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GEO 
Maglebjergvej 1 
2800 Kgs. Lyngby 
Att.: Jesper Furdal 
 
 
 
Tilladelse til etablering af A
grundvand og reinfiltration 
Axeltorv 2, 1502, København 

 
 
 
 
Efter ansøgning fra GEO, på vegne af
meddeler Center for Miljø tilladelse til 
lertidig bortledning af grundvand samt reinfiltration af det oppumpede 
vand i forbindelse med etablering af en ny
Scala-grund, Axeltorv 2, 1502
Kvarter, København. 
 
Baggrund  
 
Der skal etableres en ny ejendom
bygning, der nu er nedrevet. Byggeriet omfatter bl.a. en kælder i fire 
niveauer.  
 
Bygningen skal udføres i en tør
forudsætter etablering af en gr
grundvandsmagasin foruden en simpel tørholdelse. Trykniveauet skal 
sænkes til ca. 0,5 meter under udgravningsbund, hvilket svarer til 
afsænkning til kote -10,45. 
afskærende sekantpælevægge fra terræn til 5 meter ned i kalken.
 
Der søges om tilladelse til bortledning af 
reinfiltration af den samme mængde i en periode på 24 måneder. De
til søges om tilladelse til udførelsen af 48 A
nødoverløb til kloak. 
 
 
Tilladelse 
 
Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 
boringer samt bortledning af 
periode på 2 år. Borearbejdet opstartes hurtigst muligt, og grun
vandssænkning og reinfiltration forventes idriftsat i januar 2013
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Tilladelse til etablering af A-boringer, midlertidig bortledning af 
einfiltration af grundvand for byggeprojekt ved 
, København V, matr. nr. 66 Vestervold Kvarter. 

, på vegne af Ejendomsselskabet Norden A/S 
meddeler Center for Miljø tilladelse til udførelse af A-boringer, mid-
lertidig bortledning af grundvand samt reinfiltration af det oppumpede 
vand i forbindelse med etablering af en ny ejendom på den tidligere 

1502 København V, matr. nr. 66, Vestervold 

ejendom i stedet for den gamle Scala-
bygning, der nu er nedrevet. Byggeriet omfatter bl.a. en kælder i fire 

i en tør ca. 16 meter dyb byggegrube, hvilket 
forudsætter etablering af en grundvandssænkning i det primære 
grundvandsmagasin foruden en simpel tørholdelse. Trykniveauet skal 
sænkes til ca. 0,5 meter under udgravningsbund, hvilket svarer til en 

 Rundt om byggegruben bliver der etableret 
ælevægge fra terræn til 5 meter ned i kalken. 

Der søges om tilladelse til bortledning af 1.200.000 m3 grundvand og 
reinfiltration af den samme mængde i en periode på 24 måneder. Der-
til søges om tilladelse til udførelsen af 48 A-boringer samt tilladelse til 

Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 48 stk. A-
boringer samt bortledning af op til 600.000 m3 grundvand årligt i en 

2 år. Borearbejdet opstartes hurtigst muligt, og grund-
og reinfiltration forventes idriftsat i januar 2013.  
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Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven (LBK Nr. 635 
af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbe-
kendtgørelsens § 5 (BEK Nr. 1000 af 26/07/2007).  
 
Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet og eventu-
elle klager er behandlet. 
 
Ydermere meddeles tilladelse til udførelse af reinfiltration af 100 % af 
de oppumpede mængder i medfør af miljøbeskyttelsesloven, (LBK nr. 
879 af 09/07/2010) § 19 og boringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 
26/07/2007).  
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de 
forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller 
ændres væsentligt, jf. Vandforsyningslovens § 26, stk. 3. 
 
Tilladelsen bortfalder 3 år fra klagefristens udløb, hvis tilladelsen ikke 
er taget i brug. 
 
Den samlede tilladelsen annonceres på Københavns Kommunes 
høringsportal ”Bliv Hørt” - http://www.blivhoert.kk.dk/ - fra den 
18. september 2012 og med en klagefrist til den 16. oktober 2012. 
 
 
Klage 
 
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, 
der har individuel, væsentlig interesse i sagen. Klage sendes til Center 
for Miljø, Njalsgade 13, Postboks 259, 1502 København V, som vide-
resender klagen sammen med det materiale, som er indgået i sagens 
bedømmelse. Evt. klage har opsættende virkning. 
 
Ansvar 
 
I henhold til Vandforsyningslovens § 28 er bygherren erstatningsplig-
tig for skade, der voldes i bestående forhold ved forandring af grund-
vandsstanden. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af 
taksationsmyndighederne. 
 
Center for Miljø påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for ska-
der på rør, kabler m.m. ved placering af boringerne. 
 
 
Ansøgning 
 
GEO har på vegne af Ejendomsselskabet Norden med skrivelse af 11. 
juli 2012 ansøgt om tilladelse til udførelse af følgende A-boringer: 
 

• 19 stk. pumpe- og aflastningsboringer  
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• 5 stk. moniteringsboringer (M1-M7)  
• 12 stk. reinfiltrationsboringer (RE-01 til RE-12) 
• 12 stk. supplerende reinfiltrationsboringer (EB-1 til EB-12) 

 
Boringernes placering fremgår af vedlagte kortbilag.  
 
Der er søgt om tilladelse til bortledning af op til 70 m3/t i 2 år svaren-
de til op til 600.000 m3 grundvand pr. år  og reinfiltration af 100% 
(svarende til 600.000 m3) pr. år.  
 
 
Sagsgangen har været følgende: 
 

/1/ Ansøgning fra GEO: 35368 København. Axeltorv 2.  Ansøg-
ning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og rein-
filtration, dateret 11. juli 2012. Ansøgningen indeholder en 
kort projektbeskrivelse med tilhørende bilag inkl. ansøgning 
om udførelse af A-boringer 

/2/ Svar fra Center for Miljø, Københavns kommune dateret 9. 
august 2012 med ønske om fremsendelse af rapport om sæt-
ningstruede bygninger; ” København. Axeltorv 2. Ny bygning 
med kælder. Risikovurdering i forbindelse med grundvand-
sænkning. GEO projekt nr. 35368. Rapport 5, 2012-07-05 

/3/ Svar fra GEO dateret 16. august 2012 med vedhæftet rapport 
ved Jesper Furdal  

/4/ Mail dateret 10. august 2012 fra Center for Miljø med anmod-
ning om fremsendelse af styringsniveauer. 

/5/ Svar fra GEO dateret 24. august 2012 med styringsniveauer. 
/6/ Møde d. 28. august 2012 med parterne om detaljer omkring 

sikring af naboejendomme og styringsniveauer. 
/7/ Mail af 3. september 2012 fra Procon v. Simon Hansen med 

rapport om fotoregistrering og geotekniske undersøgelser af 
fundamenter. 

 
 
TILLADELSE TIL BORTLEDNING 
 
Der stilles følgende vilkår til tilladelsen: 
 
Generelt: 
 

1. Det indsendte projekt skal udføres, som det er beskrevet i an-
søgningen med de justeringer, der fremgår af nedennævnte 
vilkår. 

 
2. Der må ikke ske uacceptabel spredning af eventuel forurening, 

og der må ikke forekomme mobilisering af eventuel grund-
vandsforurening, der kan medføre risiko for indeklima-
problemer for den kommende bygning eller naboejendomme. 



 

 Side 4 af 13 

 
3. Påvirkning af grundvandsressourcens grundvandskemiske og 

hydrogeologiske forhold skal søges minimeret.  
 
 
A-boringer 
 

4. Alle boringer (se placering på bilag) skal udføres og sløjfes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i boringsbekendt-
gørelsen.  

 
5. Når boringerne ikke længere skal anvendes i forbindelse med 

projektet, skal de sløjfes inden for 3 måneder efter, at brugen 
er ophørt med mindre, der træffes aftale med Center for Miljø 
om andet. Sløjfning skal anmeldes til GEUS med kopi af sløjf-
ningsskemaer til Center for Miljø. 

 
6. Alle de udførte boringer og prøvepumpninger skal indberettes 

til GEUS, jf. boringsbekendtgørelsens bilag 2. 
 

7. Der skal indledningsvist udtages vandprøver til analyse i for-
bindelse med ren- og prøvepumpning af de nyetablerede bo-
ringer. Det skal som minimum udtages én vandprøve kort efter 
den første renpumpning er igangsat og én vandprøver ved af-
slutningen af den sidste prøvepumpning. Forslag til analyse-
program fremsendes til Center for Miljø til godkendelse. Ana-
lyseresultaterne af vandprøverne skal være godkendt skriftligt 
af Center for Miljø inden grundvandssænkningsanlægget kan 
tages i anvendelse. 

 
8. Findes der forurening i forbindelse med borearbejdet, skal 

Center for Miljø underrettes. Bortskaffelse af overskydende 
forurenet materiale skal ske efter Center for Miljøs anvisning. 

 
Bortledning: 
 

9. Den generelle afsænkningsdybde inden for byggegruben må 
ikke være dybere end kote -10,45.  

 
10. Der må maksimalt bortledes 600.000 m3/år vand indenfor til-

ladelsens gyldighedsperiode (to år).  
 

11. Hvis det undervejs i projektet, men før at byggeriet er på-
begyndt, vurderes, at der er behov for en forøgelse af de bort-
ledte mængder på grund af uforudsete hændelser, skal der fo-
revises relevant dokumentation for påvirkningen af grund-
vandforholdene med de nye oppumpningsmængder. Såfremt 
det dokumenteres, at der ikke sker en forøget påvirkning af 
miljøet på grund af den forøgede bortledning, kan de nye bort-
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ledningsmængder tillades som et tillæg til den eksisterende til-
ladelse uden en ny høringsrunde. 

 
12. Afledt vand fra simpel tørholdelse af byggegruben (regn- og 

overfladevand, indstrømmende sekundært grundvand) skal af-
ledes til kloak efter at have været ledt gennem en sedimentati-
onscontainer. Separat tilladelse til afledning til kloak skal sø-
ges hos Center for Miljø, Virksomheder. 

 
13. Inden opstart af grundvandsænkningen skal anlægget være te-

stet i fuld skala og under driftslignende forhold i mindst 24 ti-
mer. Under forsøget skal de afskærende indfatningsvægge te-
stes for vandtæthed, især med fokus på eventuelle afsænknin-
ger i de øvre sekundære grundvandsmagasiner. Center for Mil-
jø skal orienteres om forløbet af forsøget og resultater. 

 
  
Sænkningsstandsende foranstaltninger 
 

Der er ansøgt om reinfiltration via infiltrationsboringer. Se vil-
kår under afsnittet ”Tilladelse til reinfiltration”. 
 

14. Infiltrationsanlægget skal, inden bortledning påbegyndes, være 
udbygget i tilstrækkelig grad til at styringskrav kan overhol-
des. Infiltrationsledningen skal være fuldt udbygget, inden 
bortledning påbegyndes. 

 
15. Der skal udføres vandtætte indfatningsvægge hele vejen rundt 

om byggegruben.  
  
 
Overvågning af bortledningen 
 

16. Grundvandsstand og grundvandskvalitet skal overvåges løben-
de på en sådan måde, at det umiddelbart kan konstateres, om 
der sker/er sket mobilisering af forurening i nærområderne. 
Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEXN, 
PAH’er, relevante tungmetaller og klorerede opløsningsmidler 
(inkl. nedbrydningsprodukter) samt de analyseparametre, der 
er relevante for udledning til kloak. 
 

17. Der udtages 1 vandprøve i én pumpeboring og i udvalgte mo-
niteringsboringerne, inden pumpningen påbegyndes. Efter 
pumpestart udtages 1 blandingsvandprøve fra hver af pumpe-
manifoldene pr. uge i de første 8 uger. Ansøgeren skal frem-
sende forslag til moniteringsprogram som skriftligt skal god-
kendes af Center for Miljø. 
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18. Inden bortledning iværksættes, skal alle moniteringsboringer 
være etableret, og der skal være gennemført mindst én pejle-
runde i samtlige boringer. Hvor det er hensigtsmæssigt instal-
leres elektroniske loggere, der kan overvåge grundvandsstan-
den. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal der de to første 
uger efter start af oppumpningen foretages daglige manuelle 
pejlinger. Afhængig af udviklingen i grundvandssænkningen 
kan pejlefrekvensen herefter reduceres til mindst 2 gange 
ugentligt. Manuelle pejledata skal sammenholdes med de au-
tomatiske loggerdata for konsistens. Der pejles, indtil effekten 
af bortledningen er ophørt. Center for Miljø afgør, hvornår ef-
fekten af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 

 
19. For at kontrollere den oppumpede vandmængde monteres 

vandure på alle pumpeboringer. Disse aflæses mindst 1 gang 
om ugen. 

 
20. Viser der sig en begyndende tilstedeværelse af miljøfremmede 

stoffer eller en stigning i koncentrationen af allerede konstate-
rede stoffer i blandingsvandet, skal kilden søges opsporet. 
Samtidig skal analyseparametre og analysefrekvens revurde-
res. Forslag fremsendes til Center for Miljø, der skal godkende 
forslaget skriftligt. 

 
21. Center for Miljø kan til enhver tid stille krav om supplerende 

overvågning herunder supplerende overvågningsboringer. 
 
 
 
TILLADELSE TIL REINFILTRATION  
 
Vilkår for Reinfiltration 
 

22. Det må kun ske reinfiltration til det primære grundvandsmaga-
sin. Hvis det er påkrævet, at der skal infiltreres i det sekundære 
magasin, må dette kun ske efter godkendelse af Center for Mil-
jø. 

 
23. Der må infiltreres oppumpet rent grundvand fra pumpeborin-

gerne og oppumpet grundvand, der har gennemgået rensning 
således, at den reinfiltrerede vandmængde modsvarer op til 
100 % af den bortledte vandmængde. Hvis Center for Miljø 
vurderer, at indholdet af et givet stof er uacceptabel, skal der 
iværksættes rensning. Hvis dette ikke er muligt, skal der 
iværksættes reinfiltration med ledningsvand. 

 
24.  Hvis det skulle blive nødvendigt at tilsætte flokkuleringsmid-

ler for at drive infiltrationsanlægget, skal det anvendte middel 
godkendes af Center for Miljø inden ibrugtagning. 



 

 Side 7 af 13 

 
25. Reinfiltrationen skal foregå via de til formålet etablerede rein-

filtrationsboringer, hvis placering fremgår af vedlagte kortbi-
lag. Reinfiltrationsboringerne skal forsynes med vandure for at 
kontrollere den reinfiltrerede vandmængde. Vandurene skal af-
læses mindst 1 gang ugentligt. 

  
26. Der udtages vandprøver fra moniteringsboringerne. Der udta-

ges 1 vandprøve i én pumpeboring inden pumpning påbegyn-
des. Herefter udtages 1 vandprøve pr. uge de første 8 uger fra 
hvert kredsløb. Afhængig af analyseresultaterne og forure-
ningskilderne i området, besluttes videre analysefrekvens.  

 
27. Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEX, 

PAH’er, metaller og klorerede opløsningsmidler inkl. ned-
brydningsprodukter (men kommer i øvrigt an på en løbende 
myndighedsvurdering af relevante parametre). 

 
28. Reinfiltrationen må ikke påvirke omgivelserne i uacceptabel 

grad. 
 

29. Inden ibrugtagning af bortledning og reinfiltration skal anlæg-
get afprøves i fuld skala og med fuld monitering i mindst 24 
timer. Efter afprøvning evalueres resultaterne og eventuelle ju-
steringer udføres. Ved væsentlige ændringer i opsætningen 
skal Center for Miljø underrettes. 

 
Styringsniveau 
 

30. Der skal styres efter at opretholde et forholdsvist uændret 
vandtryk i de omkringliggende grundvandsforekomster frareg-
net de naturlige variationer. Der skal, inden anlægget startes, 
gennemføres en synkronpejlerunde, jf. vilkår 18. Det skal sty-
res efter følgende niveauer (levels) 
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hvor, 
Level 1: Normal 
Level 2: Mindre justering af anlæg med henblik på at øge eller 
reducere vand-mængder til specifikke reinfiltrationsboringer. 
Derudover forberedes (dvs. beskrives og vurderes) konkrete 
tiltag som kan bringes til anvendelse såfremt de mindre tiltag 
er utilstrækkelige. 
Level 3: Øjeblikkelig igangsætning af ekstra tiltag defineret 
under Level 2. 

 
 
Overvågning af reinfiltrationen 
 

31. Grundvandsstand og grundvandskvalitet for det infiltrerede 
grundvand skal overvåges kontinuert indenfor de enkelte luk-
kede kredsløb på en sådan måde, at det umiddelbart kan kon-
stateres om der sker/er sket mobilisering af forurening i nær-
områderne (se vilkår under afsnittet ”Tilladelse til bortle-
ding”). 

 
32. Inden reinfiltration iværksættes, skal moniteringsboringerne 

være etableret, og der skal være gennemført mindst én pejle-
runde i samtlige boringer. Der pejles, indtil effekten af bort-
ledningen er ophørt. Center for Miljø afgør, hvornår effekten 
af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 

 
33. Der pejles dagligt i to uger efter bortledning er påbegyndt og 

derefter mindst to gange om ugen i de angivne moniteringsbo-
ringer. 

 
34. Der udtages 1 vandprøve i én pumpeboring og i udvalgte mo-

niteringsboringer inden pumpning påbegyndes. Efter pumpe-
start udtages 1 blandingsvandprøve fra hvert af de lukkede 
pumpekredsløb pr. dag i de første 2 uger. Viser der sig en be-
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gyndende tilstedeværelse af miljøfremmede stoffer eller en 
stigning i koncentrationen af i forvejen konstaterede stoffer i 
blandingsvandet, skal vandet gennemgå relevant rensning in-
den reinfiltration.  

 
35. Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEX, 

PAH’er, mineralolie, metaller og klorerede opløsningsmidler 
(inkl. nedbrydningsprodukter) samt de analyseparametre der er 
relevante for udledning til kloak henh. havneudløb (men 
kommer i øvrigt an på en løbende myndighedsvurdering af re-
levante parametre). 

 
Beredskabsplan  
 

36. Der skal foretages installationer - herunder mulighed for op-
stilling relevante rensefaciliteter således, at afhjælpende tekni-
ske ændringer, ved driftsforstyrrelser og konstatering af miljø-
fremmede stoffer samt uacceptable grundvandssænkninger 
m.v., kan foretages umiddelbart og inden 2 dage. Disse tiltag 
skal beskrives i en beredskabsplan, der fremsendes til Center 
for Miljø, og skal godkendes af Center for Miljø inden bort-
ledningen begyndes. Det skal fremgå, hvor lang tid det vil tage 
iværksætte de forskellige beredskabsforanstaltninger. Center 
for Miljø skal godkende beredskabsplanen. 

 
 

Rapportering 
 

37. Der skal indsendes en fyldestgørende rapport til Center for 
Miljø en måned efter start af bortledning, 3 måneder efter start 
af bortledning og herefter hver 3. måned indtil grundvands-
sænkningens afslutning. Efter bortledningens ophør afleveres 
en slutrapport. Rapporterne skal indeholde en beskrivelse af al-
le moniterede forhold fra både bortledningen og reinfiltratio-
nen samt analyseresultater og eventuelle tiltag. Analysepara-
metre skal revurderes i hver rapportering og der skal eventuelt 
stilles forslag om ændringer i disse. Alle indsamlede data be-
skrives og tolkes i forhold til stillede vilkår og til risikovurde-
ringen i forhold til mobilisering af forurening.  

 
 
PROJEKTET 
 
Ejendomsselskabet Norden A/S skal etablere et stort byggeri med 
kældre i fire niveauer på området, hvor Scala-bygningen forhen har 
været beliggende. Udformningen af projektet kræver, at der etableres 
en byggegrubeindfatning samt en midlertidig grundvandssænkning 
omkring byggegrunden med tilhørende reinfiltration af det oppumpe-
de grundvand. 
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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 byg-
ning på adresserne Vesterbrogade 2D og Jernbanegade 7. Københav-
ner-væg eller københavnerspuns udføres med stålprofiler og plader, 
der ikke vil være vandtæt. Spunsen vil således ikke være sænknings-
standsende.  
 
 
På flanken ud mod Axeltorv etableres en 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 på Vesterbrogade 2D og Jernba-
negade 7 beliggende i ca. kote +1,0. Fundamentet er lagt på intakte 
aflejringer, jf, geotekniske undersøgelser udført af GEO: ” Kbh. Axel-
torv. Ombygning. Vurdering af eksisterende fundering. GEO projekt 
nr. 35764. Rapport 2, 2012-08-13.” 
 
Fra ca. kote +2,1 etableres der langs alle fire sider af byggegruben en 
sekantpælevæg (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 bygning vurderes tæt. Sekantpælevæggene vil effek-
tivt hindre horisontal indstrømning i hele deres dybde, herunder også 
den øvre del af kalken og det primære grundvandsmagasin. 
 
 
Geologi og hydrogeologi 
 
Fra terræn træffes ca. 2 á 5 m fyld. Herunder træffes glaciale lag be-
stående af moræneler og morænesand til ca. kote -1 á -4. Herunder 
træffes et lag af smeltevandsaflejringer, primært sand, med en mæg-
tighed 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 kal-
ken mens der andre steder under morænen træffes smeltevandsaflej-
ringer og gytje direkte på kalken. 
 
Det sekundære vandspejl er pejlet til ca. kote +1,6 og er således belig-
gende under eller lige omkring bunden af Københavner-væggen og 
toppen af sekantpælevæggen. Derfor vurderes det sekundære grund-
vand 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. 
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Grundvandssænkningen vil derfor overvejende bestå i oppumpning, 
vandbehandling og re-infiltration af primært grundvand fra kalken. 
 
 
Grundvandskemi og -forurening 
 
Idet der ikke er udtaget vandprøver fra de geotekniske boringer 
og idet vi i forbindelse med arkivgennemgangen ikke har fundet tidli-
gere analyser af grundvandet under Axeltorv 2, foreligger der ingen 
viden om grundvandets eventuelle forureningsniveau. GEO vurderer 
dog ikke, at der grundlag for en skærpet mistanke om forurening af 
grundvandet under Axeltorv 2 da lokaliteten hverken er kortlagt som 
forurenet 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 pumpe- og aflastningsboringer vil 
der efter nærmere aftale med kommunen, jf. vilkår XX, bliver udtaget 
et antal vandprøver til fastlæggelse af de naturlige grundvandspara-
metre samt eventuelle forureningsindhold. 
 
Med udgangspunkt i den gennemførte partikelbane simulering, der er 
vedlagt ansøgningsmaterialet, vurderer GEO, at der ikke at være risiko 
for en uønsket mobilisering af de i området kendte forureningskilder 
(se næste afsnit), idet influenszonen for grundvandssænkningen (som 
følge af re-infiltrationen) er lille. 
 
Det betyder, at ændringerne i de naturlige strømningsforhold også er 
små.  
 
 
Forureninger indenfor sænkningstragten 
 
Området omkring Axeltorv er stærkt præget af, at der i 100 år har væ-
ret stor industriel aktivitet fra bl.a. jernbanen, hovedbanegården, et 
mindre gasværk, en benzinstation og et værksted. Der er påvist jord-
forurening på 8 matrikler indenfor en radius af 0,5 km af Axeltorv 2. 
Alle 8 matrikler er kortlagt på vidensniveau 2 (V2).  
 
Udover jordforurening er der på fire af de kortlagte matrikler (93 
Vestervold Kvarter, 353 Vestervold Kvarter, 358 Vestervold Kvarter 
og 109 Vester Kvarter) påvist grundvandsforurening. 
 
I forbindelse med nærværende projektering af grundvandssænkning på 
Axeltorv 2 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 
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og PAH´er. I to jordprøver er der ydermere påvist kraftig forurening 
med zink og benz(a)pyren. 
 
 
 
Vurderinger og konklusion 
 
Området er beliggende i den indre by, der er omfattet af særlige krav 
om foranstaltninger, der kan hindre betydende grundvandssænkninger. 
af hensyn til sætningsrisiko i ukonsoliderede jordlag, og af hensyn til 
fundamenter baseret på træpæle og lignende. 
 
Center for Miljø vurderer, at grundvandshåndteringen, med udgangs-
punkt i den krævede overvågning, kan gennemføres uden uacceptable 
risici for omgivelser og miljø.  
 
Det er anslået ved hjælp af modelberegninger, at grundvandssænknin-
gen vil have en begrænset udbredelse i det primære grundvandsmaga-
sin på grund af den afskærende sekantpælevæg. Det vil kun være en 
større afsænkning på 2-3 meter under et begrænset område af den til-
stødende bygning på matrikel nr. 74 Vestervold Kvarter, København. 
Det er blevet undersøgt, at fundamentet af den tilstødende bygning er 
funderet på meget fast intakt moræneler. Det vurderes således, at der 
ingen sætningsfare er for den pågældende bygning. 
 
Analyser af jordprøver viser, at der i fyldjorden findes en lettere foru-
rening med tungmetaller og stedvis kraftig forurening med zink og 
benz(a)pyren. Da fyldjorden vil blive afgravet og bortskaffet, anses de 
konstaterede forureninger ikke at udgøre et problem for grundvands-
sænkningen. 
 
Det er ikke fortaget analyser af grundvandet på lokaliteten. Det vurde-
res dog på baggrund af de stillede vilkår om overvågning, den histori-
ske arealanvendelse, der ikke giver anledning til at tro at en grund-
vandsforurening er til stede, samt den udførte partikelbaneberegning, 
at der kun er en meget lille risiko for en forekomst af forurenet grund-
vand og en mobilisering af forureninger. 
 
Det forventes ikke, at der sker negativ påvirkning af søer og vandløb i 
området på baggrund af grundvandssænkningen og reinfiltrationen. 
 
 
Henvendelser i sagen bedes rettet til Morten Ejsing Jørgensen, tlf 
3366 5697, mail: zi0m@tmf.kk.dk. Ved skriftlig henvendelse bedes 
ovenstående sagsnummer anført. 
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Med venlig hilsen 
 
 
Morten Ejsing Jørgensen  Yvonne Jørgensen 
 
 
 
 
Kopi: 

• Embedslægerne Hovedstaden 
• Miljøstyrelsen 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Danmarks Sportsfiskerforbund 
• Forbrugerrådet 
• Københavnernes Miljøforening 
• Greenpeace Danmark 
• Center for Miljø, Virksomheder 

 
 


