
 

 

Bilag          VVM-screening af DR’s grundvandskøleanlæg 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse  Grundvandskøleanlæg tilhørende Danmarks Radio. Anlægget benytter grundvand til køleformål, fx rumkøling. Anlægget består af to 

boringsgrupper, en nordlig varm gruppe og en sydlig kold gruppe. Anlægget er planlagt drevet ved, at der om sommeren (sommerdrift) 

indvindes vand fra boringer i den kolde (sydlige) kildeplads, som via en varmeveksler anvendes til køling af DR Byen, hvorefter det 

reinfiltreres i den varme (nordlige) kildeplads. Om vinteren vendes driften om (vinterdrift), men i stedet for at lede vandet ind over en 

varmeveksler, bliver det ledt til frikølere, som køler vandet ned og det reinfiltreres på den kolde (sydlige) kildeplads med henblik på at 

anvende det til køling den følgende sæson. Baseret på driftserfaringer ønsker DR at anlægget drives, så der kun i begrænset omfang 

anvendes vinterdrift. 

Til anlægget er der knyttet hhv. 8 (nord) og 4 (syd) pumpe- og - infiltrationsboringer på de to kildepladser, samt 12 øvrige 

moniteringsboringer. Der måles i samtlige boringer temperatur og vandstand én gang i timen. Desuden måles der i alle pumpe- og 

infiltrationsboringer, samt centralt, både den oppumpede og nedpumpede ydelse. Endvidere moniteres vandets ledningsevne i udvalgte 

punkter og der udtages vandprøver til analyse fra udvalgte boringer. Der må maksimalt oppumpes 150 m3/time ved den sydlige kildeplads og 

200 m3/timeved den nordlige kildeplads. På årsbasis må der maksimalt oppumpes 500.000 m3 fra hver kildeplads pr. år.  

 

De sydlige boringer er ført 25 til 30 mut. gennem Rådhusdalens grus og ned i toppen af den opsprækkede kalk. De nordlige boringer er ført til 

samme dybde men står hovedsageligt i Rådhusdalens sand/ grus forekomst. Anlægget er indrettet med lukket kredsløb for at minimere iltning 

og udfældning i grundvandsmagasinet.  

Navn og adresse på bygherre DR Byen 

Emil Holms Kanal 20, opgang 8-1 

DK-0999 København C 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Kaj Fyhn Smidt, DR, tlf: 2854 4868  / Troels Jacob Lund, COWI, 5640 1307 

Projektets placering DR-byen - Nordlige kildeplads i Karen Blixen parken, sydlige kildeplads i trekansgrunden, Amagerfælledvej 135 

Projektet berører følgende kommuner Københavns Kommune 

  

Oversigtskort i målestok Se bilag  

Kortbilag i målestok Se bilag 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 

december 2006 

 
 

 
x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 
x 

 
 

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej,  er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes. Anlægget er omfattet af pkt. 2c: Dybdebolringer.  



 

 

 
 

 

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

x     

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 

 

 x   Pumpe- og infiltrationsboringerne ligger på grunde med andre ejere, men der er lyst 

deklaration til grundvandskøleanlæg for de pågældende arealer.  

Den nordlige kildeplads ligger på grund tilhørende Karen Blixen parken/Ørestandens 

Grundejerforening. Den sydlige kildeplads ligger på grund tilhørende Københavns 

Kommune. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

x     

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

x     

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
 

Råstoffer – type og mængde: 
Mellemprodukter – type og mængde:  
Færdigvarer – type og mængde:  

x     

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

x     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

x     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
I anlægsfasen: 
I driftsfasen:  

x     

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
I anlægsfasen: 
I driftsfasen: 

 

x    Anlægget er dimensioneret til at oppumpe. 500.000 m
3
/år fra hver kildeplads med en 

ydelse på 150 -200 m
3
/t. Der er ikke specifikke kvalitetskrav til vandet, men den 

foreliggende grundvandskemi har været anvendt ved valg af komponenter bl.a. i forhold til 

tæring.  

 

Det skal bemærkes, at alt vandet reinfiltreres efter anvendelse, hvorfor der ikke er noget 

reelt forbrug af vand (andet end en lille mængde (<100 m
3
/år) som måske ledes til kloak 

ved omstilling af sæsondrift).   

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

 

x     

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand: 

 

x     

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

x     
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Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

x     

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

x     

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 
 

x     

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

x     

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

x     

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

x     

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

x     

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

 

   x  

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  

 

   x  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   x  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- 
og lokalplaner: 
 

   x  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

 x   Anlægget vil begrænse anvendelsen af grundvand i påvirkningsområdet, så længe 
anlægget er i drift. Dette vurderes at være af mindre betydning, da der ikke indvindes 
drikkevand i området.  



 

 

 

 

Ikke 
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Ja Bør 

undersøges 
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25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   x Grønjordssøen og vådområdet kaldet ”den grønne lunge” ved den landskabelige kanal 
ligger inden for området, hvor der potentielle påvirkninger. Det fremgår af 
Ørestadslovgiviningen og de relatere pleje- og udviklingsplaner, at de naturlige 
vandstandsforhold skal bevares i de disse naturområder.  
 
Vandstanden i området omkring anlægget moniteres løbende med dataloggere, hvorved 
eventuelle påvirkninger af bl.a. vandstand registreres.  
 
I forbindelse med etablering og ansøgning om tilladelse til anlægget, blev det vurderet at 
den maksimale påvirkning i primært magasin i moniteringsboring PJ2 beliggende lige øst 
for Grønjordssøen ville være op til 0,5 m. Desuden blev det vurderet, at den hydrauliske 
sammenhæng mellem primært magasin og det øvre vandspejl er lille, hvorfor der næppe 
ville være påvirkning af vådområdet, eller at en påvirkning af den nævnte størrelse i 
primært magasin ville være acceptabel. Efterfølgende monitering har dog vist at 
påvirkninger af primært magasin er langt mindre end oprindeligt beregnet, og reelt ikke 
mulige at påvise.  
 
Der er imidlertid direkte kontakt mellem øvre sekudære grundvandslag og vådområderne. 
Moniteringen har vist et sammenfald mellem faldende vandstandsniveau og vandintag til 
grundvandskøling.   
 
Det vurderes derfor at sårbare vådområder ikke påvirkes af anlægget drift.  
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at anlægget s placering, design og kapacitet tager hensyn til at 
reducere påvirkningerne i omgivelserne mest muligt.  

26.  Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

 x   Anlægget vil ikke påvirke kystnærhedszonen 

27.  Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   x  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   x  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   x  
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30.  Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 

      Nationalt:     
      Internationalt (Natura 2000): 
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

 

   x Området omkring Grønjordssøen og ”Den Grønne Lunge”er registreret som mosaik af eng 
og overdrev. Det er forventeligt, at der dertil knytter sig arter som spidssnudet frø, 
butsnudet frø, sno og hugorm. Botanisk set har området omkring Grønjordssøen, og ikke 
mindst de tilstødende søområder, særlig betydning pga forekomsten af den på øerne 
meget sjældne vandplante slank blærerod (ikke eftersøgt de sidste 10 år). 
 
Det er vurderet, at den hydrauliske sammenhæng mellem primært magasin og det øvre 
vandspejl er lille, hvorfor der næppe ville være påvirkning af vådområdet, eller at en 
påvirkning af den nævnte størrelse i primært magasin ville være acceptabel.  
 
Efterfølgende monitering har dog vist, at påvirkninger af primært magasin er langt mindre 
end oprindeligt beregnet, og reelt ikke mulige at påvise.  
 
Der er imidlertid direkte kontakt mellem øvre sekundære grundvandslag og vådområderne. 
Moniteringen har dog ikke vist en sammenhæng mellem vandstand i øvre sekundære 
grundvandslag og anlæggets drift. 
 
På baggrund af den forholdsvis beskedne tidsperiode anlægget reelt har været i drift 
vurderes det, at sårbare lavvandede vådområder antageligt ikke påvirkes uacceptabelt af 
anlæggets drift.  

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 

      Overfladevandt:     
      Grundvand: 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 

 

    Der forventes ikke nogen påvirkning af vandkvaliteten for overfladevand.  
 
Temperaturen og potentialet af grundvandet vil blive påvirket, men vil ikke overskride 
miljøkvalitetsnormerne. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

 x   Anlægget er etableret i byområdet. Anlægget vil ikke påvirke byområdet negativt 

33.  Kan anlægget påvirke: 
 

      Historiske landskabstræk: 
      Kulturelle landskabstræk: 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
      Æstetiske landskabstræk: 
      Geologiske landskabstræk: 

 

   x  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  

 

   x  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold): 
 

     

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x  
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37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i 
areal: 
 

    Grundvandspotentialet vil blive påvirket i et område omkring boringerne på ca. 1,5 x 1,0 km 

38. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

x    Ingen personer påvirkes af anlægget 

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   x  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   x  

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
  

      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 

 

   x Miljøpåvirkningerne forventes ikke at være væsentlige. Kommunen forventer en 
tidsbegrænset tilladelse til grundvandskøling, hvor der kan sikres et bedre grundlag til at 
vurdere risiko for påvirkningen. 

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   x  

43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

 x   Miljøpåvirkningen er kendt gennem anlæggets drift i prøveperioden. Anlæggets 
miljøpåvirkninger overvåges.  

44. Er påvirkningen af miljøet – 
 

      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 

 

    Miljøpåvirkningerne står kun på så længe anlægget er i drift.  

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

    VVM-screeningen giver ikke anledning til at antage, at projektet vil give væsentlige 
virkninger på miljøet, som kan udløse VVM-pligt.  

 
 
 
Dato:_________7. maj 2013__________________ Sagsbehandler:__________Lone Reiff_________________________________ 
 
 
 


