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infiltration 

 

Baggrund og formål 

I forbindelse med etablering af en ca. 16 m dyb byggegrube på projekt Axeltorv 2 i Kø-

benhavn, ansøges hermed på vegne af bygherren Ejendomsselskabet Norden A/S om 

tilladelse til udførelse af boringer, midlertidig grundvandssænkning samt re-infiltration 

af det oppumpede grundvand. På situationsplanen bilag 1 er vist placeringen af bygge-

riet. 

 

I den permanente situation sikres konstruktionen mod opdrift ved brug af opdriftsankre 

og bygningens egenvægt, men indtil ankrene er etableret og til egenvægten er tilstræk-

kelig stor skal der udføres midlertidig grundvandssænkning til ca. 0,5 m under bund af 

udgravning svarende til kote -10,45. Den midlertidige grundvandssænkning forventes at 

være i drift i ca. 24 måneder. 

 

Der er i forbindelse med forundersøgelse for projektet udført 4 boringer (benævnt K1 til 

K4) i og omkring byggegruppen hvori der er udført 3-trins pumpeforsøg og flowlogs. 

Under udførelse af 3-trins pumpeforsøgene blev der ikke observeret respons i de to ek-

sisterende moniteringsboringer (DGU 201.6805, DGU 201.6904). Data fra de udførte 

undersøgelser er sammen med konstruktionsplanen indarbejdet i en hydrogeologisk 

strømningsmodel, jf. GEO rapport nr. 3.  

 

Modelberegningerne viser, at grundvandssænkning med en ydelse på ca. 70 m3/h er 

nødvendig for at opretholde en sænkning af vandspejlet til ca. 0,5 m under udgrav-

ningsniveau. Med en driftsperiode på ca. 24 måneder medfører det en samlet oppumpet 

vandmængde på ca. 1.200.000 m3 svarende til ca. 600.000 m3/år. For at modvirke 

uønskede sænkninger uden for byggegruben er re-filtration af det oppumpede grund-

vand nødvendig.  

 

 

Byggegruben  

Terræn er beliggende i ca. kote +5,5. Den øvre del af byggegruben indfattes 

med en Københavner-væg til ca. kote 0,0 langs de 2 sider der står vinkelret på 

den tilstødende bygning. Siden længst ud mod Axeltorv 6.5 m bred rampe der 

falder fra terræn til kote 2,1. Den sidste side afgrænses af fundamentets un-

derkant for den tilstødende bygning beliggende i ca. kote +1,0. Fra ca. kote 
+2,1 etableres der langs alle fire sider af byggegruben en sekantpælevæg 



 

Rekvirentens ref.: Axeltorv 2 
Vores ref.:  35368 Kbh. Axeltorv 2. Ansøgning om grundvandssænkning med re-infiltration 
  2/6 

(ø900 mm) til en dybde af mellem 1,4 m og 5 m ned i kalken (svarende til kote 

-11.4 til kote -15.0).   

 

I grundvandsmæssig sammenhæng vil Københavner-væggen ikke være tæt for 

indstrømning af sekundært grundvand. Fundamentet for den tilstødende byg-

ning vurderes tæt. Sekantpælevæggene vil effektivt hindre horisontal ind-

strømning i hele deres dybde, herunder også den øvre del af kalken/det pri-

mære magasin. 

 

Terræn-, jord- og grundvandsforhold 

Fra terræn træffes ca. 2 á 5 m fyld. Herunder træffes glaciale lag bestående af moræne-

ler og morænesand til ca. kote -1 á -4. Herunder træffes et lag af smeltevandsaflejrin-

ger, primært sand, med en mægtighed på ca. 1-3 meter. Under smeltevandssandet er 

der igen truffet aflejringer bestående af moræneler og morænesand med en mægtighed 

på 6-7 meter. Visse steder hviler moræneaflejringerne direkte på kalken mens der an-

dre steder under morænen træffes smeltevandsaflejringer og gytje direkte på kalken.  

 

Det sekundære vandspejl er pejlet til ca. kote +1,6 og er således beliggende under eller 

lige omkring bunden af Københavner-væggen og toppen af sekantpælevæggen. Derfor 

vurderes det sekundære grundvand ikke at give anledning til betydende indstrømning til 

byggegruben.  

 

Det primære vandspejl er pejlet til kote +1,3 og skal således sænkes ca. 12 meter for 

at opretholde et vandspejl omkring kote -11.  

 

Grundvandssænkningen vil derfor overvejende bestå i oppumpning, vandbehandling og 

re-infiltration af primært grundvand fra kalken. 

Oppumpning og reinfiltration af primært grundvand 

Til håndtering af det primære grundvand etableres der 12 stk. pumpeboringer (PU-

boringer) og 7 stk. aflastningsboringer (AF-boringer) i byggegruben. Pumpeboringerne, 

som er placeret rundt langs sekantpælevæggen, bestykkes fra starten med dykpumper, 

mens AF-boringerne, som placeres i midten af udgravningen, alene skal fungere som 

aflastnings-/grædebrønde. Sidstnævnte boringer kan eventuelt konverteres til aktive 

pumpeboringer hvis det viser sig nødvendigt. Boringerne udføres som 8” filtersat med 

Ø125mm PVC filter. Placering af boringerne er vist på bilag 1. 

 

Modelberegningerne viser at en ring bestående af 12 stk. re-infiltrations boringer (RE-

boringer) placeret som vist på bilag 1 kan opretholde det primære vandspejl uden for 

byggegruben. Boringerne udføres som 12” med Ø165 mm PVC filter i kalken. Boringer-

ne udbygges desuden med et Ø63 mm filter placeret i øvre vandførende dele af kvartæ-

ret/fyldlag med henblik på re-infiltration til det sekundære magasin såfremt det bliver 

nødvendigt. Som ekstra sikkerhed ansøges der samtidig om tilladelse til eventuel udfø-

relse af yderligere 12 re-infiltrations boringer (EB-boringer) placeret som vist på bilag 1. 

Placeringen af RE-boringerne er på nuværende tidspunkt omtrentlig og skal inden udfø-

relse aftales nærmere med Københavns kommune i forhold til trafikafvikling m.v.  

 

RE-boringerne bestykkes med drosleventiler, datalogger, pejlemulighed og central 

flowmåler så løbende overvågning er mulig og så vandmængderne kan opgøres og rap-

porteres til myndighederne.  

 

Indstrømning af eventuelt sekundært grundvand ledes via dræn til opsamlingsbrønde, 

hvorfra det kan pumpes til vandbehandling (sedimentation) og videre til re-infiltration 

eller kloak (afhængig af vandmængden). 
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På baggrund af den udarbejdede hydrogeologiske strømningsmodel (GEO rapport nr. 3) 

forventes der oppumpet og re-infiltreret en vandmængde på ca. 70 m3/h svarende til 

ca. 600.000 m3/år. 

 

Efter endt brug sløjfes alle boringer iht. boringsbekendtgørelsen. 

 

Derudover etableres et nødoverløb til kloak eller regnvandsledning således at grund-

vandssænkningen kan opretholdes kortvarigt (dvs. få døgn) i tilfælde af nedsat infiltra-

tionskapacitet (f.eks. ved regenerering af boringer der er clogget til). 

Moniteringsboringer 

For løbende monitering af grundvandssænkningens udbredelse etableres 5 moniterings-

boringer benævnt M1 til M5, som alle filtersættes i såvel primært som sekundært maga-

sin. Vandspejlsniveauet i M-boringerne vil blive kontinuert overvåget med dataloggere, 

som tappes en gang ugentligt. Derudover vil der med jævne mellemrum blive udført en 

manuel kontrolpejlerunde.  

 

Efter endt brug sløjfes alle M-boringer ligeledes iht. boringsbekendtgørelsen. 

Vandbehandling 

Af hensyn til anlæggets drift opbygges det med centralt placeret vandbehandlingsanlæg 

bestående af iltning og fjernelse af naturligt forekommende jern. Der vil ikke blive an-

vendt kemikalier til vandbehandlingen. 

 

I tilfælde af at der sker tilstrømning af sekundært grundvand i et omfang som kræve re-

infiltration af dette vil der ske separat vandbehandling af dette vand inden det ledes 

retur. Vandbehandlingen forventes udelukkende at bestå af sedimentation med mindre 

der konstateres miljøfremmede stoffer i vandet. 

Rørsystem og brønde 

Al oppumpet grundvand fra byggegruben ledes til det centralt placerede vandbehand-

lingsanlæg, hvorfra det efter rensning ledes videre i et lukket rørsystem til de enkelte 

boringer. Fordelingen til boringerne sker via en hovedledning, hvis placering er skitseret 

på Bilag 1. Hovedledningen fremføres ophængt på galger/master i en højde af ca. 3–4,5 

meter over terræn svarende til den anvendte løsning på Nordhavnsvejen-projektet. Ved 

krydsning af veje udformes overføringerne under hensyntagen til trafikken. Ved hver 

RE-boring føres et stikledning lodret ned til foden af galgen/masten, hvorfra det i et kort 

forløb føres frem til boringen under terræn. Inden udførelse vil placering og indretning 

af ledningsanlægget blive gennemgået og nærmere afklaret i samarbejde med Køben-

havns Kommune. 

 

Alle RE-boringer og M-boringer udføres underjordisk og afsluttes i terræn med køreba-

nedæksel beregnet for tung trafik.  

Geoteknisk risikovurdering 

I forbindelse med projektet har GEO udført en geoteknisk risikovurdering af grund-

vandssænkningens påvirkning af naboejendomme i området. Risikovurderingen er af-

rapporteret i GEO projekt 35368, Rapport 5. Følgende er uddrag af rapportens vurde-

ringer:  

 

Med den planlagte re-infiltration og den dermed resulterende horisontale begrænsning 

af sænkningstragten til nærområdet rundt omkring byggegruben, ligger der kun byg-

ninger på matrikel 74 (Jernbanegade 7 / Vesterbrogade2D) og dele af bygningerne på 

matrikel 64 (Rådhuspladsen 14/ Jernbanegade 1 – 5 / Vesterbrogade 2B) indenfor det 
af grundvandssænkningen påvirkede område. 
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Bygningerne på matrikel 74 er opført i 1942 med høj kælder, og beliggende over det 

gamle voldgravsystem, hvor der træffes store fyldmægtigheder. Idet der ikke kunne 

fremskaffes informationer om funderingsmetoden, må der tages udgangspunkt i, at 

bygningerne er fejlfunderet på fyld, og at der derfor er en forhøjet risiko for sætnings-

skader under grundvandssænkningen.  

 

Bygningerne på Matrikel 64 er hhv. opført i 1961 (Rådhuspladsen 14/ Jernbanegade 1 – 

5) og 1886 (Vesterbrogade 2B). De to først nævnte bygninger ligger til største del 

udenfor det gamle voldgravsystem og sænkningstragten, og pga. opførselsdatoen kan 

der gås ud fra, at bygningerne er funderet efter gældende normer. Til gengæld ligger 

bygningen på Vesterbrogade 2B over det gamle voldgravsystem og pga. de foreliggende 

informationer vedrørende kælder, må der gås ud fra, at bygningen er fejlfunderet på 

fyld. 

 

Tages fyldens og bygningernes alder i betragtning, samt tidligere grundvandssænknin-

ger i nabolaget, skønnes risikoen for at grundvandssænkningen kan påføre bygningerne 

nye sætningsskader at være lille, men det anbefales at følge udviklingen nøje. Sænk-

ningstragten skal dog nøje overvåges i hele driftsperioden af grundvandssænkningsan-

lægget. Hvis den effektive sænkningstragt afviger fra den skønnede model, skal risikoen 

og re-infiltrationen revurderes. 

Miljømæssig risikovurdering 

Området omkring Axeltorv er, som det fremgår af bilag 3, stærkt præget af, at der i 

100 år har været stor industriel aktivitet fra bl.a. jernbanen, hovedbanegården, et min-

dre gasværk, en benzinstation og et værksted. 

 

Der er påvist jordforurening på 8 matrikler indenfor en radius af 0,5 km af Axeltorv 2. 

Alle 8 matrikler er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) og skitseret på bilag 3. 

 

Udover jordforurening er der på fire af de kortlagte matrikler (93 Vestervold Kvarter, 

353 Vestervold Kvarter, 358 Vestervold Kvarter og 109 Vester Kvarter) påvist grund-

vandsforurening.   

 

I forbindelse med projektering af grundvandssænkning på Axeltorv 2, jf. GEO rapport 3, 

er der udført en screeningsmæssig analyse af udvalgte jordprøver fra de 4 geotekniske 

boringer. Jordprøverne blev analyseret for indhold af tungmetaller, kulbrinter og 

PAH´er. Resultaterne viser, at der primært i fyldjorden findes letter forurening med 

tungmetaller og PAH´er. I to jordprøver er der ydermere påvist kraftig forurening med 

zink og benz(a)pyren. Idet der ikke er udtaget vandprøver fra de geotekniske boringer 

og idet vi i forbindelse med arkivgennemgangen ikke har fundet tidligere analyser af 

grundvandet under Axeltorv 2, foreligger der ingen viden om grundvandets eventuelle 

forureningsniveau. GEO vurdere dog ikke, at der grundlag for en skærpet mistanke om 

forurening af grundvandet under Axeltorv 2 da lokaliteten hverken er kortlagt som foru-

renet eller muligt forurenet. Ydermere ses grundvandets naturlige strømningsretning, 

fra de omkringliggende kortlagte lokaliteter, jf. bilag 18, ikke at være i retning mod 

Axeltorv 2. 

 

I forbindelse med renpumpninger af PU- og AF-boringer vil der efter nærmere aftale 

med kommunen bliver udtaget et antal vandprøver til fastlæggelse af de naturlige 

grundvandsparametre samt eventuelle forureningsindhold.  

 

Med udgangspunkt i den gennemførte partikelbane simulering, jf. bilag 16, vurderes der 

ikke at være risiko for en uønsket mobilisering af de i området kendte forureningskilder, 

idet influenszonen for grundvandssænkningen (som følge af re-infiltrationen) er lille. 

Det betyder, at ændringerne i de naturlige strømningsforhold også er små, se bilag 16. 
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Beredskabsplan 

Målet med re-infiltrationen er at infiltrere 100 % af den oppumpede vandmængde og at 

opretholde vandspejlet i omgivelserne så tæt på de naturlige forhold som muligt. Det 

betyder at der i moniteringsboring M1 – M5 skal opretholdes et vandspejlsniveau, som 

maksimalt ligger 30 cm under det naturlige vandspejl målt over året. Dette sikres gen-

nem; 

 

- Etablering af 12 stk. RE-boringer hver med 2 filtre, et i kalken og et sekundært ma-

gasin. 

- Alle RE-boringer testes hydraulisk efter udførelse med henblik på at sikre og doku-

mentere deres funktionalitet og kapacitet. 

- Etablering af yderligere op til 12 stk. RE-boringer såfremt det viser sig nødvendigt.  

- Opbygning af anlægget så udvidelse er mulig uden driftstop. 

- Løbende overvågning af vandstand i RE-boringer så behov for regenerering af bo-

ringer kan vurderes og iværksættes uden driftstop. 

- Automatisk overvågning af anlægget med fastsatte alarmniveauer og 24-timers til-

kaldevagt af grundvandstekniker.  

- Tilslutning af anlægget til drikkevandsforsyningen således at infiltration af drikke-

vand er en mulighed i tilfælde af nedbrud på rensningsfaciliteter eller lignende.  

- Etablering af nødoverløb til kloak/regnvandsledning således at en infiltrationskapaci-

tet < 100 % kan håndteres så længe det ikke betyder uacceptable sænkninger uden 

for byggegruben. 

 

Det er GEOs vurdering at re-infiltration af ca. 70 m3/h fordelt på 12 RE-boringer vil væ-

re tilstrækkeligt da det gennemsnitlig set svarer til ca. 6 m3/h per boring filtersat i kal-

ken. Derudover vil anlægget være forberedt til udbygning med yderligere RE-boringer 

såfremt det viser sig nødvendigt for at opretholde vandspejlet.  

 

Som sikkerhed for at anlægget ikke er underdimensioneret når det tages i brug vil der i 

forbindelse med udførelse af RE-boringerne blive udført hydrauliske tests således at 

deres kapacitet kan fastlægges og anlæggets størrelse/udformning kan justeres efter 

behov. 

Tidsplan 

Grundvandssænkningen og re-infiltration forventes idriftsat januar 2013 og forventes at 

være i drift i ca. 12 måneder frem til starten af 2014. 

 

Etableringen af boringer ønskes dog startet betydeligt tidligere med etablering af RE-

boringer og M-boringer fra 1. september 2012.  

 

Herefter følger etablering af PU- og AF-boringer i byggegruben fra 1. oktober 2012. 

 

 

Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående og vedlagte ansøgningsskemaer ansøges dermed om tilla-

delse til følgende: 

 

- 12 stk. RE-boringer (benævnt RE-01 til RE-12) placeret som vist på bilag 1. 

- 12 stk. supplerende RE-boringer (benævnt EB-1 til EB-12) placeret som vist på bilag 

1. 

- 5 stk. moniteringsboringer (benævnt M1 til M5) placeret som vist på bilag 1. 

- 19 stk. pumpe- og aflastningsboringer placeret som vist på bilag 1. 

- Bortledningstilladelse for ca. 600.000 m3 oppumpet primært grundvand pr. år 

- Re-infiltration af ca. 600.000 m3 oppumpet primært grundvand pr. år 

 

 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningen bedes rettet til undertegnede. 
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