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1 Stamoplysninger 

I nedenstående Tabel 1 fremgår stamoplysningerne vedr. Amager Fælled, Artillerivej 190, 2300 

København. 
 

Tabel 1: Stamoplysninger vedr. matriklen. 

  

Lokalitetens adresse: Amager Fælled, Artillerivej 190, 2300 København 

Matr.nr.: Matr.nr. 1aa  Eksercerpladsen, København 

Grundejer  
(tingbogsoplysninger) 

Københavns Kommune 

Ejers adresse  

Nuværende  
arealanvendelse: 

Rekreativt areal og til dels vandrehjem 

Historik 
 

 

1900-tallet og 

frem 

Nordlig del:  

Militær med eksercerplads og skydebaner 

Sydlig del:  

Havne- og strandareal  

Opfyldning fra ca. år 1900 

1950’erne og 

frem 

Sydlig del af matriklen: 

Losseplads med ukontrolleret deponering af affald  

1974-1982 Afdækning af losseplads med byjord 

1984 Indberetning som potentielt forurenet grund pga. 

losseplads 

1982-1991 Indberettede affaldsdepoter 

Fra 1991  Rekreativt areal 

Ca. 2001  Kortlagt på V2 
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2 Indledning 

På vegne af Københavns Kommune har MOE A/S udarbejdet en miljøhistorisk redegørelse for et 

projektområde på den nordvestlige del af Amager Fælled, Artillerivej 190, 2300 København, 

matr.nr. 1aa Eksercerpladsen, København. Projektområdet omfatter den nordlige del af matrikel 

1aa. Beliggenheden af projektområdet fremgår af Figur 1. Indsamling af data er foregået i novem-

ber 2017.  

 
 

Figur 1: Den geografiske placering af undersøgelsesområdet (lyserød) på Amager Fælled, Artillerivej 190, 

2300 København. Matrikelgrænsen er vist med rød.  

 

2.1 Formål 

Formålet med redegørelsen er at belyse de potentielle forureningsforhold på grunden og dermed 

afklare, om der kan være risiko for spild, henlagt eller nedgravet husholdnings-, bygnings-, olie- 

eller kemikalieaffald, der kan udgøre en risiko over for grundvand, recipienter eller arealanven-

delse. 
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3 Ejendommens historie 

Den historiske gennemgang har bl.a. omfattet søgning gennem aktindsigt hos Region Hovedstaden 

og gennemgang af bygge-, miljø- og brandarkivet hos Københavns Kommune. 

Som supplement til den historiske gennemgang er der benyttet historiske kort og flyfotos fra Dan-

marks Miljøportal (www.areailinfo.dk), Styrelsen for Data, Forsyning og Effektivisering (https://kort-

forsyningen.dk) samt Københavns Københavnerkort (www.kbhkort.kk.dk). Relevante historiske kort 

er vedlagt i bilag 1. 

 

Den nordlige del af Amager Fælled blev op til 1950’erne brugt som eksercerplads og skydebaner til 

militærøvelser, mens den sydlige del er et tidligere havområde, som fra 1940/50’erne blev brugt 

som losseplads (se kort A og B, bilag 1). Deponering af affald foregik ukontrolleret, og der eksisterer 

ingen optegnelser om mængder og indhold. I 1974 blev arealet afdækket og udjævnet med byjord 

af ukendt oprindelse og i 1982 indberettet som kemikalieaffaldsdepot af Miljøkontrollen fra Køben-

havns Kommune /3/. 

 

I Figur 2 ses det, at projektområdet ligger på området for den tidligere losseplads. Der er udført flere 

forureningsundersøgelser på martikel 1aa, som er foretaget på arealet med den tidligere losseplads 

og dermed uden for det nuværende undersøgelsesområde. I disse undersøgelser er der påvist bl.a. 

en grundvandforurening med kviksølv, BTEXN, tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler og ned-

brydningsprodukter, cyanid samt pesticider. 

 

Nedenfor følger en kronologisk oversigt over ejendommens historie fra 1900-tallet og frem til i dag. 

 

ÅRSTAL AKTIVITET 

1900-TALLET 

- 1950’ERNE 

Den nordlige del af matriklen:  

Militær med eksercerplads og skydebaner jf. historisk kort A (bilag 1) 

Den sydlige del af matriklen:  

Havne- og strandareal  

Opfyldning med div. lossepladsfyld af havneareal startede ca. 1900 /4/ 

1937 – 1957 Udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Dansk Soyakagefabrik ind i lav-

vandede område i sydøstlig del /4/ 

1950’ERNE - 

1974 

Sydlig del: 

Losseplads med ukontrolleret deponering af affald (herunder husholdningsaf-

fald, byggeaffald og kemiaffaldsdepot) /3/ 

1974 - 1991 Ubenyttet areal 

1974  Afdækning af losseplads med byjord  /4/ 

1980 Opførelse af første bygninger til vandrehjem. Efter færdiggørelse af byggeri 

indgik man en driftsaftale med Danhostel. /2/  

Videre bygninger blev opført i 1984, 1985 og 1996.   

1982  Indberettedes som kemikalieaffaldsdepoter /3/ 

1984 Siden en stor del af grunden ligger på tidligere losseplads, blev matriklen ind-

berettet som mulig forurenet grund, V1 kortlagt, af Københavns Kommune. 

/3/ 

1984 Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune (Miljøkontrollen). /4/ 

Der er konstateret kviksølvkoncentration op til 1,72 mg/kg i jord fra den 

gamle havbund. På baggrund af det er der blev skønnet at der er sedimente-

ret mindst 250 kg. 

http://www.areailinfo.dk/
https://kortforsyningen.dk/
https://kortforsyningen.dk/
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1985 Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune (Miljøkontrollen). /4/ 

Supplerende til undersøgelsen fra 1984 blev der påvist forhøjet kviksølvkon-

centrationer i det sekundære grundvandsmagasin. Desuden er der konstateret 

op til 710 mg/l kvælstof.  

1986 Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune (Miljøkontrollen). /4/ 

Der er konstateret henholdsvis op til 4,3 og 33 µg/l kviksølv i det primære og 

sekundære grundvandsmagasin. Der er også påvist et forhøjet indhold af an-

dre tungmetaller samt organiske forbindelser (bl.a. pesticider, PAH’er). De hø-

jeste koncentrationer er konstateret i østlige del af lossepladsen. 

1991 Anlægning af rekreativt areal, kolonihaver, vandrehjem, motorcrossbane, 

speedwaybane /3/ 

Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune (Miljøkontrollen). /4//4/ 

Undersøgelsesområdet omfattede den nordøstlige del af matriklen, og der er 

konstateret primært bygningsaffald. Der er ikke fundet forhøjet indhold af or-

ganiske komponenter eller lossepladsgas, men der er konstateret en belast-

ning med tungmetaller. 

1992 Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune (Miljøkontrollen). /4/ 

Formålet ved denne undersøgelse var at undersøge forurening fra Dansk 

Soyakagefabrik, som påviste en forurening med kviksølv i jord (op til 2,6 

mg/kg) og vand (op til 0,35 µg/l). Der vurderes, at en arealanvendelsesmæs-

sig eksponering udelukkende er mulig via afdampning. Kviksølvkoncentratio-

ner i poreluft er dog lavere end WHOs vejledende grænseværdi for indendørs-

luft. 

Forureningsundersøgelser af Dansk Naturgas A/S for gasfremføring til H.C. 

Ørsted Værket. /4/ 

I den boring, som ligger på matriklen, er der konstateret forhøjet koncentrati-

oner af en række tungmetaller (Cr, Cu, Cd, Hg og Pb) samt en xylenkoncen-

tration af 0,5 mg/kg. Desuden er der fundet mineraloliekomponenter, formo-

dentlig fra gasolie, dieselolie eller tungere produkter. 

1993 Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune. /4/ 

Kortlægning af forekomsterne af gasrensemasse på begge sider af losse-

pladsvej. Efterfølgende bortgravning af 5428 tons jord forurenet med gasren-

semasse. 

1996 Forureningsundersøgelser af Københavns Kommune Parkafdeling. /4/ 

Der er konstateret en kraftig forurening med tungmetaller i jord, samt organi-

ske komponenter i jord og poreluft. 

1997 Forureningsundersøgelser for Københavns Kommune (Miljøkontrollen). /4/ 

Der er påvist bygningsaffald op til 1m under dæklaget i den nordøstlige del af 

undersøgelsesområdet og husholdningsaffald i centrum og den sydvestlige del 

(se bilag 2). 

Der er konstateret forurening i poreluft med BTEX’er (1-1000 mg/m3). Ben-

zenforurening (1-3 mg/m3) er højest i området med husholdningsaffald (bilag 

2). Desuden er der konstateret metan- og kuldioxidforurening knyttet til om-

rådet med husholdningsaffald med henholdsvis 70 og 30 vol.%. 

Der er konstateret forurening med tungmetaller i den vestlige del af undersø-

gelsesområdet (langs vej, nu Artillerivej). 
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Det vurderes, at der ved etablering af bygning kan opstå indeklimaproblemer 

pga. benzenforurening. Ved anlægsarbejder kan der være en risiko for hud-

kontakt med forurenet jord og indånding af afdampende forurening samt en 

forhøjeret eksplosionsfare pga. metanproduktion. 

Der er yderligere vurderet, at indhold af andre organiske forbindinger ikke 

skaber sundhedsmæssige problemer ved udnyttelse til åbne fritidsaktiviteter. 

Det samme gælder for tungmetaller undtagen langs Artillerivej. 

2000’ERNE Udlægning af store mængder ren jord på Amager Fælled /6/ 

CA. 2001 På baggrund af den ovennævnte forureningsundersøgelser på matriklen, som 

viste  at arealet er forurenet med tungmetaller, kulbrinter, PAH’er, chlore-

rende opløsningsmidler, cyanid og pesticider samt store mængder metangas 

på dele af området, er matriklen kortlagt på Vidensniveau 2 (V2). 

2009 Orienterende miljøundersøgelse med henblik på jordflytning /6/  

Der er påvist: 

- losseplads i den sydlige del af matriklen med en tykkelse på op til 2 meter. 

-en forurening med kulbrinter i både jord og grundvand.  

-en forurening med PAH’er i jord. 

2010 Cyanid-kortlægning i forbindelse med jordflytning. Ca. 12 m3 cyanid-holdig 

jord bortskaffes. Der blev ikke foretaget afgrænsende undersøgelser. /7/ 

2011 Afrapportering af §8-tilladelse efter afslutning af jordflytning. /11/ 

I forbindelse med omfattende jordarbejder er der påvist: 

- cyanid-forurenet-jord på del C 

- lettere og kraftigt forurenet jord 

- uklassificeret jord med husholdningsaffald og plastik 

Der er bl.a. opgravet tønder fyldt med tyktflydende olie og farvede kemikalier 

på del C.  

Desuden udlægges der signalnet på delområde C inden udlægning af ren jord. 

2014 Miljøteknisk analyse af jord efter konstatering af misfarvning og lugt i geotek-

niske boringer i forbindelse med tilladelsen til ombygning af fløj C, Danhostel 

Copenhagen Amager. 

Der er konstateret tegn på forurening i form af misfarvning og olielugt fra 2,5 

til 4,5 m u.t. og ved PID målinger er der konstateret flygtige stoffer op til 

117,2 ppm. I 3,0 m u.t. blev der påvist forurening med totalkulbrinter som 

overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie med en faktor op til 140.  

Den vertikale afgrænsning af forureningen er formentlig omkring 4,5 m.u.t, 

men den er ikke afgrænset horisontalt. 

Det vurderes ikke, at forureningen udgør en risiko overfor værdifuldt grund-

vand eller indeklima, men der kan være en øget risiko for mennesker ved di-

rekte kontakt med den forurenede jord. /3/ 

2016  Marts: Der udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag /12/ 



Miljøhistorisk redegørelse Ejendommens historie 

 

www.moe.dk Side 9 af 15 
 

Juli: Udførelse af Metan- og poreluftsundersøgelse. Der er konstateret op til 

54% metan og kulbrinter, vinylchlorid samt benzen, der overskrider miljøsty-

relsens afdampningskriterie henholdsvis 2.000.000, 8.000, samt knapt 5.100 

gange. /13/ 

September: På baggrund af udførte miljøundersøgelse i juli 2016 er der udar-

bejdet en risikovurdering forud for §8-ansøgning. Der vurderes at den fundne 

forurening vil udgøre en væsentlig risiko for menneskers sundhed, samt 

brand- og eksplosionsfare. Der anbefales yderligere undersøgelser. /14/ 

 
 



Ejendommens historie Miljøhistorisk redegørelse 

 

Side 10 af 15 www.moe.dk 
 

 
Figur 2. Kort med tipområdet på Amager Fælled. Projektområdet er vist med lyseblå. /8/ 
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4  Potentielle forureningskilder 

Der er tre hovedkilder til forurening på Amager Fælled (se tabel 2).  

 
Tabel 2 Oversigt over potentielle forureningskomponenter 

År Anvendelse Potentielle forurenings-

kilder 

Forureningskomponenter 

1900-tallet Militær: nord Skyde- og øvelsesterræn Se Tabel 3 

1937 Sojakagefabrik: 

syd 

Udledning af kviksølvholdigt 

spildevand 

Kviksølv 

1950’erne Losseplads: syd 

Affaldsdepot: 

nord 

Bygge-, kemi- og hushold-

ningsaffald 

Metangas  

Metaller 

Gødning 

Organiske komponenter, herun-

der kulbrinter, BTEX’er, chlore-

rede opløsningsmidler og chlo-

rerede nedbrydningsprodukter 

heraf, oliekomponenter og pe-

sticider  

PFAS-forbindinger 

Phtalater 

 

Det nordlige areal blevet anvendt som eksercerplads og skydebaner af militæret. I forbindelse med 

denne anvendelse kan man forvente forurening med tungmetaller, olieprodukter, pesticider og evt. 

uforbrændte sprængstoffer fra ammunition og andre krigsmaterialer (se Tabel 3). 

 

Efterfølgende blev arealet indberettet som kemikalieaffaldsdepot. Der må forventes forurening med 

metaller og organiske stoffer, men udstrækningen af forureningen er ikke kendt.  

 

I den sydlige del af Amager Fælled er den tidligere losseplads den største potentielle forurenings-

kilde, men på baggrund af den oplyste ukontrollerede deponering er en præcis afgrænsning mod 

nord ikke mulig. Der blev dog allerede af Miljøkontrollen i 1996 afgrænset nogle arealer med byg-

nings- og husholdningsaffald ved hjælp af rendegravninger. Der er desuden påvist forurening med 

tungmetaller, metangas, kulbrinter, PAH’er, chlorerende opløsningsmidler, cyanid og pesticider.  

Desuden har den påviste grundvandforureningen med kviksølv, BTEXN, tungmetaller, chlorerede 

opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, cyanid samt pesticider muligvis spredt sig til projekt-

området. 
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Tabel 3 Oversigt over potentielle forureningskomponenter for skyde- og øvelsesterræn /1/ 
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5 Samlet vurdering 

På baggrund af den udførte historiske gennemgang anbefales det, at der udføres en indledende ori-

enterende geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse. 

 

Som beskrevet blev projektområdet tidligere brugt som eksercerplads og skydebaner af militæret 

og efterfølgende som affaldsdepot og tipområdet. Sydligt fra projektområdet har der været en los-

seplads, der ikke er præcist afgrænset. Hele matriklen er kortlagt på V2. 

 

Arealet er oprindeligt præget af marint sand og ler med en del opfyldning, primært med byfyld 

samt eventuel lossepladsfyld. Det generelle billede er, at intakte aflejringer træffes ned til 1 a 2 

meter under terræn (m u.t.). For at få bekræftet disse forhold bør der udføres geotekniske borin-

ger til screening af de angivne foreløbige jordbundsforhold. Af de foreslåede boringer kan 1 af disse 

med fordel føres til 10 m u.t. for vurdering af de dybereliggende aflejringer. 

 

I de geotekniske boringer bør der udtages jordprøver for hver halve meter til PID-måling og ana-

lyse. Boringerne bør filtersættes, og der bør herudfra udtages vandprøver til analyse. Boringerne 

skal udføres med baggrund i kendte forureningsdata.  

 

For at afgrænse projektområdet fra losseplads, vurderes det, at der skal udføres en poreluftunder-

søgelse samt måling af lossepladsgas i den sydlige del. 
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7 Bilag 

Bilag 1  Historiske kort af matriklen 1aa, Amager Fælled 

Bilag 2  Oversigt over det V2-kortlagte areal på Amager Fælled 

 



 

 

Bilag 1 

  





 

 

Bilag 2 

  




	Bilag 1 - historisk_5
	Bilag 2 - V2 Amager syd



