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1 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med etablering og drift af et midlertidigt grundvandssænkningsanlæg ved I/S Amagerfor-
brænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, matr. nr. 536 Amagerbros Kvarter.
ansøges hermed Københavns Kommunes Center for Miljø, Jord og Vand om bortledningstilladelse, jf.
Vandforsyningsloven § 26. V

Samtidigt ansøges om tilladelse til at udføre A-boringer (de tilhørende 4 stk. filterboringer til oppumpning
og 2 pejleboringer).

Grundvandssænkningen er beskrevet i vedlagte notat G47: Ansøgning om tilladelse til udledning af
grundvand til recipient – aflastning af trykniveau i sandlag under sedimentationsbassin. Denne ansøg-
ning er fremsendt separat til Center for Park og Natur, Vandteamet.

Grundvandssænkningen er midlertidig med forventet ydelse på 50 à 75 m3/time og med varierende drift
og en varighed på op til 6 måneder.

I alt forventes oppumpet og udledt op mod 300.000 m3.
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I forbindelse med etablering og drift af et midlertidigt grundvandssænkningsanlæg ved I/S Amagerfor-
brænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, matr. nr. 536 Amagerbros Kvarter.
ansøges hermed Københavns Kommunes Center for Park og Natur, Vandteamet om tilladelse til at ud-
lede grundvand til recipient (havet) umiddelbart nord for Amagerforbrænding.

Den midlertidige grundvandssænkning sker fra et dybereliggende sandmagasin. Oppumpningen sker i
forbindelse med arbejdet med tømning af sedimentationsbassin og slambede på Kraftværksvej 31, 2300
København S, matr. nr. 536 Amagerbros Kvarter. Arbejdet gennemføres efter aftale med Miljøcenter
Roskilde og i forbindelse med nedlukning af dele af anlægget.

I det følgende har vi kort beskrevet forholdene.

København, d. 31.05.2012
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2 BESKRIVELSE AF PUMPNING TIL AFLASTNING AF TRYKNIVEAU I SANDLAG UNDER
BUND AF BASSIN

Geologisk opbygning af område ved sedimentationsbassin fremgår af figur 1.

Figur G47.1: Geologisk opbygning

Det fremgår af figur G47.1, at der er fyld ned til kote -1,0 à -1,5 med undtagelse af selve bassinet, hvor
der er udgravet til kote -3. Fylden består primært af ler, men også slagger må forventes specielt over ko-
te 0. Under fylden – og bunden af bassinet - mødes moræneler, der lokalt kan være ret fedt eller stærkt
sandet. I kote -4,0 eller få decimeter herunder ses et ca. 2 m tykt gennemgående sandlag af mellem- til
groftkornet sand, inden der igen mødes moræne.
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Vandspejlet i fylden (og bassinet) vil oftest ligge mellem kote 0 og 1, men det er meget påvirket af ned-
børen. Trykniveauet i sandlaget under kote -4,0 vil typisk ligge omkring kote 0, men det kan med nogen
forsinkelse følge havnens vandspejl.

Inden endelig tømning af bassin kan foretages skal der for at undgå grundbrud ske en aflastning af tryk-
niveauet i sandlaget under bassinet.

Aflastningen gennemføres med pumpning fra 4 stk. 10 m dybe 10” filterboringer, filtersat i sandlaget
mellem kote -4 og -6. Derudover etableres 2 pejleboringer. Med en skønnet permeabilitet i sandlaget på
k = 10-3 m/s skal der formentlig pumpes 50 à 75 m3/time for at sænke potentialet ca. 4 m. Der er ansøgt
om tilladelse til etablering af de boringer (ansøgning om tilladelse til A-boringer).

Hvis det skønnes nødvendigt iltes det oppumpede vand i et tryksandfilter for at undgå udfældning af jern
i recipienten,

Tømningen af bassinet skal gennemføres over flere omgange, og det forventes, at der skal oppumpes
vand til aflastning i op til 16 uger indenfor en periode på 6 måneder. I alt forventes oppumpet og udledt
op mod 300.000 m3.

Opstart af oppumpning forventes at ske i løbet af juli/august 2012.

Der forventes ikke væsentlig forurening i sandlagt. Det skyldes bl.a. den meget lille gradient mellem
sandlag og terrænnært grundvand samt det beskyttende lerlag over sandlaget. Der er tidligere udtaget
vandprøver fra det terrænnære grundvand og fra kalken i forbindelse med ansøgning om udledningstil-
ladelse fra silobyggeriet til det kommende nye værk for I/S Amagerforbrænding. Der er ikke tidligere ud-
taget vandprøver fra selve sandlaget, men i forbindelse med etablering af boringer udtages vandprøve
til dokumentation af forureningsniveau. Vandprøve analyseres bl.a. for indhold af tungmetaller, PAH-
komponenter og total kulbrinter. Resultat af vandprøve fremsendes til Center for Park og Natur, Vand-
teamet inden opstart af pumpning.

Oppumpet vand fra bassin og terrænnært grundvand ledes til kloak jf. tidligere givet midlertidig tilladelse
til dette (Center for Miljøs sags nr. 2012-43911 og dokument nr. 2012-348363).

Appendiks:
Situationsplaner med placering af sedimentationsbassin og udløbspunkt.
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