sand, før du går ind. 

 
3. Skift sko, når du går indenfor. 
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4. Dyrk grøntsager i ren jord, hvis børnene skal være med til at 
så, luge og høste. 

 
Hvor jorden er lettere forurenet, anbefales det ligeledes, at legepladser 
og åbne arealer indrettes, så især de mindste børn undgår direkte kon-
takt med jorden. F.eks. ved at plante bunddækkeplanter, så græs eller 
lignende. 
 
Yderligere oplysninger kan du få på Miljøkontrollens hjemmeside: 
www.kk.dk/boernogjord  
 
Ved meget forurenet jord (dvs. over afskæringskriteriet) vil miljø-
myndigheden fjerne forureningen eller sikre, at der ikke er kontakt til 
bar jord. Der kan imidlertid vare mange år, før Miljøkontrollen (og fra 
1/1-2007 Region Hovedstaden) når at oprense alle forureninger på 
forurenede boligområder herunder Christianiaområdet.  
 
Hvis der skal ske bygge- og anlægsaktiviteter eller ændring af areal-
anvendelsen er det bygherren, som skal stå for oprensningen 

4.2 GRUNDVAND 

Der er ikke udtaget prøver af grundvandet i området. Da der ikke ind-
vindes drikkevand i området, og da der primært er tale om forurenin-
ger med tungmetaller og tjærestoffer, som ikke er særlig mobile, for-
ventes de konstaterede forureninger ikke at udgøre en risiko for grund-
vandsressourcen i området. 

4.3 RECIPIENTER 

Der er ikke udtaget prøver af vandet i magasindammene eller i Stads-
graven. Det er dog sandsynligt, at vandet vil være påvirket af de kraf-
tige jordforureninger. Ud for Fabriksområdet 130 samt ved Den blå 
Karamel er der konstateret kraftig forurening med zink, hvilket kan 
påvirke økosystemet. 
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