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1. PROJEKTETS PLACERING 

Projektet er placeret på Himmark Strand på Als’ nordøstlige kyst ved byen Himmark. Projektet 

omfatter arealerne, som fremgår af Figur 1. 

   

 

Figur 1. Oversigtskort over projektets placering.  
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2. HVORFOR LAVES PROJEKTET? 

2.1 Projektets formål 

Projektets formål er – til gavn for borgere og natur – at oprense forureningen på Himmark Strand 

til et niveau, hvor forureningen ikke længere udgør en risiko for vandmiljøet. Fjernelsen af 

risikoen for vandmiljøet forventes at medføre, at restriktionerne for den rekreative anvendelse af 

offentligt tilgængelige arealer kan fjernes, herunder  badeforbuddet og advarslen mod fiskeri, så 

området kan blive til større gavn for borgerne og de besøgende i Kommunen.  

 

Himmark Strand ligger på Als’ nordøstlige kyst ved byen Himmark. Området er ét af de ti 

generationsforureninger, som findes i Danmark. Fælles for de ti områder er, at de udgør et 

problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem. 

 

Området ved Himmark Strand blev i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering og afbrænding 

af industriaffald. Affaldet indeholdt bl.a. klorerede opløsningsmidler og olieprodukter. Gennem 

flere undersøgelser er der kortlagt to indsatsområder, hvor der findes kraftig forurening på land, 

strand og havbund, se Figur 2. Forureningen findes primært i de øverste meter sand og fyldjord. 

Under dette lag findes et gennemgående lerlag, hvor der også i nogle boringer er konstateret 

forurening.  

 

Figur 2 Oversigtskort med de to kortlagte forurenede områder fra regionsyddannmark.dk, som viser 

badeforbuddet ved Himmark Strand. 
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Forureningen spredes i dag via grundvandet til havet, hvor forureningen bl.a. udgør en risiko for 

badegæster ved stranden. Der er derfor indført et badeforbud over en strækning på ca. 550 

meter langs Himmark Strand, hvor det også frarådes at fiske, grave i stranden og komme i 

direkte kontakt med sandet på stranden. Strækningen med badeforbud kan ses på Figur 2. 

 

Rambøll har på vegne af Danfoss, siden november 2019, arbejdet med at fremskaffe et grundlag 

for at træffe beslutning om valg af afværgeløsning for forureningen. På den baggrund blev det i 

sommeren 2020 politisk besluttet, at løsningen skulle baseres på en afgravning af forurening på 

både hav og land.  

3. HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 

3.1 Projektbeskrivelse 

I forbindelse med projektet er der udarbejdet et afværgeprogram, hvor der her er identificeret to 

indsatsområder, hvor der skal gøres en indsats i forhold til forureningen. Indsatsområderne, er 

inddelt i en land- og havdel. Det er estimeret, at omkring 15.000 m3 og 50.000 m3 forurenet 

materiale i hhv. det nordlige og sydlige område kræver behandling. Forureningen i lerlaget 

behandles som udgangspunkt ikke, da udbredelsen af forureningen ud af leret sker så langsomt, 

at det ikke vil udgøre en risiko. Dog opgraves en halv meter ler i områder, hvor der er 

konstateret kraftig forurening, estimeret til ca. 1.900 m3 forurenet ler. 

 

Oprensningen af den forurenede jord opdeles i seks faser, herunder: inddæmning/spuns, 

grundvandssænkning, rensning af vand, opgravning, jordhåndtering og reetablering.   

3.1.1 Inddæmning og spuns 

Den overordnede plan for oprensningen indebærer en tør opgravning af de forurenede materialer. 

Fordi de to indsatsområder ligger lavt og ude i Lillebælt, kræves det, at de forurenede områder 

inddæmmes, så tilstrømningen af vand forhindres eller minimeres mest muligt, se Figur 3.  

 

På land begrænses tilstrømningen af grundvand ved at placere en midlertidig nedrammet 

stålspunsvæg rundt om området, se principsnit på Figur 4. Spunsvæggene på land fjernes, når 

oprensningen af forureningen er gennemført, og der er sket opfyldning med rene materialer.  

 

På havet etableres en dæmning for det nordlige område og en for det sydlige område. Efter 

anlæg af dæmning nedrammes der en spunsvæg, til at bremse tilstrømningen af havvand og 

grundvand. Dæmningen har til formål at stabilisere den smalle spunsvæg, mod det store pres fra 

havet. Dæmningen vil række ca. 2,2 meter over havoversladen og spunsen ca. 4 meter over 

havoverfladen. Højden skal sikre mod bølgeoverskyl, da områderne kan forblive forholdsvis tørre. 

Principsnit af dæmning og spuns ses på Figur 5.  

 

Til opbygning af den enkelte dæmning anvendes en gravemaskine og nogle dumpere, der 

arbejder sig frem fra hver sin ende af dæmningen. Hvis entreprenøren vælger at opbygge kernen 

af dæmningen med sand, kan det blive aktuelt at pumpe sand ind fra skib via en flydeledning, 

hvor ledningen lægges fra stranden og ud til skibet. I det tilfælde vil en gravemaskine styre 

modtagelsen af sand inde fra kysten.  
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Figur 3. Oversigt over områderne der skal inddæmmes ved Himmark Strand.  

 

Figur 4. Principsnit for midlertidig dæmning på land. 
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Figur 5. Principsnit for midlertidig dæmning på søterritoriet. Spunsen forventes at nå en højde på 4 

meter over havet og stenkastningen 2,2 meter over havet. 

3.1.2 Grundvandssænkning  

For at kunne gennemføre opgravningen af de forurenede materialer, skal vandstanden inden for 

indsatsområderne sænkes mest muligt. Det inddæmmede havvand inden for spunsen (ikke 

grundvand) forventes at blive udpumpet direkte til Lillebælt, fordi vandet ikke forventes at være 

forurenet i større grad end havvandet er i dag. 

 

Grundvandet sænkes herefter ved at suge eller pumpe vandet ud. Det oppumpede vand fra 

udgravningen vurderes at være forurenet, og det skal derfor renses inden det udledes til 

Lillebælt. Mængden af vand, som kontinuerligt skal tømmes ud af det inddæmmede område i 

forbindelse med tørholdelse af udgravningerne, vil definere behovet for vandrensning. Mængden 

af vand afhænger bl.a. af mængden af nedbør i perioden. 

3.1.3 Rensning af vand  

I forbindelse med håndteringen af det forurenede grundvand i indsatsområderne skal der 

håndteres og renses store mængder vand, som i mange områder vil være kraftigt forurenet. Det 

gælder også vand fra den nærtliggende karteringsplads (plads undersøgelse og sortering af 

forurenet jord). Der forventes at skulle håndteres 55.000 m3 forurenet grundvand i forbindelse 

med den indledende dræning og ca. 20.000 m3 forurenet vand til løbende tørholdelse, som skal 

oppumpes og renses. De nøjagtige vandmængder afhænger af gravedybderne i de enkelte 

delområder, mængden af indsivende grundvand og mængden af nedbør i perioden. Derudover vil 

der være vand fra karteringspladsen, som også vil blive renset inden udledning.  

 

Der bliver behov for at pumpe i døgndrift for at dræne og tørholde indsatsområderne. Der 

omstilles derfor et rensningsanlæg ved indsatsområderne. Støjen fra renseanlægget vurderes at 

være begrænset. 

 

I forbindelse med rensningen vil der ske løbende overvågning af rensningens effektivitet og 

koncentrationerne i det udledte vand. 

3.1.4 Opgravning 

Gravearbejdet udføres først i det sydlige område og herefter det nordlige. Dette gøres for bl.a. at 

materialer fra den sydlige dæmning kan genbruges til den nordlige i stedet for at køre nye 

materialer til.  
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Inden gravearbejdet igangsættes opmåles hele områdets terræn, som skal sikre at området kan 

reetableres med et terræn, der minder om det nuværende.  

 

Det er estimeret, at den samlede mængde materiale til opgravning er i ca. 122.000 m3, hvoraf 

ca. 65.000 m3 forventes at være forurenet og skal bortskaffes. Den resterende del på ca. 57.000 

m3 forventes at være rene materialer, som kan genbruges til reetablering af områderne. 

Forudsat, at alt opgravet materiale bortkøres og intet genbruges, svarer det til 7.300 lastbiler, 

der skal køre til og fra området. Derudover skal der også tilkøres materialer til reetablering af 

området. 

 

Det forventes at en del af det opgravede rene materiale, efter undersøgelse og sortering, kan 

bruges til genopfyldning og antallet af lastbiler til bortkørsel blive færre, da materialet forbliver på 

området. Det forudsættes desuden, at der arbejdes med returlæs. Det vil sige, at lastbiler 

kommer med rent materiale og kører bort med forurenet materiale, så antallet af lastbiler 

minimeres mest muligt.  

 

Gravearbejdet forventes udført med gravemaskine, og det vurderes, at én maskine på 30 ton kan 

opgrave ca. 700 m3 dagligt. Med større eller flere maskiner kan den daglige opgravning øges. 

Hvis alle 122.000 m3 skal opgraves, svarer det til ca. 88 arbejdsdage for to gravemaskiner. 

Derefter skal områderne reetableres.  

3.1.5 Jordhåndtering  

Når jorden er opgravet fra indsatsområderne køres det til en midlertidig etableret karteringsplads 

(plads til undersøgelse og sortering) på et landbrugsareal vest for indsatsområderne. Ud over 

karteringspladsen anlægges også en midlertidig plads til oplagring af rene materialer.  

 

Karteringsplads og oplagsplads kræver arealer på ca. 47.000 m2 og 32.000 m2. Hvis der opstår 

behov for yderligere areal til oplag af rene materialer, er der mulighed for at anvende to 

sekundære oplagspladser syd og vest for oplagspladsen. Arealerne, som skal bruges i forbindelse 

med jordhåndtering placeres som vist på Figur 6. Der sikres tilpas afstand til de beskyttede sten- 

og jorddiger vist på Figur 6, så der ikke sker skade på digerne. 

 

Det mest forurenet materiale bortskaffes direkte til ekstern modtager for at undgå forurening af 

omkringliggende jordmiler på karteringsplads.  

 

Kartering af det opgravede materiale sker dagligt for hurtigst muligt at kunne tage stilling til 

forurenet jord og frigive plads til videre opgravninger. Der skal dagligt tages 80-90 prøver af de 

opgravede materialer til analyse. Hvis samme mængde skal bortkøres dagligt, svarer det til 80-

90 lastbiler dagligt eller 6-8 lastbiler i timen væk fra området. Tilsvarende mængde lastbiler 

ankommer til området. 

 

Materialer, der er egnet til at blive genbrugt, flyttes til oplagspladsen. 
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Figur 6 Placeringer af karteringsplads, oplagsplads og byggeplads.  

3.1.6 Reetablering og erstatningsmaterialer  

Reetablering af indsatsområderne kan med fordel udføres løbende med gravearbejdet. 

 

Der etableres, som det første, 0,5 meter ler i hele bunden af udgravningerne for at afskærme for 

tilbageværende forurening, både på land og vand. Leret har til formål at begrænse 

restforureningens bevægelse op gennem jordlagene. 

 

På søterritoriet forventes opgravning af i alt ca. 64.500 m3 materiale. Genetablering af 

havbunden kan delvist ske ved at genanvende det øverste rene afgravede materiale, der udgør i 

alt ca. 36.500 m3 af det opgravede materiale. Resten fyldes med sand fra godkendte 

indvindingsområder og supplerende rene materialer efter behov.  

 

Sandet til havområdet kan tilføres fra skib gennem en pumpeledning som placeres på havbunden.  

 

På land forventes opgravningen at udgøre 56.000 m3 og også her genanvendes det øverste rene 

afgravede materiale, der udgør i alt ca. 20.500 m3.  

 

Som afsluttende lag på land og havbund, genskabes den eksisterende naturtype ved at udlægge 

sand og sten som svarer til de materialer der findes i området i dag. Afsluttende sås på land græs 

og beplantning efter den eksisterende naturtype. 
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Ved reetablering af karteringspladsen foretages der analyser som afgør om der skal afgraves 

områder med forurenet materiale. Herefter udlægges muldlag, og det sikres at området kan 

anvendes til landbrug igen. 

3.2 Anvendt materiel  

I forbindelse med bort- og tilkørsel af materiale, vil der komme en betydelig mængde tung trafik 

til og fra projektområdet. Derudover vil også forekomme tung trafik med tilkørsel af materialer til 

anlæg og fjernelse af dæmningerne og anlæg af vejudvidelser og vigelommer til lastbiler.  

 

Trafikbelastning og afvikling af trafikken reguleres generelt i samarbejde med Sønderborg 

kommune. Kommunen stiller om nødvendigt krav til regulering af trafikken ud fra vejlovens 

rammer. 

 

Transporten af det opgravede materiale vil ske med lastbiler. Det betyder at der alle arbejdsdage 

i gennemsnit vil kører 6-8 lastbiler fra projektområdet pr. time, typisk mellem kl. 7.00 til 18.00 

mandag til fredag. Samme antal lastbiler ankommer til projektområdet pr. time.  

 

Gravearbejdet forventes udført med gravemaskine, hvor det vurderes, at to maskiner på 30 ton 

kan opgrave ca. 700 m3 dagligt. Det kan være nødvendigt med flere maskiner. Udover 

gravemaskiner, anvendes der dumpere, gummigeder og dozer til håndtering af materialet. 

3.3 Arbejdsplads 

Inden opstarten på oprensningsarbejdet i de to indsatsområder, er der behov for at etablere en 

midlertidig arbejdsplads med byggeplads, karteringsplads og oplagsplads. Arbejdspladsen 

placeres på dyrkede arealer.  

 

På byggepladsen afsættes et areal til opstilling af skure til kontor- og evt. 

feltlaboratoriefaciliteter, og herudover skal der opstilles velfærdsforanstaltninger til maskinførere 

og andet personale. Der etableres el- og vandforsyning samt afløb for spildevand. 

 

Der etableres særlige vaskefaciliteter til rengøring af de maskiner, der har været anvendt til 

håndtering af forurenede materialer og som forlader pladsen.  

 

Karteringspladsen benyttes til opgravet materiale som midlertidigt oplægges til klassifikation og 

sortering inden bortkørsel til endelig modtager. Karteringspladsen skal derfor være tæt, så der 

ikke kan spredes forurening til omgivelser eller grundvand. Vand fra karteringspladsen ledes via 

dræn til renseanlægget. 

 

Det rene materiale, som opgraves eller tilkøres, kan opbevares på den dertil indrettede 

oplagsplads. Det rene materiale lægges direkte på det eksisterende terræn og afvanding af 

pladsen sker ved nedsivning i jorden og afløb til terrænet, fordi der ikke er risiko for forurening af 

omgivelserne.  

3.4 Adgangsveje og interne transportveje  

De transportveje der i dag findes til og fra Himmark Strand og indsatsområderne er kun mindre 

veje. Passage med lastbiler er besværlig og næsten umulig. Der er derfor behov for forstærkning 

og udvidelse af det eksisterende vejnet. Der bliver desuden etableret vigelommer for at sikre, at 

lastbiler kan passere og se hinanden. Der vil være stor forskel på mængden af lastbiler som skal 

til og fra området, afhængig af hvordan transportarbejdet planlægges.  



Oprensning af forurening på Himmark Strand 

 | 10/12 

 

 

På grund af den smalle vej gennem Himmark rummer projektet mulighed for, at der anlægges en 

midlertidig vej syd om Himmark. Vejen forventes at blive tilkoblet Ahlmannsvej og Voldgade ved 

krydset til Basmosevej.   

 

Der etableres derudover også midlertidige interne køreveje mellem karteringsområde, 

oplagsplads, byggeplads og de to indsatsområder. Den interne kørevej etableres med køreplader. 

 

Hastighedsnedsættelser, ændringer af vigepligt, vejtilslutninger og lignende trafikale forhold vil i 

forbindelse med videre detailprojekteringen blive udformet i samarbejde med politiet for at sikre 

en acceptabel afvikling og trafiksikkerhed.  

3.5 Erhvervelse af arealer 

I forbindelse med oprensningen af forurenede materialer, er der behov for midlertidigt at 

erhverve rettigheden til arealer. Desuden kan udvidelsen af adgangsvejen til projektområdet 

medføre en permanent arealinddragelse, fordi der efterfølgende også kan være interesse i at 

have forbedrede adgangs- og oversigtsforhold langs strækningen.  

4. HVOR LANG TID TAGER DET? 

Selve oprensningen af de forurenede materialer forventes at foregå i perioden efteråret 2022 til 

foråret 2024 svarende til en periode på ca. 1,5 år. I perioden bruges ca. 3 måneder til at 

forberede arbejdet, herunder inddæmning og grundvandssænkning. Omkring 9 måneder går til 

oprensningsaktiviteter, ca. 8 måneder til reetablering af arealerne og ca. 2 måneder til afslutning, 

herunder oprydning og fjernelse af arbejdsplads. De forskellige faser vil være overlappende i dele 

af perioden. 

 

I forbindelse med gennemførelse af oprensningen vil den daglige arbejdstid typisk ligge inden for 

almindelig arbejdstid fra 7-18 mandag til fredag. Det kan i forbindelse med anlæg og fjernelse af 

dæmninger være aktuelt at skulle arbejde lørdag og søndag fra 7-18 og lørdage fra 7-14 i 

forbindelse med nedbankning af spuns. Desuden kan det være aktuelt at skulle arbejde i 

døgndrift i forbindelse med indpumpning af sand fra skib. Støjende arbejde uden for almindelig 

arbejdstid vil kræve dispensation fra Sønderborg Kommunes forskrift for bygge- og 

anlægsprojekter. 1 

5. HVILKE PÅVIRKNINGER PÅ MILJØET FORVENTES 

PROJEKTET AT MEDFØRE? 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 og der skal derfor undersøges hvilke 

påvirkninger på miljøet, projektet forventes at medføre. I den forbindelse er der udarbejdet et 

afgrænsningsnotatet, som skal fastlægge miljøkonsekvensrapportens indhold.  

  

 
1 Sønderborg Kommune, Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg 

Kommune, 2008, 

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Teknik%20og%20Milj%F8/Dokumenter/miljoe/forskrift_for_bygge_o

g_anlaegsprojekter_0.pdf 
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Ud fra en førstehåndsundersøgelse af, hvilke miljøemner projektet vil kunne påvirke, er det 

vurderet, at der kan ske en påvirkning på følgende:  

 
Landskab Visuel påvirkning i form af anlægsaktiviteter herunder 

også belysning 
 

Vand (vandkvalitet) Der kan være en potentiel risiko for forurening af 
havmiljø, vandløb og grundvand i forbindelse med 
opgravet jord, sedimentspild og grundvandssænkning 
 
Indtil dæmninger er fjernet kan der ske lokale ændringer i 
strømforholdene 
 
Effekten af oprensningen vil være forbedrede 
badevandsforhold, overfladevand og grundvand 
 

Luft Støv og emissioner fra trafik og maskine i anlægsfasen  
 
I anlægsfasen oplagres det opgravede forurenede jord 
inden for projektområdet, hvor der vil ske afdampning til 
omgivelserne   
 

Jordarealer/materielle goder Inddragelse af jordarealer både midlertidigt og permanent 
 

Jordbund 
 

Forbedrede jordbundsforhold efter opgravning af forurenet 
jord 
 

Marin natur Påvirkning af natura-2000 område* 
 
Frigivelse af miljøfremmede stoffer til havmiljøet i 
forbindelse med opgravningen af havbunden og udledning 
af renset vand 
 
Tab af havbund ved inddæmning og opgravning af 
forurening 
 
Spredning af sandpartikler i vandet og ændringer i 
strømforhold kan påvirke vandkvaliteten, havbund, 
sigtbarheden og lysnedtrængningen, samt føre til 
overdækning af marine flora og naturtyper 
 
Undervandsstøj i ved specielt nedbankning af spuns kan 
skræmme af blandt andet fugle og marine pattedyr, som 
kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området eller bilag IV-arter 
 

Natur på land Påvirkning af naturtyper og beskyttede arter i forbindelse 
med anlægsaktiviteter herunder grundvandssænkning, 
som kan ændre forholdene omkring projektområdet 
 
Tab af levesteder i forbindelse med anlægsaktiviteter 
indtil området er genetableret 
 

Befolkning Midlertidig forringet fremkommelighed til og langs kysten 
imens projektet finder sted 
  
Forbedring af rekreative tilbud efter genetablering 
herunder ophævelse af bade- og opholdsforbuddet på 
kyststrækningen 
 
I projektet vil der være en øget mængde trafik til og fra 
området 
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Menneskers sundhed Der vil forekomme støj, vibrationer, emissioner og støv i 
forbindelse med projektet 
 
Der sker i dag afdampning af sundhedsskadelige stoffer 
fra de forurenede områder og der vil ske yderligere, men 
midlertidig afdampning i forbindelse med oprensningen 
 

 
*Projektet medfører aktiviteter i Natura 2000 området nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Al. I henhold til 
habitatdirektivet artikel 6, stk. 3 må en plan eller et projekt ikke skade lokaliteten. Det kan ikke på nuværende tidspunkt afvises, 
at projektet kan skade habitatområdet væsentligt og det kan derfor ikke udelukkes, at projektet kan få en væsentlig indvirkning 
på udpegningsgrundlaget. Det skal derfor undersøges nærmere.  
 

6. PROJEKTER I NÆRHEDEN 

Det forventes, at oprensningen vil finde sted på samme tid med etableringen af Nordals 

Ferieresort og Lillebælt Syd Havvindmøllepark. Disse projektet vurderes sammen med 

oprensningen at kunne medføre en forstrækning af nogle miljøeffekter. I forbindelse med 

miljøkonsekvensvurderingen ses der derfor nærmere på den såkaldte kumulative effekt mellem 

projekterne. Bl.a. vil der i den trafikale vurdering blive set på den samlede påvirkning fra 

anlægstrafik fra både Nordals Ferieresort og oprensningen.  

 

 

Figur 7. Oversigtskort over placering af Nordals Ferieresort og Lillebælt Syd Havvindmøllepark. 


