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 REF KAST 

 PROJEKTNR A008235 

Ansøgning om tilladelse til etablering og ibrugtagning af anlæg for grund-

vandskøling i forbindelse med nyt kontorhus på Langelinie, kaldet Pakhuset, 

matrikel 960 Østervold Kvarter, København, byggefelt D. 

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 Lange-

linie, 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 

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

Miljø ved Yvonne Jørgensen, at projektet med grundvandskøling i det nye Pak-

hus på Langelinie ser fornuftigt ud og at myndighederne ikke ser nogen grund til 

at fraråde yderligere undersøgelse. Derefter er der planlagt og udført en række 

forundersøgelser for en nærmere kvantificering af mulighederne lokalt for at 

etablere et sådant anlæg og projektet er sideløbende hermed detaljeret og projek-

teret i relevant omfang.  

På den vestlige del at byggegrunden er der således, efter indhentning af tilladelse 

fra Center for Miljø d. 22. november 2011 til udførelse af prøveboringer og tilla-

delse d. 7. december 2011 til udledning af vand fra prøvepumpninger, gennemført 

en række forundersøgelser for etablering af dette anlæg.  I forbindelse med forun-

dersøgelserne er der etableret to nye dybe undersøgelsesboringer (som efterføl-

gende kan indgå som produktionsboringer i det permanente anlæg). Der er heref-

ter udført borehulslogging, prøvepumpning, vandanalyser samt grundvandsmo-

dellering af anlægget, hvilket indgår i grundlaget for anlæggets projektering.  

De undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med anlægget for grundvands-

køling, er rapporteret i /2/ "Grundvandskøling - Pakhuset Langelinie, Data- og 

evalueringsrapport - forundersøgelser".  Rapporten er vedlagt som bilag til ved-

lagt notat: /1/"Myndighedsnotat for Grundvandskøleanlæg", som omfatter en kort 

gennemgang af det planlagte anlægs indretning og drift.  
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Ansøgning 

På vegne af ATP-Ejendomme, og med baggrund i vedlagte materiale, ansøges der 

hermed om tilladelse til etablering og ibrugtagning af det planlagte grundvands-

køleanlæg, herunder: 

› Etablering af yderligere 2 grundvandskøleboringer på Langelinie Allé i byg-

gefelt D. Boringerne forventes udført som de to første dybe boringer, dvs. 

således at der bores med 16" ned til ca. 40 meters dybde hvor der isættes 

ø250 mm PVC-casing, som bagstøbes for effektiv tætning i forhold til oven-

liggende lag. Placering/dybde af casing fastlægges sammen med tilsynet ud 

fra iagttagelser under borearbejdet. Derefter føres boringerne til endelig 

dybde med 8,5" bor, og boringerne står således åbne i kalken. Endelig dybde 

afhænger af indstrømningsforholdene, men forventes at blive 110-120 m u.t. 

› Der forventes et behov for kølekapacitet i et normalt år svarende til en gen-

nemsnitlig bortledning af 150.000 -200.000 m3 grundvand/år. Da vejret år 

for år imidlertid kan variere meget og dermed det tilsvarende kølebehov sø-

ges der dog om tilladelse til bortledning af op til 250.000 m3 grundvand år-

ligt fra den dybe del af bryozokalken, med en maksimal ydelse på op til 70 

m3/time, fordelt på tre boringer (den 4. boring holdes som reserve). 

› Tilsvarende forventes i et normalt år udledt i gennemsnit 150.000 -200.000 

m3 grundvand/år til Inderhavnen, men der søges om tilladelse til udledning 

af op til 250.000 m2 grundvand årligt til Inderhavnen, jf. ovenfor. Rørførin-

gen bliver gennem eksisterende hul i kajkonstruktionen, og vandet udledes 

ca. 2 m under vandoverfladen.   

Det bemærkes, at der i praksis vil blive indvundet og udledt en vandmængde på 

ca. 90.000 m3 -150.000 m3 over sommermånederne, med en maksimal ydelse på 

ca. 70 m3/time, mens der i den øvrige del af året forventes at blive indvundet og 

udledt den resterende mængde med en gennemsnitlig ydelse på 8-15 m3/time. 

I hovedpunkter har forundersøgelserne eftervist: 

› Kalkmagasinet (den dybe bryozokalk), hvorfra der skal indvindes, har en 

relativ høj T-værdi på ca. 1,8·10-3 m2/s, med deraf følgende relativt små æn-

dringer i grundvandspotentialet ved den planlagte drift af anlægget (flad 

sænkningstragt)  

› Grundvandskvaliteten er fundet at være uproblematisk, og der er ikke fundet 

spor af miljøfremmede stoffer.  

› Den numeriske modellering af anlægget har godtgjort at anlægget kan drives 

som planlagt uden at der sker betydende sænkninger af grundvandet i den 

dybe del af bryozokalken ind under den centrale by, samt uden at der sker 
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sænkninger i de højereliggende lag under den centrale by, og uden at der 

sker sænkninger af betydning i de terrænnære lag lokalt ved Langelinie. 

Yderligere information herom fremgår af /1/ og /2/ bilagt nærværende ansøgning. 

Tilladelser fra kommunen i forbindelse med dette projekt sendes til bygherre: 

 ATP-Ejendomme A/S  

 Att.: Christian Hartmann  

 Møntegården, Gothersgade 49 

 Postboks 2160, København K 

 

Med kopi til bygherrerådgiver: 

COWI A/S 

Att.: Jan Stæhr 

Parallelvej 2 

2800 Kgs. Lyngby  

Hvis der skulle være spørgsmål til det fremsendte materiale eller til projektet i 

øvrigt, er Center for Miljø velkomne til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Jan Stæhr 

Senior Projektleder 

Tlf.  5640 2265 

E-mail: sth@cowi.dk 

 

Bilag 

/1/"Myndighedsnotat for Grundvandskøleanlæg" 

/2/ "Grundvandskøling - Pakhuset Langelinie, Data- og evalueringsrapport - for-

undersøgelser".   

 


