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1 Indledning og baggrund 

COWI har på vegne af ATP-Ejendomme arbejdet med at planlægge og etablere et 

grundvands- køleanlæg i forbindelse med byggeriet af et nyt kontorhus på Langeli-

nie, kaldet Pakhuset. 

I forbindelse med udvikling af projektet har der i 2011 været en indledende dialog 

med Center for Miljø, således at det blev sikret at projektet træk i "den rigtige ret-

ning" i forhold hertil. I mail af 23. september 2011 tilkendegiver Center for Miljø 

ved Yvonne Jørgensen, at projektet med grundvandskøling i det nye Pakhus på 

Langelinie ser fornuftigt ud og at myndighederne ikke ser nogen grund til at frarå-

de yderligere undersøgelse. Derefter er der planlagt og udført en række forundersø-

gelser for en nærmere kvantificering af mulighederne lokalt for at etablere et sådant 

anlæg og projektet er sideløbende hermed detaljeret og projekteret i relevant om-

fang.  

På den vestlige del af byggegrunden er der således en række forundersøgelser. Dis-

se er udført efter indhentning af og på basis af tilladelse fra Center for Miljø ved 

Yvonne Jørgensen til udførelse af prøveboringer dateret 22. november 2011, og 

tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med prøvepumpnings-

forsøg ved mail af 7. december 2011 fra Center for Miljø ved Sølvi Dam Joensen.  

Formålet med forundersøgelserne har været at eftervise at anlægget kan etableres 

og fungere efter hensigten, herunder at eftervise, at der er en tilstrækkelig grund-

vandsressource at trække på lokalt fra bryozokalken, til at etablere et grundvands-

køleanlæg med den ønskede kapacitet, samt eftervise at anlægget kan drives uden 

uønskede påvirkninger af omgivelserne. 

 COWI ansøger hermed, på vegne af ATP-Ejendomme, om de nødvendige 

tilladelser til at færdig-etablere og drive det planlagte anlæg for grundvandskøling i 

Nyt Pakhus på Langelinie. Det forventes at anlægget vil være klar til ibrugtagning 

når pakhuset står færdigt medio 2014. 



 

 

2 Udførte forundersøgelser 

De udførte forundersøgelser er dokumenteret og kommenteret i data- og evalue-

ringsrapport, vedlagt ansøgningen som bilag 2. 

Boringer Der er udført 2 prøveboringer til top af Skrivekridt for at få belyst de geologiske og 

hydrogeologiske forhold lokalt, herunder primært den dybereliggende bryozokalk 

under Langelinie som vil være relevant i forbindelse med den foreslåede grund-

vandskøling. Der blev udført to prøveboringer således at den ene kunne udnyttes 

som pumpeboring og den anden som pejleboring under prøvepumpningsforsøg. 

Begge prøveboringerne er udført med henblik på, at de kan anvendes som produk-

tionsboringer i det færdige anlæg. Prøveboringerne er placeret vest for den nye 

bygning mellem kajkant og den projekterede bygning. Boringerne er ført til hhv. 

115 og 120 m u.t. og står åbne i bryozokalken. 

Logning Der er udført gamma logning af den ene prøveboring til vurdering af de 

stratigrafiske forhold i kalken, samt flowlog og temperaturlog i boringen for vurde-

ring af indstrømningshorisonter og forhold lokalt i kalken.  

Prøvepumpning Endeligt er der udført prøvepumpning for dokumentation af hydrauliske parametre, 

lækageforhold mv. til dimensionering af det endelige anlæg. Herunder er der udført 

monitering med dataloggere i de nye boringer samt i eksisterende korte boringer.  

Pumpeforsøget dokumenterede at der kun forekommer negligerbar lokal påvirk-

ning af vandstanden i de højereliggende lag, samt at vandressourcen lokalt i den 

dybe del af bryozokalken er tilstrækkelig til at der kan etableres køleanlæg med 

den ønskede kapacitet. 

Modellering Resultaterne fra forundersøgelserne blev brugt til opdatering af COWI´s 

eksisterende GMS MODFLOW grundvandsmodel for København. Modellen er 

efterfølgende benyttet til beregning af den forventede størrelse og udbredelse af 

sænkninger i forbindelse med det planlagte køleanlæg. Modelleringen efterviste 

resultatet af pumpeforsøget, og modellen sandsynliggør helt begrænsede sænknin-

ger i bryozokalken ind under land, ingen resulterende sænkninger i de terrænnærer 

lag inde under land samt kun marginal påvirkning i de højereliggende lag lokalt 

ved Langelinie.  

Vandanalyser Til vurdering af muligheden for udledning af det oppumpede sekunda-vand til 

inderhavnen, blev der udtaget vandprøver til kemisk analyse. Det oppumpede 

grundvand har lidt højere saltindhold end havnevandet. Det overholder den forven-

tede kravværdi for jern på 5 mg/l. Hvad angår calcium, så er koncentrationen høj, 

men da der er tale om calcium i opløsning, så ses dette ikke ved udledning, hvorfor 

der ikke er problemer med denne parameter. Da turbiditeten og koncentrationen af 

suspenderet stof ligeledes er lav, vurderes der ikke at være problemer med udled-

ning af det oppumpede sekunda-vand direkte til havnebassinet. 

3 Principper for anlæggets opbygning 

Grundvandskøleanlægget etableres mellem vestsiden af den projekterede kontor-

bygning og kajkonstruktionen, mens tavleinstallationer mv. installeres i teknikrum. 

Placeringen af de etablerede samt planlagte køleboringer fremgår af Figur 1, sam-

men med udledningspunktet til havnebassinet. 



 

Figur 1 Placering af etablerede (blå) og planlagte (røde) køleboringer. Den røde pil 

angiver placeringen af eksisterende afløb til havnen gennem kajkonstruktionen. 

 

Køleanlægget Grundvandskøleanlægget skal bruges til at køle et nyt 7 etagers kontorbyggeri på 

ca. 20.000 m2, og det forventes at der vil være et kølebehov på op til 775 kW, 

hvoraf de 300-400 kW kommer fra direkte frikøling af grundvand, mens resten 

suppleres via en kølekompressor. Kontorbygningen nedkøles ved at grundvandet 

fra 3 boringer i den dybe del af bryozokalken, ledes gennem en varmeveksler pla-

ceret i teknikrummet. Fra varmeveksleren ledes vandet direkte ud i havnen. Op-

pumpning/udledning pågår i et lukket kredsløb, der ikke kommer i kontakt med 

kølevæsker. 

Anlægget består som nævnt af i alt 4 kølevandsboringer, hvoraf de 2 er etableret i 

forbindelse med forundersøgelserne. Alle boringer udstyres med tørbrønd, vand-

ledninger, kabelrør og kabler. Der udføres indledningsvist kun bestykning og in-

strumentering (dvs. pumpe, stigrør, flowmåler og instrumenter) af de 3 af boringer-

ne. Den sidste boring er en reserveboring, som først bestykkes når/hvis denne ind-

drages som pumpeboring. 

Køleprincip Køleanlægget baseres på, at der pumpes grundvand op fra 3 boringer i den dybe 

bryozokalk. Grundvandet pumpes gennem primær-delen på en varmeveksler i byg-

ningen, og det let opvarmede vand ledes via eksisterende rørføring gennem kaj-

konstruktionen og ud i Inderhavnen som sekunda-vand. Grundvandet har ved op-



 

 

pumpning en temperatur på ca. 10,6⁰C, og vil ved udledningen være opvarmet til 

max. 20⁰C.  

Anlægget for grundvandskøling styres via bygningens SRO-anlæg (Styrings-, Re-

gulerings- og Overvågnings-anlæg). Når der opstår behov for grundvandskøling, 

giver SRO-anlægget signal til, at pumperne i de 3 boringer startes, ligesom pum-

perne stoppes automatisk på signal fra SRO-anlægget. Alle driftsdata fra anlægget 

opsamles og lagres også i SRO-anlægget.  

Systemdiagram for anlægget er vist i figuren på sidste side af nærværende notat. 

4 Indretning og drift af anlæg 

Køleanlæggets varmeveksler er dimensioneret til en spidsbelastning på 70 m3/time. 

Det ventes, at anlægget for grundvandskøling hovedsageligt skal være i drift i må-

nederne maj til september, hvor ude-temperaturen er højest, og den traditionelle 

ventilation derfor er mindst effektiv. Herudover vil der være behov for et mindre 

bidrag fra grundvandskølingen også uden for denne periode.  

På nuværende tidspunkt skønnes det at der samlet er behov for oppumpning af 

150.000-200.000 m3/år. Det vurderes at der i et gennemsnitligt normalt år, typisk 

skal indvindes i alt ca. 90.000 til 140.000 m3/år i månederne maj til september med 

en maks. ydelse på i alt op til 70 m3/timen, samt det resterende i perioden oktober 

til april med en gennemsnitlig ydelse på 8-15 m3/timen. Indvindingen fordeles 

jævnt på anlæggets tre aktive pumpeboringer.  

Da vejret og dermed kølebehovet kan variere fra år til år, ansøges der om tilladelse 

til indvinding af op til i alt 250.000 m3/år fra det samlede anlæg, med en maksimal 

ydelse på 70 m3/time. 

Udledning Det anvendte grundvand, udledes efter passage af varmeveksleren som sekunda-

vand til inderhavnen, med en rørføring gennem eksisterende hul gennem kaj-

konstruktionen. Idet der er tale om et lukket kølesystem uden anvendelse af køle-

væske, vil det udledte kølevand have samme vandkvalitet som det oppumpede 

grundvand. Jævnfør vandkvalitetsanalyser af grundvandet fra de etablerede to kø-

leboringer, se bilag 2 til ansøgningen, er der tale om vand med et lidt højere salt-

indhold end vandet i havnen, hvilket dog ikke vurderes at udgøre et problem for 

vandkemien i havnen. Der ansøges om tilladelse til udledning af en vandmængde 

modsvarende den indvundne mængde grundvand, svarende til op til 250.000 m3/år, 

med en maksimal udledning på 70 m3/time.   

Vandmængder Den faktiske indvinding måles ved hjælp af en flowmåler på hver af 

indvindingsboringerne. Ligeledes måles den samlede udledning med flowmåler 

ved udledningspunktet. Data fra disse flowmålere lagres i SRO-anlægget.  

Pumpedrift For at kunne tilpasse driften af anlægget til behovet vil pumperne, der er anbragt i 

indvindingsboringerne, blive der blive styret v.h.a. omdrejningsregulering via 

SRO-anlægget. Derved kan de levere den vandmængde, som køleanlægget har be-

hov for, både ved lave og høje kapaciteter.   

Styring, regulering 

og overvågning 

Indvinding 

 



Frekvensreguleringen af indvindingsboringerne styres primært efter temperaturen 

på sekundærsiden af pladeveksleren. Målet er at grundvandskøleanlægget primært 

skal stå for kølingen. Det traditionelle køleanlæg har en driftstemperatur på 12⁰C. 

Dvs. at grundvandskøleanlægget skal regulerer efter en temperatur på <12⁰C. Af-

sænkningen i indvindingsboringerne skal ligeledes kunne medtages i reguleringen 

som en øvre og nedre grænse. 

Det er forudsat ved projekteringen, at grundvandet ikke opvarmes til en temperatur 

højere end +20 °C når det forlader varmeveksleren. Data fra alle temperaturemitte-

re opsamles i SRO-systemet, som er indrettet til at stoppe køleanlægget, hvis tem-

peraturen på primærsidens afgangsledning bliver uacceptabel høj. Der gives alarm 

hvis temperaturen ved afgang fra varmevekslerne overstiger +20 °C, og hvis tem-

peraturen ved afgang fra varmeveksleren er højere end +25 °C stoppes anlægget 

automatisk. 

På alle boringer er der monteret temperaturemittere og mekaniske temperatur-

visere. Endvidere er der monteret temperaturemittere på ind- og udgangssiden af 

varmeveksleren.  

Grundvandsspejl Grundvandsspejlet i anlæggets 4 boringer overvåges v.h.a. tryktransducere, som er 

anbragt i boringerne under laveste grundvandsspejl, og som er forbundet til SRO 

systemet, hvor data opsamles. Disse tjener til at eftervise, at der ikke opstår urime-

ligt store sænkninger ved indvindingen, f.eks. pga et øget filtertab i boringne. 

Andet Trykforholdene i ledningssystemet for grundvand kontrolleres v.h.a. 

tryktransmittere og mekaniske manometre. Disse er monteret ved hver boring samt 

på hver side af varmeveksleren, og data fra tryktransmitterne opsamles i SRO-

anlægget. 

Alle de 4 boringer er udstyret med prøvetagningshane for udtagning af vandprøver 

af det oppumpede vand ved boringerne. Der er ligeledes monteret en prøvetag-

ningshane umiddelbart efter varmeveksleren.  

Rørsystemet er forsynet med ventiler således, at vandet kan passere uden om var-

meveksleren. Denne mulighed er primært til anvendelse i forbindelse med indkø-

ring af anlægget, test af boringerne o.l. 

5 Monitering af driften 

SRO-anlæg Som nævnt i det foregående opsamles alle data, der registreres elektronisk fra 

køleanlæggets primærside, i køleanlæggets SRO-anlæg. Det omfatter målinger af 

temperatur, tryk og flow på indvindingsboringerne samt varmeveksleren 

 Idet der er installeret dataloggere til monitering af vandstand i samtlige 4 

kølevandsboringer, vil der kontinuerligt opsamles data fra de 3 boringer i drift samt 

den ene boring i ro, hvilket vil sige der hele tiden er en pejleboring til rådighed for 

monitering af oppumpningens påvirkning på grundvandspotentialet i bryozokalken.  

Vandkvalitet Det foreslås, at der udtages vandanalyser fra samtlige kølevandsboringer i drift 

efter 1 måneds drift af anlægget og efterfølgende en gang årligt. Prøverne analyse-

Temperaturstyring 



 

 

res for fuld boringskontrol, herunder totalt jern, opløst jern, suspenderet stof samt 

turbiditet.   

Rapportering Fra SRO-anlægget kan data udskrives efter behov og behandles. Medmindre der 

stilles krav om andet, ventes det, at der udarbejdes en kortfattet årlig kommenteret 

rapport til myndighederne med bl.a.: 

› vandstandsdata i grafisk form for alle 4 køleboringer  

› vandmængder målt i den enkelte boring, samt månedlige totale oppumpede 

såvel som udledte mængder for hver af de tre aktive køleboringer 

› månedlige gennemsnit og maksima for temperaturmålingerne på alle måleste-

der 

  

 




