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• Mail af 15. marts 2012 fra EKJ om oppumpningsmængder og 
varighed af anlægget. \2\ 

• Mail af 12. april 2012 fra EKJ med boreprofiler og 
vandanalyser. \3\ 

• ”Afværgeanlæg – geologi & hydrologi” af 11. juni 2012 
udarbejdet af EKJ. \4\ 

• ”Afværge på oliekomponenter i sekundært grundvandsmagasin 
– forureningsudbredelse.” af 12. juni 2012 udarbejdet af EKJ. 
\5\ 

• ”Oplæg til monitering” af 12. juni 2012 udarbejdet af EKJ. \6\ 

 

TILLADELSE TIL OPPUMPNING OG REINFILTRATION 

Københavns Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte i 
medfør af vandforsyningsloven (jf. lov nr. 635 af 7. juni 2010) § 26 
samt miljøbeskyttelsesloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010) § 19, stk. 1. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

Generelt vilkår 

1. Forandring af grundvandsstanden må ikke medføre betydende 
påvirkning af indvindingsmulighederne for Frederiksberg 
Forsyning eller for Bispebjerg Hospitals nødforsyningsboring. 
Oppumpningen må heller ikke medføre skader på bygninger 
eller anlæg i området.  

2. Der må ikke ske uacceptabel spredning af eventuel forurening, 
herunder mobilisering af eventuel grundvandsforurening, der 
kan medføre risiko for indeklimaproblemer for eksisterende 
eller kommende bygninger.  

Boringer 

3. Der er udført tre oppumpningsboringer (PB601, PB602 og 
PB603), to reinfiltrationsboringer (IB604 og IB605) og fem 
moniteringsboringer (OB1-OB5). Når boringerne ikke længere 
benyttes skal de sløjfes efter retningslinierne i 
boringsbekendtgørelsen. CMI skal orienteres herom. 

Oppumpning 

4. De oppumpede og de reinfiltrerede vandmængder skal 
registreres særskilt med monterede vandmålere.  
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Afværgeanlægget 

5. Afværgeanlægget, som det er skitseret i \1\, skal være i drift og 
igangsættes efter eventuelt driftstop. 

Reinfiltration 

6. Snarest mulig efter opstart af afværgeanlægget skal der 
udtages en vandprøve efter kulfilter 2, som skal analyseres for 
total kulbrinter, BTEXN’er, MTBE, PAH’er, metaller, 
chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningspordukter . 
Alle analyseresultater efter kulfilter 2 skal sendes til CMI til 
orientering. 

7. Der må infiltreres oppumpet grundvand, der har gennemgået 
forudgående iltning og rensning således, at den reinfiltrede 
vandmængde modsvarer optimalt 100 % af den bortledte 
vandmængde. Hvis CMI vurderer, at indholdet af et givet stof 
er uacceptabelt i forhold til reinfiltration, skal det rensede 
grundvand afledes til kloak, såfremt det overholder kriterierne 
i afledningstilladelsen. 

Monitering 

8. Inden bortledningen og reinfiltrationen iværksættes, skal der 
være gennemført mindst én pejlerunde i samtlige boringer. Der 
pejles løbende med datalogger, indtil effekten af bortledningen 
og reinfiltrationen er ophørt.  

9. Oplæg til moniteringsprogram og løbende overvågning sendes 
til CMI til godkendelse inden opstart af reinfiltration.  

10. CMI kan til enhver tid stille krav om supplerende overvågning 
herunder supplerende overvågnings- og 
prøvetagningsboringer. 
 

Afrapportering 

11. Der skal udarbejdes en rapporteres efter ét års drift med alle 
indsamlede data, med en vurdering af den samlede påvirkning 
af omgivelserne samt forslag til fremadrettet 
moniteringsstrategi.  

12. Når afværgen ønskes afsluttet skal der udarbejdes en rapport 
med en beregning af mængde fjernet forurening og en 
risikovurdering af evt. restforurening i forhold til udeklima og 
indeklima i daginstitutionen og de kommende KAB-boliger på 
Ragnhildgade.  

13. Alle indsamlede data sendes senest 3 måneder efter projektet 
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er afsluttet til CMI i en afslutningsrapport, som bl.a. skal 
indeholde dato og metode for sløjfning af oppumpnings-, 
infiltrations- og moniteringsboringer.     

 

Gyldighed 

Tilladelsen kan anvendes til udgangen af juli 2017. 

Pejleboringer i området kan udføres umiddelbart på ansøgerens egen 
økonomiske risiko. 

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de 
forudsætninger der lå til grund for afgørelsen viser sig urigtige eller 
ændres væsentligt. 

Ansvar 

Bygherren er erstatningspligtig for skader som forvoldes som følge af 
ændringer i grundvandsstanden jf. vandforsyningslovens § 28. 

CMI påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, 
kabler m.m. ved placeringer af boringer. 

Projektet 
CMI har udstedt et påbud til ØKF om opgravning af forurenet jord og 
rensning af grundvand på Ragnhildgade 1. EKJ har opstillet et 
afværgeanlæg med et sandfilter og to kulfiltre på lokaliteten og har 
foretaget en prøvekøring af anlægget. Anlæggets boringer er placerede 
på en legeplads. Vest for legepladsen ligger en nyopført 
daginstitution, nord for pågår boligbyggeri, vest for ligger 
Ragnhildgade og mod syd ligger et hotspot med olieforurening fra en 
nedgravet tank ved et tidligere varmeværk.    
 
Afværgeanlægget består af tre oppumpningsboringer, to 
reinfiltrationsboringer og fem moniteringsboringer. Fra boringerne 
PB601-PB603 bortledes vand til afværgeanlægget, hvor det iltes og 
renses i sand- og kulfiltre og ledes fra en rentvandtank videre til 
reinfiltration i boringerne IB604 og IB605. Mellem 
reinfiltrationsboringerne og oppumpningsboringerne ligger 
moniteringsboringerne OB1-OB5.  
 
Til vurdering af afværgeanlæggets effekt samt overholdelse af bilag 2 
i spildevandsbekendtgørelsen (jf. lovbekendtgørelse nr. 1448 af 11. 
december 2007) § 24 i forbindelse med reinfiltration, sendes et oplæg 
til monitering til godkendelse af CMI. 
 
For at sikre at reinfiltrationen ikke medfører påvirkning af den lokale 
strømning ved et hot spot beliggende ved boring B44 ved nedgravet 
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tank fra tidligere varmeværk fastsættes frekvens af pejling i tre 
opstrøms boringer i plan for monitering. 
 
Lokal geologi og hydrogeologi 
Området ligger i kote +15 m. I hovedparten af boringerne nord for 
afværgeanlægget er der truffet moræneler til 6-7 m.u.t., hvorefter der 
er truffet smeltevandssand. Boringerne er filtersat i 
smeltevandssandet, hvor grundvandspotentialet findes i alle boringer 
på mellem kote +6 og +7. 
 
I boringerne B36 og B44 syd for afværgeanlægget er der truffet 
moræneler med indslag af sand til ca. 5 m.u.t., hvorefter der er truffet 
et 1 -1,5 m tykt sandlag. I disse boringer findes grundvandspotentialet 
i kote +10.  
 
Under prøvepumpning af afværgeanlæggets boringer var 
tilstrømningen af vand lille; så for at øge recirkulationseffekten af 
anlægget blev der etableret infiltrationsboringer. Men selv om 
boringerne ligger inden for et område på ca. 15 x 20 m, er de 
tilsyneladende ikke sat i et sammenhængende sandlag. De forskellige 
grundvandspotentialer indikerer, at der forekommer en ændring i 
geologien og at sandlagene ved den gamle tankgrav og 
afværgeanlægget ikke udgør et sammenhængende magasin. EKJ 
mener dog at reinfiltrationen sammen med oppumpningen øger 
vandgennemstrømningen i jordmatricen og dermed den oprensende 
effekt. 
 
Det primære grundvandspotentiale i området under Ragnhildgade står 
i kote ca. +7 ifølge Københavns Kommunes potentialekort fra 2011. 
Strømningsretningen af det primære grundvandsmagasin er mod 
sydøst. Gradienten mellem det sekundære og primære 
grundvandsmagasin er nedadrettet.  
 
Bortledning 
EKJ forventer at oppumpe ca. 1 m3 i timen svarende til ca. 10.000 m3 
årligt. EKJ forventer, at det oppumpede vand er tilstrækkeligt rent til, 
at det kan anvendes til reinfiltration efter rensning i afværgeanlægget. 
Dog anslår EKJ, at 5.000 m3 vil blive ledt til kloak og 5.000 m3 vil 
blive reinfiltreret. EKJ forventer at afværgen skal foregå i 5-10 år. 
 
Grundvandsinteresser 
Da oppumpningen af grundvand forventes at vare mere end 2 år, skal 
der søges tilladelse hertil.  
 
Grænsen til indvindingsoplandet for Frederiksberg Forsyning ligger 
300 m vest for afværgeanlægget, og 900 m mod nord ligger 
Bispebjerg Hospitals nødforsyningsboring. 
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Konklusion 
Center for Miljø vurderer, at infiltration af oppumpet grundvand vil 
øge vandgennemstrømningen i jorden og således øge den oprensende 
effekt. 

Center for Miljø vurderer, at oppumpning og reinfiltration ikke vil 
påvirke den regionale grundvandsstand herunder indvindingsoplandet 
for Frederiksberg Forsyning samt Bispebjerg Hospitals 
nødforsyningsboring. Målinger af matriklens lokale grundvandsspejl 
ifølge moniteringsplanen skal sikre, at afværgen ikke påvirker 
opstrøms grundvandsforurening ved et tidligere varmeværk. 
 
Henvendelse 
Hvis der er bemærkninger eller spørgsmål til sagen, kan Hanne 
Jørgensen kontaktes på tlf.nr. 33665935. Ved skriftligt henvendelse 
vil det lette sagsbehandlingen, hvis ovenstående journalnr. oplyses 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Hanne Jørgensen   Morten Ejsing Jørgensen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 

 
• Københavns Ejendomme, Kåre Lauritzen (d161@kff.kk.dk) 
• EKJ, Mads Peter Koue (map@ekj.dk) 
•  Embedslæginstitutionen for Københavns Kommune (hvs@sst.dk) 
• Naturstyrelsen (nst@nst.dk) 
• Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
• Center for Byggeri (byggeri@tmf.kk.dk) 
• Københavnernes Miljøforening (ivan@helsinghof.dk) 

 
 


