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Her ligger området

Miljørapporten er udarbejdet af
Teknik og Miljø, Plan
i samarbejde med:
Niras A/S
Ceres Alle 3
8000 Aarhus C

•

Læsevejledning
Aarhus kommune har besluttet at der skal foretages en miljøvurdering af
lokalplan nr. 1107 for et byggeri til Erhverv, dagligvarebutik og
P-hus på Godsbanearealerne, Aarhus C. Miljørapporten, som udarbejdes af Aarhus Kommune, skal bidrage til den efterfølgende offentlige debat og politiske behandling af planen.
Miljørapporten indledes med et ”ikke tekniske resume” som er en opsamling på rapportens emner.
Miljørapporten offentliggøres sammen med:
• Planforslaget, hvor det ”ikke tekniske resume” er indsat i lokalplanens redegørelse og
• Beslutningen om, at planen skal miljøvurderes
Miljørapporten er endelig. Væsentlige emner, der bliver taget op i høringsfasen, bliver behandlet i den sammenfattende redegørelse, som
indsættes i den endelige lokalplan.
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Oversigt (Ikke teknisk resume) af vurderingerne
Der er i forbindelse med lokalplan nr. 1107 for et byggeri til Erhverv, dagligvarebutik og P-hus på Godsbanearealerne, Aarhus C ønske om at
etablere en parkeringskælder under bygningerne.
Det afviger fra Udviklingsplanen for Godsbanen, hvor udgangspunktet er,
at der ikke skal etableres parkeringskældere i området, da grundvandet
står højt og der er jordforurening i området.
Aarhus Kommune har vurderet, at det er nødvendigt at få miljøvurderet
om etableringen af en parkeringskælder vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og om påvirkningerne kan reduceres.
Kælderen vil være under grundvandsspejlet. Der er derfor enten behov
for en grundvandssænkning eller etablering af anlægsteknisk løsning
omkring byggegruben.
En grundvandssænkning kan påvirke naboejendomme og medføre risiko
for sætning samtidig med at den vil flytte mobil jordforurening og give
betydelige udfordringer med bortledning af vandet.
Aarhus Kommune vurderer at der findes anlægstekniske metoder, som
kan reducere risikoen for sætningsskader og mobilisering af forurening.
Konklusionen er dermed, at det er muligt at anlægge og siden drifte en
kælder, der ikke har væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.
Planloven giver ikke mulighed for at der i en lokalplan kan stilles krav om
bestemte anlægsmetoder. Grundvandssænkninger og kunstig tilførsel af
grundvand skal vurderes efter reglerne om miljøvurdering af konkrete
projekter (VVM). I første omgang via en screening, hvor det afgøres om
der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering (VVM). Det foregår, når
planlægningen er afsluttet. Bygherren kan angive løsninger i ansøgningen om screening og de vil indgå i vurderingen.
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1.

Planforslagets formål og indhold

1.1

Formål og baggrund

Formålet med Lokalplan 1107 er at realisere et område indenfor Udviklingsplanen for Godsbanearealerne, idet der ønskes mulighed for at opføre en kontor- og butiksbebyggelse mod Carl Blochs Gade samt et nyt
parkeringshus mellem den nye kontor- og butiksbebyggelse og Godsbanearealernes grønne kile.
Det aktuelle projekt adskiller sig fra udviklingsplanen, da der indgår en
kælder til parkering i lokalplanen. Området er forurenet og lavtliggende
og da der samtidigt er højt grundvandsspejl, vil det være nødvendigt at
foretage en grundvandssænkning i anlægsfasen.

Figur 1 Oversigtskort med fordeling af bygninger

Hovedindhold

Lokalplanområdet er 9.720 m2 og giver mulighed for at opføre maksimalt
30.350 m² bebyggelse, fordelt på hhv. 16.550 m² for kontor og butik,
11.300 m² til parkeringshus og 2.500 m² til erhvervsbebyggelse.
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Udviklingsplanen for Godsbanearealerne, Aarhus K. forudsætter, at der
ikke etableres underjordisk parkering i området pga. højt grundvandsspejl og forurening.
Der er i forbindelse med lokalplanen et ønske om en kælder med plads
til 62 parkeringspladser under butiks- og kontorbygningen. Arealet til
kælder med parkering, samt nedkørsel til kælder er i lokalplanen fastlagt
til 3.850 m2.

1.2

Planforslagets forhold til andre planer

Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen er Kommuneplan 2017 og
Udviklingsplanen for Godsbanearealerne som sætter rammen for, hvordan den fysiske udvikling af området må ske. Udviklingsplanen er miljøvurderet ift. virksomhedsstøj og luftforurening samt trafik og parkering.
Lokalplan 1107 ligger i kommuneplanens rammeområde 030313C samt
030301CY begge udlagt til cityformål. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

1.3

Relevante miljømål

Lokale mål:
I Kommuneplan 2017 er der fastlagt mål, der skal sikres rent og nok
vand til alle gennem en bæredygtig anvendelse af vandets kredsløb, så
kommunen fortsat kan være selvforsynende med rent drikkevand. Aktiviteter i byerne og på landet skal derfor tage hensyn til sikring af grundvandvandskvaliteten og grundvandsdannelsen.
Udviklingsplanen for Godsbanearealerne indeholder en række hovedprincipper, som bl.a. skal sikre den fremadrettede disponering af området.
Ift. parkeringskældre står der:
• ”Højt grundvandsspejl og forurenet jord gør det ikke muligt at lave
underjordisk parkering i området”
EU og nationale mål:
Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø og der er fastlagt mål
for de enkelte vandområder. Det skal sikres, at planlægningen ikke modarbejder de fastlagt mål.
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Aarhus Å har for strækningen ud for og nedstrøms lokalplanområde følgende målsætninger: ”Godt økologisk potentiale” og ”God kemisk tilstand”.
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2.

Hvordan forventes området at udvikle sig, hvis
planforslaget ikke vedtages?

2.1

Eksisterende miljøforhold

Området er i dag ubebygget og fremstår med sparsom beplantning. Arealerne har været brugt til godsbanetransport og DSB forlod arealerne i
2006. Inden for området er der i dag enkelte midlertidige anlæg, som er
tilknyttet Institut for (X).

Figur 2: matrikelkort og areal til lokalplanområde.
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Der er påvist varierende forureningsniveauer i jorden, ligesom der er påvist affaldskomponenter. Matrikel 845q Marselisborg, Århus Grunde er
kortlagt på vidensniveau 2, da gældende grænseværdier er overskredet
og matr.nr. 2202b Århus Bygrunde er kortlagt på vidensniveau 1 jf. lov
om forurenet jord 1 pga. godsbaneterminaldrift fra 1920 til 2006.
Godsbanearealerne er lavtliggende og er iht. arkæologiske fund en fjord
frem til tidligste middelalder og senere jf. høje målebordsblade mose- og
engarealer indtil området bliver inddraget i byen for ca. 100 år siden.

Figur 3: Kortet viser terrænnært grundvand, som en årsmiddelvariation, hvor rødt indikerer grundvand cirka 1 m u.t. (Kilde: Risikokort 2011, MapView)

Grundvandsspejlet ligger relativt tæt på det nuværende terræn svarende
til 2 m u.t. med en årstidsvariation på 0,5 m og undergrunden består af
aflejringer med skiftevis sand og gytje ned til ca.15 m u.t., hvor der er
massive forekomster af ler.

1

Oplysning fra Aarhus Kommune pr. 22. juni 2018
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Figur 4: Geoatlas, der viser de geologiske lag i et snit i området (Kilde: Geo, 2019)

Området ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) og der er ingen nuværende eller fremtidige indvindingsinteresser.
Nærmeste naturinteresser er Aarhus Å som ligger 65 m fra lokalplanområdet samt engarealer der ligger mere end 500 m opstrøms Aarhus Å fra
lokalplanområdet.
Aarhus Å er i vandrammebestemmelserne registeret som stærkt modificeret.
I nærområdet, men uden for lokalplanområdet ligger desuden bygninger,
som er bevaringsværdige.

2.2

Referencescenariet (0-alternativet)
Parkering er i Udviklingsplanen for Godsbanearealerne forudsat til at
skulle ske på terræn eller i konstruktion ovenpå jorden Dette hovedprincip for området er fastlagt for at mindske risikoen for at mobilisere forurening grundet højtstående grundvand og risikoen for at påvirke nærområdet.
Referencescenariet svarer til udvikling af området, hvis lokalplan 1107
gennemføres uden mulighed for etablering af en parkeringskælder. Det
betyder, at planen vil være i overensstemmelse med Udviklingsplanen
for Godsbanearealerne.
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Lokalplanen giver dog fortsat mulighed for en mindre kælder til andet
formål, hvilket også vil medføre en grundvandssænkning.
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3.

Miljøvurdering

3.1

Afgrænsning af emner til miljøvurdering

Aarhus Kommune har med udgangspunkt i screeningen og en høring af
berørte myndigheder afgrænset de væsentlige forhold, som skal beskrives, analyseres og vurderes i miljørapporten, samt fastlagt et egnet detaljeringsniveau for den konkrete miljøvurdering.
Høring af berørte myndigheder
Aarhus Kommune har gennemført en høring af miljøvurderingens afgrænsning og indhold hos følgende berørte myndigheder:
•
•
•

Moesgaard Museum
Region Midtjylland
Miljøstyrelsen

Moesgaard Museum har svaret: ”Hvis der skal bygges kælder på området, anbefales det, at museet kontaktes og at der på baggrund af de
konkrete planer foretages en ny vurdering af om området anbefales forundersøgt eller at jordarbejdet skal overvåges”.
Alternativer
Det eneste alternativ der indgår i vurderingen, er 0-alternativet, hvor
planlægningen gennemføres uden parkeringskælder.
Emner til miljøvurdering
Aarhus Kommune har vurderet, at lokalplan nr. 1107 skal miljøvurderes.
Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, som fastlægger
rammer for fremtidig anlægstilladelse til et projekt omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af
grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag
1.
Aarhus Kommune har screenet lokalplanen og vurderet, at der kan være
en væsentlig påvirkning af miljøet, da grundvandssænkningen foregår i
et område med risiko for mobilisering af jordforurening, sætningsskader
på nabobygninger og forurening af recipient ved bortskaffelse af forurenet grundvand.
Derfor skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen i forhold til:
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•

Grundvandssænkning og kunstig tilførsel af grundvand.

Det vurderes desuden, at høringssvaret fra Moesgaard Museum ikke
udvider omfanget af miljøvurderingen, da det kan håndteres, når der er
en beskrivelse af det konkrete projekt.
Lokalplanen ledsages i den videre proces af denne miljørapport, som
redegør for planernes påvirkning af ovennævnte forhold.

3.2

Grundvandssænkning

Konklusion
Der er risiko for sætningsskader på naboejendomme og mobilisering af
forureningskomponenter, hvis der benyttes en traditionel grundvandssænkning uden sænkningsbegrænsende tiltag. Samtidigt skal der ske
bortskaffelse af oppumpet forurenet grundvand.
Der er vurderet at der er anlægstekniske metoder, som vil kunne reducere miljøpåvirkningen så væsentligt, at det er muligt at medtage en parkeringskælder i lokalplanen uden væsentlig påvirkning af miljøet.
Grundvandssænkning og tilbageførsel af grundvand skal vurderes konkret efter reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) og der
vil efter en evt. VVM kunne stilles vilkår, som begrænser påvirkningen,
hvis bygherren ikke har beskrevet dem i ansøgningen om etablering af
en kælder.
Sænkningsbegrænsende tiltag og tilbageførsel af grundvand – samt rensevilkår for evt. bortledning af oppumpet forurenet grundvand vil skulle
behandles her.
Beskrivelse af projektet
Lokalplanen muliggør etablering af en kælder med bl.a. 62 bilparkeringspladser indenfor lokalplanens byggefelter A, B, C og D samt E, F og G
svarende til et samlet kælderareal på 4.000 m2 kælderens minimums
kote er fastlagt til -1,3.
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Figur 5: Lokalplanens kortbilag 1, der viser bygningsnumre og terrænforhold samt
kortbilag 2, der viser kælderens udstrækning.

Effekter på omgivelserne
Effekterne fra en grundvandssænkning kan ikke styres via planloven og
dermed med bestemmelser i lokalplanen, men skal håndteres, når det
konkrete projekt fremsendes sammen med byggeansøgningen og skal
dermed vurderes konkret i den senere miljø- og byggesagsbehandling
samt screening af det konkrete projekt.
Behovet for grundvandssænkning opstår, når man skal grave under
grundvandsspejlet (GVS) og samtidigt skal kontrollere sit anlægsarbejde
bl.a. ved at holde udgravningen fri for vand og/eller undgå sammenstyrtning af afgravningen.
På godsbanearealerne består de øvre lag af henholdsvis sand og gytje
og først i cirka 15 m under terræn kommer der ler, som har en lavere
permeabilitet og dermed udgør et næsten vandstandsende lag. Da de
øvre grundvandslag ligger tæt på terræn vil en udgravning betyde, at
vand strømmer ind i byggefeltet både fra siden og fra bunden.
Der må ved en grundvandssænkning uden foranstaltninger forventes at
være en betydende sænkningstragt udenfor lokalplanområdet ved kælderbyggeriet.
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Figur 6: Områder med forhøjet risiko for sætningsskader (MST, miljøgis, 2019)

Bygninger
Lokalplanen ligger i et område med forhøjet risiko for sætningsskader.
Med de konstaterede aflejringer med bl.a. gytje, kan længere tids uafbrudt grundvandssænkning medføre risiko for væsentlig påvirkning af
bygninger i nærområdet – herunder direkte funderede bygninger. Dette
gælder også for en midlertidig grundvandssænkning.
Jordforurening
Der er forureninger både indenfor og udenfor lokalplanområdet.
.

Figur 7: Viser kortlægning iht. jordforureningslovens Vidensniveau 1 og 2.

Der er i jordprøver fra godsbanearealerne konstateret brokker, slagger,
forhøjet indhold af kulbrinter, tungmetaller og PAH’er, men primært en
diffus belastning. Derudover er der konstateret få punktkilder, som fremgår af kortet.
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Figur 8: Miljøundersøgelse og kortlægning, Godsbanearealerne (Kilde Cowi
2015)

Recipient
Oppumpet grundvand vil indeholde forureningskomponenter fra den forurening, som ligger i den omgivende jord ligesom der kan være en risiko
for at mobilisere forureningskomponenter fra naboområder. Det vurderes
derfor ikke at kunne bortledes uden forudgående rensning til hverken
recipient (åen), regn- eller spildevandssystemet.
En evt. midlertidig udledningstilladelse til Aahus Å i forbindelse med en
grundvandssænkning forudsætter, at vandkvaliteten af det vand, der udledes til Aarhus Å, opfylder kravene i miljøstyrelsens bekendtgørelse nr.
1433 om krav til udledning af visse forurenede stoffer til vandløb, søer,
overgangsvande, kystvand og havområder.
Godsbanearealernes spilde- og regnvandssystem er ikke dimensioneret
til at modtage vand i forbindelse med et evt. efterfølgende behov for tørholdelse af en underjordisk parkeringskælder. Der kan dermed ikke opnås accept til en permanent udledning til hverken regn- eller spildevandsledning.
Natur
Umiddelbart vurderes engområdet opstrøms Aarhus Å ikke at kunne blive væsentligt berørt.
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Vandløb
Aarhus Å, vurderes foreløbigt at ligge indenfor sænkningsområdet
Miljøemnet i forhold til referencescenarie (0-alternativ)
Hvis parkeringskælderen ikke etableres, vurderes der at være en langt
mindre risiko for sætningsskader på nabobygninger samt mobilisering af
forurening fra nabomatrikler, da kælderarealet vil være betydelig mindre.
Vurdering af påvirkninger
Det kan ikke afvises, at en grundvandssænkning ved etablering af en
parkeringskælder indenfor lokalplanområdet kan have en væsentlig betydning for miljøet, fordi der er risiko for at mobilisere forurening fra nabomatrikler og påføre sætningsskader på bygninger uden for lokalplanområdet. En grundvandssænkning medfører desuden, at der eventuelt
skal bortskaffes store mængder forurenet vand.
Afværgetiltag
Påvirkningen og afværgetiltag vurderes at kunne begrænses via valg af
diverse anlægsmetoder. Dette kræver en ansøgning og beskrivelse af
det konkrete projekt.
Metode og manglende viden
Der mangler ikke viden ift. til miljøvurdering af planniveauet. Der er anvendt konkret faglig viden i Teknik og Miljø
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4.

Påvirkninger på tværs af emner

I nærområdet til lokalplan 1107 er følgende andre lokalplaner på vej:

Figur 3: Kortet angiver hvilke lokalplaner der er på vej i nærområdet

Det fremgår ikke af materialet for de øvrige projekter på godsbanearealerne, at der forventes udgravning til kældre og dermed grundvandssænkning. I projektet for Starkgrunden syd for Silkeborgvej er der i illustrationsmaterialet vist p-pladser i konstruktion under bygninger. Det
fremgår ikke af materialet om det kræver grundvandssænkning eller hvilken del af grunden det omfatter. Hvis projektet forudsætter grundvandssænkning ned mod Aarhus Å, bør det undersøges, om projekterne har
en samtidighed og dermed en kumulativ effekt med nærværende lokalplan 1107. Desuden fremgår det, at Starkgrunden på den nederste del
mod Aarhus Å er kortlagt med en jordforurening på Vidensniveau 2. Det
bør i den videre undersøgelse, derfor belyses, om grundvandssænkningen indenfor lokalplanområde 1107 kan påvirke denne.
5.

Sammenfattende vurdering

Det er vurderet, at der kan være en væsentlig miljøpåvirkning som følge
af den ændrede planlægning, da etablering af parkeringskælder medfører behov for grundvandssænkning, som kan medføre en væsentlig risiko for miljøet i bred forstand.
De kan reduceres via valg af hensigtsmæssig anlægsmetode og bygherrens projekt skal vurderes via en screening efter reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter.
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6.

Krav til planlægningen

6.1

Afværgetiltag

Lokalplanen åbner ikke mulighed for at fastlægge bestemmelser for at
undgå, begrænse eller opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse, da planloven ikke giver
mulighed for at regulere grundvandssænkninger eller bortledning af
grundvand til recipient. Det sker i det konkrete bygge- og anlægsprojekt.
Lokalplanen har bestemmelser der sikrer kælderens maksimale udstrækning og dybde

6.2

Overvågning

Der vurderes ikke at være behov for at indføje foranstaltninger vedrørende overvågning af lokalplanen.
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7.

Bilag 1 Screening

Screeningsskema
Tjekliste til afgørelse af krav om direkte miljøvurdering af planforslaget, jf. miljøvurderingsloven § 8
Tjek for Miljøvurdering
Kan planen påvirke
et internationalt
naturbeskyttelsesomr
åde væsentligt - et
Natura 2000område?
B. Kan projektgruppen
udelukke, at planen
kan beskadige,
ødelægge eller
påvirke yngle- og
rastesteder for bilag
IV – arter?
C. Er planen omfattet af
lovens (nr. 1225 af
25/10/2018) bilag 1
og/eller 2?

Ja

A.

E. Er det en mindre
ændring af
eksisterende plan
som tidligere er
miljøvurderet og
indgår der emner fra
bilag 1 og 2 (VVMemner)
F. Omfatter planen alene
et mindre område på
lokalt plan og indgår
der emner fra bilag 1
og 2 (VVM-emner)
D. Andet,
f.eks. Højhuspolitik

Nej

Bemærkninger

x

På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det
konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget
i Natura 2000 området væsentligt.
Se begrundelse i screeningen.

lokalplanen omfatter arealer som tidligere har været
bebygget og drevet som godsbanearealer.

x

Se begrundelse i screeningen.

x

x

x

Planen omfatter planlægning for en parkeringskælder. Grundet høj
grundvandsstand i området er der behov for grundvandssænkning,
som er omfattet af lovens bilag 2 pkt. 10 m) Arbejder i forbindelse
med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som
ikke er omfattet af bilag 1.
Planen er ikke tidligere miljøvurderet

Lokalplanen vurderes at opfatte et mindre område på lokalt plan og
skal dermed som udgangspunkt først screenes.

x

Lokalplanen vurderes ikke at være omfattet af højhuspolitikken.
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