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Københavns Kommune 
Center for Miljø  
Njalsgade 13, st 
2300 København S 
Att: Vandteamet 

(miljoe@tmf.kk.dk) 

Ansøgning om tilladelse til etablering A-boringer samt reinfiltra-
tion af oppumpet grundvand 
 
Baggrund 

 

Hvidovre Forsyning foretager over den næste årrække en udbygning af afløbs-
systemet langs Damhusåen. I perioden ultimo 2012 til ultimo 2014/primo 2015 
udføres en tunnelering af hovedtransportledning fra Åmarkens Pumpestation til 
Vigerslev Allé, kaldet Sektion I. I samme periode foretages en udbygning af 
Åmarkens Pumpestation.  
 

 
Situationskort over ledningsudbygning samt Åmarkens Pumpestation. Nuværende projekt, 

Sektion I, er indtegnet i blå 

 
Der vil være behov for at sænke grundvandet for at udføre projektet. For at 
formindske projektets påvirkninger er det planen, at 100 % af det oppumpede 
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grundvand bliver reinfilteret.  
 
Projektet foregår i Hvidovre Kommune i "skellet" mod Københavns Kommune. 
Enkelte aktiviteter foregår i Københavns Kommune og der søges derfor tilladelse 
til såvel etablering af reinfiltrationsboringer, reinfiltration af oppumpet vand i nye 
som eksisterende boringer og evt. via faskiner og/eller reinfiltrationsspidser samt 
anvendelse af udførte geotekniske boringer til overvågningsboringer.   
 
Ansøgninger hos Center for Miljø, Vandteamet 

 

På vegne af Hvidovre Forsyning ansøger Rambøll hermed om følgende tilladelser 
ifm. projektet Damhusledningen-Hvidovre, Sektion I, 2012-2015:  

1. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til at reinfiltrere 200.000 m3 
oppumpet grundvand i samme tidsperiode 

2. Tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 samt miljøbeskyttelseslovens § 
19 til at etablere 10 nye boringer der skal anvendes til oppumpning, rein-
filtration og/eller monitering.  Ca. 3 nye boringer er planlagt placeret ved 
Renseanlægget Damhusåen (Re6, Re7 og Re8), som ligger i Københavns 
Kommune.  
Ifølge modelberegninger er der behov for ca. 200, der er indtegnet på 
tegninger der vedlægges notatet. Hovedparten ligger i Hvidovre Kommu-
ne. Dog ansøges der om tilladelse til at etablere 250 boringer i tilfældet 
af, at der konstateres uforventet geologiske forholde mm. Ca. 10 af bo-
ringerne kunne ligge i Københavns Kommune. 
Hvis der er behov for disse supplerende boringer, bliver de så hvidt som 
muligt etableret i offentlige vejarealer/inde på område ejet af Damhu-
såens rensningsanlæg /Lynette Fællesskabet.  

3. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg i form af faskiner eller rein-
filtrationsspidser på privat matrikel. Evt. placering vil være afhængig af 
de aktuelle forhold.   

4. Der ansøges desuden om tilladelse til, at udførte eksisterende geotekni-
ske forundersøgelsesboringer udført som kategori A boringer kan anven-
des generelt til oppumpning, reinfiltration eller overvågning i forbindelse 
med det planlagte anlægsarbejde.  
På Københavns Kommunes side af Damhusåen, drejer det sig om ca. 50 
boringer der er indtegnet på tegning H1-LDA-2014 (vedlagt notatet), som 
er udført i forbindelse med andre projekter:  

· T-boringer fra KE's undersøgelser langs Damhusåen (2012) 
· S-boringer fra GEOs undersøgelser langs Damhusåen (2011) 
· Re- boringer er tidligere reinfiltrationsboringer etableret af GEO i 

2009/10 ifm. sænkningsprojekt ved Renseanlægget Damhusåen 
· F-boringer (i kalk) udført af Geoteknisk Institut den gang Rense-

anlægget blev etableret.  

I Københavns Kommune er en af de lokaliteter, hvor det ønskes at etablere bo-
ringer og tilhørende midlertidige ledninger tilsluttet til grundvandssænknings og –
reinfiltrationsanlægget,  kortlagt som forurenede, Rensningsanlægget Damhu-
såen. Det vurderes, at det ikke er behov for en tilladelse er efter jordforurenings-
lovens § 8, stk. 2 pga. følgende:  

· Anlægsarbejde i disse områder vil omfatte borearbejde, og nedgravning 
af midlertidige vandledningerne, og til sidst opgravning af ledninger og 
reetablering af områderne.  
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· Alt opboret jord bliver bortskaffet af boreentreprenøren til et godkendt 
modtageanlæg.  

· Ved ledningsarbejdet bliver opgravet jord stillet ved siden af udgravning, 
hvorefter det tilbagefyldes i ledningsrender iht. strategi aftalt med Hvid-
ovre Kommune. Jord med visuelt eller lugtmæssigt tegn på forurening 
bliver i stedet for bortskaffet til et godkendt jordmodtager. Dermed er der 
ikke tale om en forandring af forureningssituationen overfor grundvandet, 
eller arealanvendelsen.  

· Alle arbejdsområder bliver indhegnet, så kun entreprenør-
folk/projektpersonel med adgang til byggepladser vil komme i kontakt 
med jorden. Entreprenørfolk/projektpersonel bliver informeret om for-
håndsregler mht. arbejde med forurenet jord.  

· Evt. fjernelse af belægning vil kun ske i mindre områder, ved lednings-
graverne. Evt. øget nedsivning pga. fjernelse af belægningen vil kun væ-
re kortvarigt og midlertidigt.   

Vedhæftet notat beskriver bygge- og anlægsprojektet samt håndteringen af 
grundvandsprojektet (oppumpning, reinfiltration og overvågning).  Det indleder 
med en kort beskrivelse af det generelle projekt, grundvandssprojektet samt en 
sammenfatning af grundvandsforholdene omkring projektet. Derefter uddybes 
emnerne, og påvirkninger og risici beskrives som følge af grundvandsprojektet.  
 
Strategien ved grundvandshåndtering ved Projektet Damhusledningen-Hvidovre 
er at værne om Hvidovre Forsynings drikkevandsinteresser. Derfor er det plan-
lagte at reinfiltration vil ske i et lukket system for at formindske pyritoxidation og 
frigivelse af nikkel til grundvandet. Nikkel er vanskeligt at fjern fra drikkevand  
 
Denne prioritering medfører, at evt. forurenet grundvand ikke bliver renset, da 
afledning over et kulfiteret eller beluftning af vandet inden reinfiltration vil ilte 
vandet og dermed danne gunstige vilkår for pyritoxidation. Hvidovre Forsyning 
renser i forvejen grundvandet for bl.a. pesticidrester via kulfiltre.  
 
Hvor der er konstateret forurening ved oppumpningsstedet, bliver vandet rein-
filtreret så tæt som tekniske muligt på den pågældende byggegrube som tørhol-
des. Målet er at reinfiltration betragtes som en recirkulation af det eksisterende 
grundvand i et lokalt område.  
 
Andre ansøgninger 

 

Der kan, undtagelsesvis opstå perioder, hvor der er behov for at udlede oppum-
pet grundvand til Damhusåen og/elle kloak i Hvidovre. Dette beskrives nærmere i 
vedhæftede notat. Der sendes særskilt ansøgning til Københavns Kommune, 
Center for Park og Natur og tilladelse til at udlede overskudsvand til Damhusåen.  
 
Der ansøges også Center for Park og Natur om dispensation ved §3-
bestemmelserne vedr. Damhusåen og brinkerne f. eks. ved Renseanlægget. 
 
En kopi af ansøgningsbrevet sendt til Hvidovre Kommune er vedhæftet denne an-
søgning.  
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Kontaktpersoner 

Kontaktpersonen for Hvidovre Forsyning er:  
Eva Arler 
Projektleder 
Hvidovre Forsyning  
Biblioteksvej 52 
2650 Hvidovre 
(eva.arler@hvidovreforsyning.dk)   
Tlf: 3037 2767 
 
Kontaktpersonen hos Rambøll er Judith Wood (email: jsw@ramboll.dk; tlf: 
51616217),  eller Per Beck Laursen (email: PCL@ramboll.dk; tlf: 51616772). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Judith S.A. Wood 
Hydrogeolog, Ingeniør 
Geofysik og Geohydrologi 
 
D 51616217 
JSW@ramboll.dk 


