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1 Indledning 
Realdania skal opføre et multifunktionelt hus på Bryghusgrunden ved havnefronten 

i den centrale del af København. Bygningen udgør et seks etagers hus med to ind-

skudte etager samt en parkeringskælder.  

Grunden ligger ved Christians Brygge, umiddelbart vest for Frederiksholms Kanal. 

Beliggenheden fremgår af nedenstående Figur 1-1. 

 

Figur 1-1  Beliggenhed af Bryghusgrunden 

Byggegruben skal udgraves under det naturlige niveau for grundvandstanden i det 

primære magasin, og skal derfor tørholdes under anlægsarbejdet. Tørholdelsen er 

midlertidig, og skal pågå indtil der er etableret en konstruktion, som kan modsvare 

vandtrykket fra det primære grundvandsmagasin, men slukkes inden opførelsen af 

selve huset over terræn. Der vil ikke forekomme permanent grundvandssænkning, 

når byggeriet er etableret. 
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Der skal i denne forbindelse bortledes grundvand fra kalkmagasinet i området, og 

det oppumpede grundvand ønskes udledt i Københavns Havn. Yderligere skal etab-

leres et infiltrationsanlæg for opretholdelse af vandstandsniveauet uden for bygge-

gruben, for at sikre de ældre følsomme bygninger i området. 

Formålet med nærværende rapport er at redegøre for den planlagte grundvands-

håndtering samt at danne baggrund for ansøgning om de nødvendige tilladelser for 

udførelse af de beskrevne arbejder i relation til dette. 

Det vurderes, at der er behov for tilladelse til følgende: 

› etablering af A-boringer, omfattende både pumpe-, infiltrations-, pejle- og af-

lastningsboringer 

› bortledning af grundvand 

› udledning af grundvand til Københavns Havn 

› udledning af overfladevand fra byggegruben til Københavns Havn 

› nødudledning til kloak 

› infiltration af havnevand  

Ansøger er:  

Realdania Byg 

c/o Bryghusprojektet 

Fæstningens Materialgaard 

Frederiksholms Kanal 30, 1. sal 

1220 København K 

Att.: Ole Kongsbak 

 

COWI har udarbejdet et udbudsprojekt for de forberedende arbejder, som er sendt i 

udbud primo november 2012. De forberedende arbejder omfatter de konstruktioner 

under terræn, der er nødvendige for at grundvandshåndteringssystemet kan demon-

teres efter afslutning af entreprisen. Den valgte entreprenør skal stå for detailpro-

jekteringen, og under anlægsarbejdet vil Realdanias byggeledelse stå for tilsyn med 

grundvandshåndteringen og afrapporteringen til Center for Miljø. 

Der forventes indgået kontrakt med en entreprenør i januar 2013, og anlægsprojek-

tet starter op umiddelbart herefter. Det skal dog nævnes, at der allerede i efteråret 

2012 er udført forberedende arbejder på grunden, som ledningsomlægninger mv. 

Selve grundvandvandssænkningen påregnes opstartet medio juni 2013 og forventes 

at pågå i ca. 1 år. De indledende arbejder, dvs. etablering af boringer, etablering af 

diverse tekniske installationer og styresystemer samt test af anlægget forventes ud-

ført fra marts til juni 2013. 
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2 Beskrivelse af byggeprojektet 
Bryghusgrunden er beliggende Bryghusgade, 1473 København K og Christians 

Brygge 23, 1219 København K, matr. nr. 297 og 299 Vester Kvarter, København. 

Beliggenheden projektområde og dybe byggegruber for etablering af kældre, frem-

går af Figur 2-1. 

 

Figur 2-1 Planlagte byggegruber med angivelse af udgravningsniveauer i m DVR90. For 

rampen er dybeste niveau angivet. Central del af høj kælder skal måske udgra-

ves i 3 faser. 
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Grunden er relativt plan med terræn omkring kote +2 m DVR. Bunden i både kana-

len og i Inderhavnen er i kote ca. -4 á -6 m DVR. 

Grundens areal er på ca. 9.000 m
2
. Selve huset opføres med forskudte etager, og 

største etage udgør ca. 4000 m
2
. Der skal etableres kælder i 2 niveauer. Der etable-

res fuldautomatisk parkeringskælder på nederste niveau (kælderniveau 2), og biler-

ne afleveres i niveau 1 i kote -5,5 m DVR90 for enden af nedkørselsrampen.  

Kælderniveau 1 (høj kælder) udgør 1500 m
2
 og har udgravningsbund i kote -5,9 m 

DVR90. Kælderniveau 2 (dyb kælder) udgør i alt 2960 m
2
 og skal udgraves til kote 

-14,5 m DVR90. I den nordvestlige del skal etableres en nedkørselsrampe langs 

Vestervoldgade. For nedkørselsrampen skal der på det dybeste sted udgraves til 

kote -5,5 m DVR90. Endelig skal to mindre arealer udgraves til kote -1,9 m 

DVR90, hvilket ikke kræver trykaflastning i kalken. 

Der forventes en gennemsnitlig afsænkning af vandstanden i kalken til ca. 0,1 m 

under bund af byggegrube for den høje kælder og rampen samt ca. 0,5 m under 

bund af byggegrube for den dybe kælder.  

Projektforudsætningerne er således følgende: 

Eksisterende terrænkoter:        +2,0 m DVR90 

Udgravningsniveau (høj kælder):       -5,9 m DVR90 

Udgravningsniveau (dyb kælder):       -14,5 m DVR90 

Dybeste udgravningsniveau for rampe:     -5,5 m DVR90 

Udgravningen til kældrene sker i flere faser. Den centrale del af den høje kælder 

(kælderniveau 1) skal måske udgraves i tre faser, se Figur 2-1, grundet en trafikom-

lægningsplan, som skal sikre, at trafikken kan opretholdes langs Christians Brygge 

under anlægsarbejdet. Herefter skal der udgraves til den dybe kælder (kælderni-

veau 2) samt resten af den høje kælder ud mod havnen. Det vil dog også blive un-

dersøgt, om det er muligt at etablere en bro over udgravningen til den centrale del 

af den høje kælder, således at denne del kan udgraves i ét stykke. Yderligere under-

søges det, om det er muligt at udgrave både høj og dyb kælder samtidigt. 

En lang række forskellige byggegrubekoncepter er blevet evalueret, og vurderingen 

heraf har vist, at en traditionel "tør byggegrube-løsning" er mest fordelagtig. Dette 

indebærer, at grundvandsstanden inden for byggegruben i anlægsperioden sænkes i 

kalken og ovenliggende sand/grus lag ved hjælp af pumpeboringer placeret inden 

for byggegruberne. Byggegruberne omgives af tætte spunsvægge, som føres ned 

gennem fylden og de kvartære lag og ned til kalken. Den dybeste byggegrube om-

gives dog af en tæt sekantpælevæg til kote -17,5 m DVR90, som går ned i kalken 

og afskærer den øverste flowzone. Omkring nedkørselsrampen spunses der til kote 

ca. -5,5 m DVR90. 

Der skal etableres en opdriftssikring af de dybe konstruktioner, og denne opdrifts-

sikring sker ved installation af jordankre i den underliggende kalk, efter at grund-
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vandssænkningen er implementeret og byggegruben er udgravet, men forud for 

støbningen af bundpladekonstruktionen. 
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3 Ansøgninger 
Det forventes, at der vil være behov for grundvandshåndtering i perioden fra medio 

juni 2013 og ca. 12 måneder frem. Anlægget til grundvandshåndtering vil blive 

testet inden opstart af den egentlige grundvandssænkning. Alle tilladelser ønskes 

således at gælde fra den 1. marts 2013, idet der skal etableres boringer, og da an-

lægget skal testes inden den egentlige opstart. Der vil dog altid være risiko for for-

sinkelser under anlægsarbejdet, hvorfor der ansøges om, at alle tilladelser skal gæl-

de til udgangen af 2014.  

Der ansøges om tilladelse til at bortlede en mængde grundvand på op til ca. 270 

m
3
/time og i alt 2,2 mio. m

3
 i løbet af den samlede periode. Yderligere søges om 

tilladelse til at udlede denne vandmængde til havnen.  

Der søges desuden om tilladelse til at infiltrere havnevand til kalkmagasinet på op 

til ca. 270 m
3
/time og på i alt 2,2 mio. m

3
 i løbet af den samlede periode. Der søges 

om en vandmængde svarende til den ansøgte oppumpede vandmængde, men der 

forventes i praksis at skulle infiltreres mindre grundet indtrængende vand fra hav-

nen. Formålet med infiltrationen er at sikre, at vandstanden i de øvre sekundære 

magasiner opretholdes på et niveau, som svarer til det naturlige vandstandsniveau. 

Der ansøges således om tilladelse til at oppumpe vand fra havnen og infiltrere det 

til kalkmagasinet via infiltrationsboringer. Der forventes kun foretaget en simpel 

filtrering af havnevandet inden infiltration. Det vurderes, at være acceptabelt at 

infiltrere med havvand, da området er inddæmmet område, og således ligger uden 

for den gamle kystlinje. Desuden står grundvandsmagasinet i direkte hydraulisk 

kontakt med havnen, og grundvandet er således allerede saltvandspåvirket. 

Til bortledningen af grundvandet ansøges om tilladelse til etablering af op til 30 

pumpeboringer, hvoraf dog kun 26 forventes etableret. Yderligere søges om tilla-

delse til etablering af 7 pejleboringer inden for byggegruberne entreprenørens egen 

styring og kontrol af oppumpningen og infiltration. Yderligere forventes etableret 4 

pejleboringer i større afstand. Der ansøges om etablering af en pejleboring vest for 

byggegrunden, en pejleboring øst for Frederiksholms Kanal og to pejleboringer 

nord for byggegrunden, i Fæstningens Materialgård. Som beredskab ansøges om 

tilladelse til etablering af 10 aflastningsboringer inden for byggegruben, som kun 

aktivt vil bortlede grundvand i tilfælde af kortvarige strøm- eller evt. pumpesvigt. 

Endelig ansøges om etablering af op til 37 infiltrationsboringer samt 11 pejleborin-
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ger til kontrol af infiltrationsanlægget. Alle ovennævnte boringer søges som A-

boringer jf. Vandforsyningsloven. Den forventede omtrentlige placering af borin-

gerne fremgår af Bilag E. Den endelige placering afhænger af de praktisk mulige 

forhold. 

Regn- og indsivende vand inden for byggegruben forventes afledt via pumpesumpe 

og vil blive holdt separeret fra grundvandet. Der søges om tilladelse til at udlede 

overfladevandet til havnen, efter at det har været ledt igennem sandfang og olieud-

skiller. Der søges om tilladelse til at udlede i gennemsnit 20 m
3
/time overfladevand 

fra byggegruben til havnen, svarende til maks. 200.000 m
3
. Det kan dog i perioder 

med kraftig regn blive nødvendigt med en kortvarig højere pumpeydelse, forvente-

ligt op til 60 m
3
/time, som er denne ydelse anlægget dimensioneres efter. 

Der søges desuden om tilladelse til nødudledning til kloak i tilfælde af, at der i kor-

tere perioder mod forventning skulle være problemer med vandkvaliteten af van-

det, der udledes til havnen. Der ansøges om nødudledning til kloak af 100 m
3
/time 

oppumpet vand og maks. 250.000 m
3
 i den samlede periode. 

Generelt ansøges om et større anlæg, flere boringer og større vandmængder end 

forventet, for at tage højde for eventuelle forsinkelser samt usikkerheder på de hy-

drauliske forhold i grundvandsmagasinet. 
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4 Eksisterende forhold 
Der er udført en række geotekniske og miljømæssige forundersøgelser på grunden, 

som danner baggrund for forståelsen af de geologiske, hydrogeologiske og forure-

ningsmæssige og grundvandskemiske forhold: 

› Geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser på Bryghus-

grunden. Datarapport. COWI 2007 

› Geotekniske, hydrogeologiske, og miljøtekniske undersøgelser på Bryghus-

grunden. Evalueringsrapport. COWI 2007 

› Geoteknisk datarapport. Bryghusgrunden København. COWI 2005 

› Supplementary Geotechnical Investigation. Geotechnical report. GEO projekt 

nr. 34480. Rapport 1, 2011-05-18. 

› Miljøteknisk rapport. Forklassificering af overskudsjord. GEO projekt nr. 

34480 Rapport 2, 2011-05-31. 

› GEO. Bryghusprojektet. Supplementary Geotechnical Investigations. Factual 

report on monitoring data. GEO project no 34480. Report 3, 2011-11-10. 

› Geoteknisk undersøgelsesrapport. Carl Bro 24.0808.41. November 2008. 

› Supplerende geoteknisk undersøgelsesrapport. Carl Bro 24.0808.42. Marts 

2009 

Ovennævnte rapporter danner baggrund for nedennævnte beskrivelser af de eksi-

sterende forhold på byggegrunden. 

4.1 Geologiske forhold 
Jordbundsforholdende på grunden omfatter fyld og kvartære aflejringer underlejret 

af kalk. I Københavnsområdet er de øvre lag aflejret i forbindelse med flere istider 

efterfulgt af menneskelig indgriben. 
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Boringer fra grunden viser at kalken træffes i kote -11 til -12 m DVR90. Kalken 

overlejres af ca. 11-12 m kvartære aflejringer. Direkte på kalken ses generelt aflej-

ret et op til 3 m tykt lag af glacialt smeltevandssand, der stedvist er siltet eller gru-

set og lokalt helt fraværende. Herover træffes vekslende lag af moræneler og smel-

tevandssand, dog primært moræneler. De øvre lag af smeltevandssand er variable i 

tykkelse, dog forekommer der at være et sammenhængende lag smeltevandssand 

over det glaciale moræneler. 

Der findes op til 7 m fyld på grunden. Dette varierer dog meget, og ved de borelo-

kaliteter, hvor der er truffet de tykkeste fyldforekomster, er der i nærliggende bo-

ringer ikke truffet de samme store mægtigheder. Fylden er primært sandet men lo-

kalt også leret.  

Af Figur 4-1 fremgår et geologisk profil tværs igennem grunden. Profilet viser lag-

følgen bestemt i boringerne samt tolkede lagflader. Yderligere fremgår beliggenhe-

den af alle udførte boringer af Bilag A, og boreprofiler for boringerne er vedlagt i 

bilag B. 

 

Figur 4-1 Geologisk profil tværs igennem grunden  

4.2 Hydrogeologiske forhold 
Kalken og overliggende sandlag i direkte hydraulisk kontakt med kalken, udgør et 

sammenhængende regionalt vandførende lag, også kaldet det primære magasin. 

Det primære magasin er spændt med lækage. I de øvre lag kan forekomme mindre 

delvist adskilte lokale magasiner. De øvre magasiner er stedvist frie og stedvist 

spændte. 
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Begge grundvandsmagasiner har tilsyneladende ens, eller næsten sammenfaldende, 

grundvandspotentiale, der generelt ligger omkring kote 0 m til +0,5 m DVR og va-

rierer op til +/- 0,5 m. Begge magasiner har desuden stor hydraulisk kontakt til 

havnen. 

Vandstanden i de øvre magasiner ses dog også stedvist at træffes i et niveau, som 

adskiller sig fra niveauet i det primære magasin. Et eksempel på adskilte magasiner 

ses f.eks. i boring PEB1, hvor potentialet i det primære magasin er ca. 30 cm højere 

end i det øvre magasin i moræne- og fyldlaget. 

For kortlægning af de hydrogelogiske- og geotekniske forhold, er der udført en 

lang række boringer i området, to længerevarende prøvepumpninger, vandprøve-

tagning, geofysiske logs, herunder flowlogs, og længerevarende vandstandsmonite-

ring /1/, /6/ og /8/. 

Der er målt vandstand i samt havnevandstand i 7 pejlerør i området fra ultimo april 

2011 til ultimo oktober 2011, se Figur 4-2. 
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Figur 4-2 Monitering af upåvirket vandstand forår 2011. Vandstanden er vist i m.u.t. 

 

Yderligere er der målt upåvirket vandstand i ca. 8 pejlerør i 2 uger tilbage i foråret 

2007 /4/. 

4.2.1 Flowlogs 
For kortlægning af indstrømningszonerne i kalken er der udført flowlogs udført 

flowlogs efter filtersætning i GB3, GB4 /1/ samt i KB1, KB3, KB4 og KBx /6/. Af 

disse fremgår det, at der typisk træffes en flowzone i toppen af kalken, som i nogle 

boringer er mere udtalt og afgrænset end i andre. Yderligere træffes i nogle borin-

ger en flowzone mellem kote -16 og kote -18 m og igen imellem kote -19,5 til -21 

m. Dog ses også i enkelte boringer en mere jævn indstrømning ned til kote -22 m.  

Overordnet er der dog tolket tre zoner med høj indstrømning: 
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› Kote -11,5 til -13 m (toppen af kalken, passer med, at den typisk er mere op-

sprækket) 

› Kote -16,5 til -17,5 m (ses tydeligt i 5 af 6 flowlogs) 

› Kote -19,5 til -21 m (ses i 3 af 4 flowlogs de dybe boringer og passer med 

grænsen mellem ØKK og MKK) 

De mellemliggende lag vurderes at være mindre permeable, men der sker i alle bo-

ringer stadig en vis indstrømning i disse lag.  

Reelle lavpermeable lag vurderes først at optræde under kote -22 m, dvs. i MKK. 

4.2.2 Prøvepumpninger 
Der er udført 2 længerevarende prøvepumpninger i området i hhv. GB3 og KBx /1/ 

og /6/.  

Prøvepumpningen i GB3 blev udført over ca. 23 timer. Der blev pumpet med 16 

m
3
/time og opnået ca. 6,55 m's sænkning i pumpeboringen. Ved prøvepumpningen 

af GB3 er såvel sænknings- og stigningsdata registreret kontinuert med datalogger i 

pumpeboringen og i 7 udvalgte pejlefiltre.  

Fra KBx er der pumpet i en samlet periode på ca. 7 døgn, dog med en kortvarig 

afbrydelse på ca. ½ døgn. Ved prøvepumpningen af KBx er såvel sænknings- og 

stigningsdata registreret kontinuert med datalogger i pumpeboringen og i 9 udvalg-

te pejlefiltre samt i havnen. Der blev pumpet med først 14 og efterfølgende 19 

m
3
/time og opnået ca. 4,5 m's sænkning i pumpeboringen. 

Samlet for tolkningerne af prøvepumpningerne gælder, at T-værdierne varierer fra 

8 · 10
-4
 til 2,3 · 10

-3
 m

2
/s. Variationen vidner om, at det er et relativt inhomogent 

magasin. Magasintallet kan forventes i størrelsesorden 1-2 ·10
-4
, hvilket ikke er 

unormalt for spændte magasiner. 

Der er registreret god hydraulisk kontakt til havnen med både det primære og de 

sekundære magasiner. Der er således registreret gennemslag af variationer i havne-

vandstand på op til 55 % i boringerne i primært magasin og ret varierende men op 

til 100% i boringerne filtersat i de øvre magasiner. 

4.3 Forureninger i området 
Som en del af de supplerende undersøgelser er der udført en forklassificering af 

jorden /3/ og /7/. Prøverne er analyseret for indhold af kulbrinter, PAH’er og tung-

metallerne cadmium, chrom, kobber, nikkel, bly og zink.  

På baggrund af analyseresultaterne er jorden klassificeret i henhold til ”Vejledning 

i håndtering af forurenet jord på Sjælland", december 2005. Det vurderes at ca. 

56% af jorden er ren (klasse 1), 31% er forurenet/lettere forurenet (klasse 2-3) og 

ca. 13% er kraftigt forurenet (klasse 4).  
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Forureningsniveauet i overfladeprøverne ligger på niveau med typiske koncentrati-

oner for overfladejord i byområder. Forureningen består hovedsageligt af kompo-

nenterne tungmetaller, PAH og oliekomponenter.  

Jorden vil dog blive gravet væk, og vil derfor ikke give anledning til en forurening 

af grundvandet. 

Yderligere er der udtrukket oplysninger den 12. september 2012 fra Danmarks Mil-

jøportal om kortlagte grunde i henhold til jordforureningsloven. De kortlagte grun-

de i nærområdet fremgår af Figur 4-3. Grunde kortlagt på Vidensniveau 1 (V1) er 

potentielt forurenede grunde og for grunde kortlagt på vidensniveau 2 (V2) er der 

udført forureningsundersøgelser. 

Inden for en afstand af 250 m fra grunden findes følgende kortlagte grunde: 

› Nr. 101-30009, V1 kortlagt 

› Nr. 101-02235, V1 kortlagt 

› Nr. 101-03555, V2 kortlagt 

Der forventes i henhold til ovenstående ikke, at der findes kraftige forureninger på 

grunden eller i nærområdet, som kan påvirkes af den planlagte grundvandshåndte-

ring eller vil påvirke anlægsarbejdet nævneværdigt, og der er derfor ikke indhentet 

yderligere oplysninger om de enkelte forurenede grunde. 

Desuden vil der blive foretaget reinfiltration i forbindelse med tørholdelsen, hvor-

for en evt. risiko for mobilisering af forureninger i området minimeres. 

 

Figur 4-3 Beliggenhed af V1 og V2 kortlagte grunde i nærområdet. Blå angiver at grun-

den er V1 kortlagt og rød , at grunden er V2 kortlagt 
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4.4 Grundvandskemi og udledning til havnen 
For vurdering af grundvandsvandkvaliteten generelt, herunder mulige konsekven-

ser i forhold til afledning af oppumpet grundvand til Københavns inderhavn, er der 

udtaget en vandprøve til vandkemisk analyse af oppumpet vand fra boring GB3. 

Prøven er udtaget d. 28. marts 2007 i forbindelse med en prøvepumpning. Yderli-

gere er der udtaget en vandprøve d. 15-04-2011 fra boring KBx efter 3 dages 

pumpning. 

 

Vandprøverne er analyseret for gængse stoffer i relation til udledning af vand til 

Københavns havn. Disse inkluderer blandt andet: Totalkulbrinter fordelt på 3 ko-

gepunktsintervaller, BTEX, chlorerede opløsningsmidler og PAHer. Yderligere er 

der analyseret for en række uorganiske parametre. De vandkemiske parametre i 

analyseprogrammet er valgt i samarbejde med Københavns Kommune. 

 

Laboratorieanalyser er udført af hhv. Lantmännen Analycen A/S og Milana og ana-

lyseblanketterne er vedlagt i Bilag D.  

Analyseresultaterne for udvalgte parametre er summeret Tabel 4-1. 

Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i nogen af vandprøverne i koncentratio-

ner over detektionsgrænseværdierne. 

 

Ved udledning til havnen vil der ske en stor initialfortynding, og der kan normalt 

regnes med en initialfortynding på minimum 10. Med denne fortynding vurderes 

det, at miljøkvalitetskravene vil være overholdt for alle de analyserede parametre.  

 

Det forventes således umiddelbart, at vandet vil kunne udledes urenset til havnen.  
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Tabel 4-1 Målte koncentrationer i grundvand i GB3 for udvalgte parametre. Miljøkvali-

tets-krav for marine vandområder er jf. Bek. nr. 1022 af 25/08/2010 

 

Parameter Enhed GB3 

KBx Miljøkvali-

tetskrav for 

marine vand-

områder* 

Grænse-

værdi i 

drikkevand 

Klorid mg/l 260 - - 250 

Sulfat mg/l 100 - - 250 

Ammonium  mg/l 0,49 - - 0,05 

Total forfor mg/l 0,053 0,024 0,15 0,05 

Total kvælstof mg/l 3,3 0,467 -  

Opløst jern mg/l 1,1  - 0,2 

Mangan mg/l 0,01  150  

Opløst ilt mg/l 0,25  -  

Aggressiv CO2 mg/l 7,3  - <2 

Nikkel µg/l 0,45  3 20 

Arsen µg/l 0,49  0,11 10 

Barium µg/l 65  5,8 700 

Bor µg/l 120  94 1000 

Zink µg/l 55 7,8 7,8 5000 

Kobber µg/l <0,1 0,16 2,9 2000 

Crom µg/l <0,1 0,08 3,4 50 

Bly µg/l <0,1 <0,025 0,34 10 

Cadmium µg/l - <0,004 0,2 5 

Suspenderet stof mg/l - <2 - - 

Miljøfremmede 
stoffer µg/l 

Under detek-
tionsgrænsen 

- - - 

 

4.5 Eksisterende bygninger  
Navnet Bryghusgrunden stammer fra den tidligere beliggenhed af Kongens Bryg-

hus på grunden. Kongens Bryghus blev etableret i 1772, men nedbrændte i 1960 

under en voldsom brand. 
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De nærliggende bygninger, der betragtes som værende mest interessante, er de to 

bygninger beliggende på Bryghusgade nordvest for byggegrunden samt bygninger-

ne på Vester Voldgade vest for byggegrunden, se Figur 4-4. 

 

Figur 4-4  Nærliggende bygninger i området 

Bygningen parallelt med Bryghusgade, er en tre etagers murstensbygning på korte 

enkeltfundamenter, som tilsyneladende er i god stand. Bygningen ved siden af, som 

ligger parallelt med Vester Voldgade, er en to etageres bindingsværksbygning på 

korte enkelt fundamenter, der synes at have undergået betydelig deformering.  

 

 

 

 

 

Figur 4-5  Bygninger i Bryghusgade 

Bygningen beliggende vest for grunden er en seks etageres murstensbygning med 

kælder, se Figur 4-5. Dens fundering og nuværende tilstand er ukendt. 
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Figur 4-6  Bygning i Vester Voldgade 

Den anden betydningsfulde konstruktion i nærheden af grunden er vippebroen - 

den nuværende Frederiksholms Kanal Bro (en vippebro der fører Christians Brygge 

over kanalen). Broen blev bygget tidligt i 1900 tallet, og ligger tæt ved grundens 

østlige afgrænsning. Funderingen er tilsyneladende uarmeret beton/grovbeton del-

vist funderet på pæle. Broens nuværende tilstand er ukendt. Den generelle opbyg-

ning af broen er vist på det nedenstående vest (venstre) til øst (højre) tværsnit fra 

en 1973 opdatering af den oprindelige tegning fra 1930'erne. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-7  Tegning af Vippebro 

Grundens østlige og sydlige afgrænsninger er afstivet af kajvægge opbygget af 

træpæle- og blokvægge, af hvilke der ser ud til at være to typer. Den første type 

(første tegning i Figur 4-8) strækker sig i nordøstlig retning langs Inderhavnen og 

derpå i nordvestlig retning langs kanalen til vippebroen. Den anden type (anden 

tegning i Figur 4-8) strækker sig mod nordvest langs med kanalen fra vippebroen. 

Kajvæggens nuværende tilstand er ukendt. 

Den første type kajvæg består tilsyneladende af en gammel københavnervæg, der 

ser ud til at være blevet forstærket omkring år 2000 med en ny københavnervæg og 

jordankre. 

Den anden type består tilsyneladende af en gammel københavnervæg, der ser ud til 

at være blevet forstærket omkring år 1998 med spuns og jordankre. 
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.

 

Figur 4-8 Tegninger af kajvægge. Kilde: Hostrup-Schultz & Sørensen, Ref. 

99.771.00/103b og 6230.31/103 

 

Samlet set må det konkluderes, at der er sætningsfølsomme bygninger i nærområ-

det, og at grundvandstanden derfor skal opretholdes på sit naturlige niveau, for at 

mindske risikoen for sætningsskader. 
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5 Beskrivelse af grundvandshåndteringen 

5.1 Koncept for grundvandshåndteringen 
Grundvandshåndteringen foretages, som tidligere beskrevet, ved at der installeres 

et kombineret oppumpnings-, vandbehandlings-, infiltrerings- og overvågningssy-

stem.  

Byggegruben for den høje kælder udføres med afskærende vægge til kalken (kote 

ca. -12 m DVR90). Omkring den dybe kælder udføres tætte sekantpælevægge til 

kote -17,5 m DVR90, så de øvre flowzoner afskæres. Grundvandssænkningen ud-

føres med dybe pumpeboringer indenfor byggegruben (ca. 26 stk.), som føres til ca. 

kote ca. -19 m DVR90 i udgravningen til den dybe byggegrube og ca. kote -15 m 

DVR90 i udgravningen til den høje kælder. Pumpeboringen ved udgravning til 

rampen filtersættes dog kun i sandlaget over kalken. Der vil desuden blive udført 

en separat afvanding af det øvre grundvandsmagasin vha. lænsepumpning fra pum-

pesumpe og dræn, parallelt med grundvandssænkning i de dybere kalklag.  

Som beredskab udføres desuden aflastningsboringer (Ca. 10 stk.) inden for bygge-

gruberne, som kun aktivt vil bortlede grundvand i tilfælde af kortvarige strøm- eller 

evt. pumpesvigt. 

For at undgå sænkninger i de sekundære magasiner under de nærliggende følsom-

me bygninger, udføres infiltration af havnevand i op til 37 infiltrationsboringer 

rundt om byggegruben. 

Yderligere iværksættes et pejleprogram, således at grundvandsstanden i både pri-

mære og sekundære magasiner moniteres både i boringer lokalt omkring bygge-

gruben samt i større afstand, for at sikre, at grundvandsstanden ikke påvirkes. Det 

vil desuden forud for udgravningen blive testet, at grundvandshåndteringen funge-

rer efter hensigten. 

5.2 Grundvandsmodellering 
Der er udført grundvandsmodellering for beregning af de forventede vandmæng-

der, der skal oppumpes, samt af den resulterende sænkningsudbredelse i området. 
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Desuden er det beregnet, hvor meget vand der må forventes infiltreret for at opret-

holde den naturlige vandstand uden for byggegrunden.  

5.2.1 Modelopsætning 
Modellen er opdelt i 16 beregningslag: 10 i kalken, 4 kvartære lag og 2 fyldlag. 

Data er sammenfattet i Tabel 5-1, hvor lag 1 og 2 er fyld, lag 3 og 5 er moræneler, 

lag 4 og 6 er sand og lag 7-16 er kalk. Lag 3 og lag 4 indeholder stedvist også hhv. 

fyld og moræneler. 

Modellen er kalibreret således, at de tre gennemførte pumpeforsøg samt respons i 

de forskellige jordlag på vandstandssvingningerne i havnen kan simuleres og re-

produceres, særligt i de nedre magasiner. Ud fra resultaterne af kalibreringen af 

modellen, er kajbarrieren vurderet til at være "utæt" med en hydraulisk ledningsev-

ne på 1 · 10
-5 
m/s. 

De kalibrerede hydrauliske parametre fremgår af Tabel 5-1. Der er opnået en sam-

let transmissivitet for kalken og ovenliggende sandlag på ca. 1,1 · 10
-3 
m
2
/s. Sandet 

over kalken vurderes overvejende at være finsand. Kalken er lagt ind med en over-

flade i kote -11,5 m DVR90 og de øverste 1,5 m vurderes at være opknust. Der er 

indlagt en flowzone fra kote -16,5 til kote -17,5 m DVR90, og igen en flowzone fra 

kote -19,5 til kote -21 m DVR90.  

Magasintallet for det primære magasin i modellen er kalibreret til 8 · 10
-6
 for det 

primære magasin.  

Tabel 5-1 Modelopstilling. Anvendte hydrauliske parametre. Betydende flowzoner er an-

givet med røde tal 

  Top Bund Tykkelse Kh/Kv Kh [m/s] T [m2/s] 

Flow, 
primært 
magasin 
% 

Lag 1  2 -1 3 5 1,00E-05 3,00E-05 

Lag 2  -1 -2,5 1.5 5 1,00E-05 1,50E-05 

Lag 3  -2,5 -3,5 1 5 3,00E-08 3,00E-08 

Lag 4 -3,5  -5,0 1.5 5 5,00E-04 7,50E-04 

Lag 5  -5,0 -9.0 4 5 1,00E-07 4,00E-07 

Lag 6  -9.0 -11,5 2.5 5 4,40E-05 1,10E-04 10% 

Lag 7 -11,5  -13 1.5 5 1,85E-04 2,77E-04 25% 

Lag 8 -13  -14,5 1.5 5 2,91E-05 4,37E-05 4% 

Lag 9  -14,5 -16,5 2 5 2,91E-05 5,83E-05 5% 

Lag 10  -16,5 -17,5 1 5 2,64E-04 2,64E-04 24% 

Lag 11  -17,5 -19,5 2 5 2,11E-05 4,22E-05 4% 

Lag 12 -19,5  -21 1.5 5 1,41E-04 2,11E-04 19% 

Lag 13  -21 -25 4 5 4,00E-06 1,60E-05 1% 

Lag 14  -25 -32 18 5 4,00E-06 7,20E-05 7% 

Lag 15  -32 -43 15 5 4,00E-06 6,00E-05 

Lag 16  -43 -47 4 5 8,00E-06 3,20E-05 

 T total (primært magasin)   1,09E-03 100% 
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5.2.2 Udførte beregningsscenarier 
Udgravningen til kældrene sker i flere faser. Den centrale del af den høje kælder 

(kælderniveau 1) skal måske udgraves i tre faser, se Figur 2-1, grundet en trafikom-

lægningsplan, som skal sikre, at trafikken kan opretholdes langs Christians Brygge 

under anlægsarbejdet. Herefter skal der udgraves til den dybe kælder (kælderni-

veau 2) samt resten af den høje kælder ud mod havnen. Det er dog i skrivende 

stund ved at blive undersøgt, om det er muligt at etablere en bro over udgravningen 

til den centrale del af den høje kælder, således at denne del kan udgraves i ét styk-

ke. Yderligere undersøges det, om det er muligt at udgrave både høj og dyb kælder 

samtidigt. 

Der er således kørt følgende scenarier med modellen: 

a) Udgravning af fase 1 af den centrale del af den høje kælder 

b) Samlet udgravning af fase 1-3 af den centrale del af den høje kælder 

c) Udgravning af den dybe kælder 

d) Udgravning til rampe 

e) Udgravning af høj kælder ud mod havnen 

f) Udgravning af den dybe kælder og hele den høje kælder samtidigt. 

I scenarie a) er det forudsat, at kælderen skal udgraves til kote -5,9 m DVR90. Der 

er antaget en trykaflastning af kalken til kote -6,0 m DVR90, hvilket vurderes at 

være tilstrækkeligt for at sikre mod bundbrud, og endda lidt til den sikre side, idet 

der er sand og moræneler mellem udgravningens bund og kalken. Det antages, at 

der spunses til top kalk hele vejen rundt om byggegruben. Dybden af spunsen er 

fastsat af hensyn til den geotekniske stabilitet af spunsvæggene. 

Scenarie b) svarer til scenarie a) men omfatter alle 3 faser af den midterste udgrav-

ning.  

I scenarie c) er det forudsat, at den dybe kælder skal udgraves til skal kote -14,5 m 

DVR90 og grundvandet sænkes til 0,5 m under bund af byggegrube, da der udgra-

ves til under kalkoverfladen. Der er derfor forudsat en grundvandssænkning til kote 

-15 m DVR90. Yderligere er forudsat afskærende vægge til kote -17,5 m DVR90, 

så en flowzone truffet omkring kote -17 m DVR90 afskæres. Byggegruben forud-

sættes at have dimensionerne 40 m x 74 m. 

I scenarie d) er der forudsat udgravning til kote -5,5 m DVR90 på det dybeste sted, 

som er ind mod udgravningen til den dybe kælder. Der forudsættes spunsning til 

kote -5,5 m DVR90 hele vejen rundt om rampen og der trykaflastes i sandet over 

kalken til kote -4 m til -5,6 m DVR90 på de dybeste 10 m af rampen. 

I scenarie e) er der, som i scenarie scenarie a), forudsat, at kælderen skal udgraves 

til kote -5,9 m DVR90. Der er antaget en trykaflastning af kalken til kote -6,0 m 
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DVR90, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt for at sikre mod bundbrud, og end-

da lidt til den sikre side, idet der er sand og moræneler mellem udgravningens bund 

og kalken. Det antages, at der spunses til top kalk hele vejen rundt om byggegru-

ben.  

Scenarie f) er udført som scenarie c) men suppleret med en trykaflastning i kalken 

til kote -6 m for hele den høje kælder. Der forudsat afskærende vægge, som be-

skrevet i scenarie a) og b)  

Alle scenarieberegninger er foretaget med infiltration af havnevand omkring byg-

gegruben. Der er placeret 37 infiltrationsboringer omkring byggegruben, som vist i 

Bilag E. Infiltrationsboringerne er simuleret i modellen som punkter med fastholdt 

tryk i kote +1 m DVR90 til +1,5 m DVR90.  

Infiltrationsboringerne infiltrerer vand i lag 7 til 10, dog i lag 7 til 12 i boringerne 

IN02 -12 samt IN21-25, da der ellers simuleres for store gennemslag af sænkninger 

via den dybe flowzone i lag 12.  

Sænkningen i byggegruben er simuleret ved at fastholde trykniveauet i de punkter 

og lag, der svarer til placeringen af mulige boringer. Den samlede vandmængde der 

skal bortpumpes, for at det angivne trykniveau kan opretholdes, beregnes som ind-

strømningen til disse celler.  

En principskitse af modelopsætningen er vist i Figur 5-1. 
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Figur 5-1 Modelopsætning for dyb kælder med afskærende vægge til kote -17,5 m DVR90 

og oppumpning fra sand-/gruslaget og kalken i boringer placeret indenfor byg-

gegruben.  
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5.2.3 Resultater af udførte beregningsscenarier 
Resultaterne af de udførte modelberegninger fremgår af Tabel 5-2. 

Tabel 5-2 Resultater af udførte modelberegninger 

Scenarie Oppumpning 

(m
3
/t) 

Reinfilt.  

(m
3
/t) 

Bemærkning 

a) Udgravning af fase 1 

af den centrale del af 

den høje kælder 

45 46 Sænkninger elimineres i be-

tydende områder. Ikke alle 

reinf boringer behøver at væ-

re aktive 

b) Samlet udgravning 

af fase 1-3 af den høje 

kælder 

62 61 Sænkninger elimineres i be-

tydende områder. Ikke alle 

reinf. boringer behøver at 

være aktive 

c) Udgravning af den 

dybe kælder 

136 134 Sænkninger elimineres i be-

tydende områder. 36 infiltra-

tionsboringer i anvendelse 

d) Udgravning til rampe 17 16 Der spunses hele vejen rundt 

om rampen 

e) Udgravning af høj 

kælder ud mod havnen 

77 69 Sænkninger elimineres i be-

tydende områder. 37 infiltra-

tionsboringer i anvendelse 

for at hindre sænkning i at 

sprede sig mod Christians-

borg 

f) Udgravning af den 

dybe kælder og hele 

den høje kælder samti-

digt. 

190 178 Sænkninger elimineres i be-

tydende områder. 39 infiltra-

tionsboringer i anvendelse 

for at hindre sænkning i at 

sprede sig mod Christians-

borg  

 

Da logistikken omkring udgravningerne først bliver endeligt fastlagt, når entrepre-

nøren kommer på banen, er de enkelte udgravninger simuleret hver for sig. Desu-

den er der simuleret en situation, hvor der grundvandssænkes samtidigt over hele 

byggegruben. Det forventes dog, at udgravningen til den centrale kælder opstartes 

først, og at dette varer ca. ½ år. Et par måneder efter påbegyndes grundvandssænk-

ningen for udgravning til den dybe kælder, og denne forventes at stå på i ca. 9 må-

neder. Grundvandssænkningen for udgravningen til resten af den høje kælder for-

ventes at stå på i 4 måneder parallelt med udgravning af den centrale kælder og den 

dybe kælder. Grundvandssænkningen til rampen forventes at stå på i ca. 3 måneder 

parallelt med udgravning til de andre kældre. Der vil således i en kortere periode 

være afsænkning for alle udgravninger samtidig. 

De simulerede sænkninger i den øvre kalk (lag 7) og nedre fyld (lag 2) fremgår af 

bilag C.1 til C.12 for de udførte beregningsscenarier. Det ses, at det er muligt at 

sænke vandstanden lokalt under byggegruberne, men samtidigt at undgå væsentlige 

sænkninger i kalken og i de øvre fyldlag uden for byggegruben. 
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Der er simuleret oppumpede vandmængder på mellem 45 og 190 m
3
/time for ud-

gravningen til kældre og 17 m
3
/time for udgravning til rampen. Der vurderes dog at 

være en vis usikkerhed på de beregnede vandmængder, primært grundet usikkerhed 

på de anvendte hydrauliske parametre og de varierende forhold i kalken. Usikker-

heden skønnes til ca. 30%, hvorfor det vurderes, at der kan forventes op imod 270 

m
3
/time i en maksimalsituation, hvor der både sænkes for høj kælder, dyb kælder 

og udgravning til rampe. Forventningen er dog en væsentlig lavere ydelse i største-

delen af perioden, hvorfor der samlet set vurderes oppumpet maksimalt 2,2 mio. m
3
 

i hele perioden. 

5.3 Bortledning 
Der forventes ud fra modelberegningerne at der maksimalt skal bortledes 270 m

3
/t, 

når der indregnes en usikkerhed på 30% af hensyn til usikkerhed på de anvendte 

hydrauliske parametre og de varierende forhold i kalken. I størstedelen af anlægs-

perioden forventes den samlede oppumpning dog at være væsentligt lavere. Der 

ansøges således om en samlet bortledning på 2,2 mio. m
3
 i hele anlægsperioden. 

Forventet beliggenhed af pumpeboringer fremgår af Bilag E og er beskrevet nær-

mere i afsnit 5.8. 

5.4 Infiltration og indtag af havnevand 
Der vil blive infiltreret vand fra havnen. Forventet beliggenhed af indtag til havne-

vand fremgår af Bilag E, og de forventede koordinater til indtagspunktet fremgår af 

Tabel 5-3. Indtaget vil ske mindst 2 m under normal vandstand. Inden infiltration 

vil der blive foretaget en filtrering af havnevandet, så suspenderet materiale filtre-

res fra. 

Tabel 5-3 Forventede koordinater for indtag af havnevand 

XUTM32 Euref 89 YUTM32Euref 89 

Havneindtag 725,116 6,175,394 

 

Forventet beliggenhed af infiltrationsboringer fremgår af Bilag E og er beskrevet 

nærmere i afsnit 5.8. 

5.5 Udledning af oppumpet grundvand til havnen 
Det oppumpede grundvand forventes udledt direkte til havnen uden forudgående 

vandbehandling. Udledningen forventes at ske via et udledningspunkt i en afstand 

af ca. 100 m fra havnevandsindtaget, se beliggenhed af Bilag E.  

Udledningspunktet har de følgende omtrentlige koordinater, som fremgår af Tabel 

5-4. 
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Tabel 5-4  Forventede koordinater til udledningspunkter 

XUTM32 Euref 89 YUTM32Euref 89 

Udledningspunkt 725,051 6,175,322 

 

Udledningen vil ske neddykket under havoverfladen, mindst 2 m under normal-

vandstand, for at reducere iltningen af vandet og dermed reducere okkerudfældnin-

gen lokalt.  

5.6 Udledning af overfladevand til havnen  
Regnvand og andet overfladevand, som måtte samles i byggegruben, vil også blive 

udledt til havnen. Dette vand holdes adskilt fra det oppumpede grundvand og vil 

blive ledt gennem sandfang og/eller olieudskiller inden udledning. Der forventes 

udledt gennemsnitligt 20 m
3
/time, svarende til maks. 200.000 m

3
 overfladevand fra 

byggegruben i separat udledningspunkt nær udledningspunktet for grundvand, se 

beliggenhed af Bilag E. Det kan dog i perioder med kraftig regn blive nødvendigt 

med en kortvarig højere pumpeydelse, forventeligt op til 60 m
3
/time, hvorfor sy-

stemet projekteres til at kunne håndtere denne max. kapacitet. 

5.7 Nødudledning til kloak 
Yderligere ansøges om nødudledning af en delstrøm på 100 m

3
/time oppumpet 

vand til kloak, og op til maks. 250.000 m
3
 i den samlede periode. 

Udledningen til kloak vil i givet fald ske til en nyetableret kloakbrønd i det nord-

østlige hjørne af byggegrunden, se beliggenhed af bilag . Brønden ejes af Realdania 

og er forbundet via stikledning til KE's Ø1400 mm hovedledning. KE har bekræf-

tet, at deres ledningsnet kan modtage den ansøgte mængde, og at vand fra bygge-

gruben skal ledes via et bundfældningsbassin inden udledning. Yderligere skal der 

foretages tv-inspektion af den nedre ledningsstrækning efter endt udledning samt 

evt. oprensning af ledningen. 

5.8 Boringer 
Der ansøges om de i Tabel 5-5 anførte pumpeboringer, aflastningsboringer, infiltra-

tionsboringer og pejleboringer. Ansøgningsskemaer for disse er vedlagt i Bilag E. 

 

 

 

 



  
BRYGHUSGRUNDEN, MYNDIGHEDSPROJEKT FOR GRUNDVANDSHÅNDTERING 

O:\A015000\A017324\11_SUBMISSIONS\06_Groundwatercontrol Permit 
Applications\Myndighedsprojekt\Bryghusgrunden_Myndighedsprojekt_Grundvandshåndtering_Ver1.DOCX 

33

Tabel 5-5 Planlagte nye boringer. 

Boring Antal Ca. filtersætning 

[kote] * 

Placering Formål 

PU01-13 13 Kote -10 til -15 I høj byggegrube Pumpeboring 

PU14 -25 12 Kote -15 til -19 I dyb byggegrube Pumpeboring 

PU26 1 Kote -10 til -11,5 I byggegrube for rampe Pumpeboring 

PU27-30 4 Kote -10 til -19 I byggegrube Pumpeboring -beredskab 

A01-05 5 Kote -10 til -15 I høj byggegrube Aflastningsboring 

A06-10 5 Kote -15 til -19 I dyb byggegrube Aflastningsboring 

IN01-27 27 Kote -10 til -19/-21 I byggefeltet Infiltrationsboring 

IN28-37 10 Kote -10 til -19 I Vester Voldgade Infiltrationsboring 

PB01 1 Kote 0 til -3 og       

Kote -12 til -17 

Sydvest for byggegrube 

på Christians Brygge 

Overvågning af påvirkning  

PB02 1 Kote 0 til -3 og       

Kote -12 til -17 

Nord for byggegrube i 

materialegården 

Overvågning af påvirkning 

PB03 1 Kote 0 til -3 og       

Kote -12 til -17 

Nord for byggegrube i 

materialegården 

Overvågning af påvirkning 

PB04 1 Kote 0 til -3 og       

Kote -12 til -17 

Nord øst byggegrube 

og kanalen 

Overvågning af påvirkning  

PB05-15 11 Kote -12 til -17  Langs infiltrationsbo-

ringerne 

Overvågning af infiltrati-

onsanlæg 

PB16-22 7 Kote -15 til -17 I byggegruberne Styring og overvågning af 

afsænkningsniveau 

* Afhænger af de lokale geologiske forhold 

Der ansøges i alt om 30 pumpeboringer til grundvandssænkning, men forventes 

dog kun etableret 26 placeret umiddelbart indenfor byggegruberne med en for-

holdsvis lige fordeling rundt langs kanten og én i udgravning til rampen. Den mest 

hensigtsmæssige og dermed endelige detailplacering fastsættes af entreprenøren. 

En mulig placering af de 26 boringer fremgår af Bilag E. Endeligt antal og place-

ring afhænger af valg af udgravningsproces og den opnåede virkningsgrad i borin-

gerne. Boringerne udføres som 12" lagfølgeboringer, og filtersættes i sand-

/gruslaget over kalken samt toppen af kalken. For pumpeboringerne til tørholdelse 

af den dybe kælder, som udgraves i kalken, skal boringerne filtersættes fra ca. 0,5 

m under bund af udgravning og føres til ca. 4,5 m under bund af udgravning. Bo-

ringerne bores til den for afsænkningen nødvendige dybde, dog uden at antræffe 

den nedre flowzone truffet omkring kote -19,5 m DVR90. Dette dokumenteres ved 

at indstrømningen i kalken registreres i pr. halve meter i forbindelse med borear-

bejdet. Antræffes den nedre flowzone (under kote -18 m DVR90), udstøbes borin-

gerne i bunden, så indstrømningen fra denne flowzonen afskæres. Boringerne fil-

tersættes efter en evt. udstøbning. Boringen ved rampen filtersættes kun i sand fra 

kote -10 til -11,5 m DVR90. Boringerne ventes udført med forerør og filter i di-

mension Ø160 til Ø225 mm.  

Yderligere ansøges om 10 aflastningsboringer, som udføres inden for spunsvægge-

ne, som en ekstra sikkerhed i tilfælde af strøm eller evt. pumpesvigt. En mulig pla-
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cering boringerne fremgår af Bilag E, men entreprenøren afgør i forbindelse med 

detailprojekteringen, det præcise antal samt beliggenheden af disse. 

Der ansøges om etablering af op til 37 infiltrationsboringer placeret i Vester Vold-

gade og inden for byggefeltet langs Bryghusgade og Frederiksholms Kanal. Borin-

gerne langs Vester Voldgade forventes etableret i cykelstien. Den mest hensigts-

mæssige og dermed endelige detailplacering fastsættes af entreprenøren. En mulig 

placering af boringerne fremgår af Bilag E. Boringerne udføres som 10"-12" borin-

ger, og filtersættes i sand-/gruslaget over kalken samt toppen af kalken, i ca. kote -

10 til -19 m DVR90. Dog føres udvalgte boringer langs Bryghusgade og langs ka-

nalen til kote -21 m DVR90, for at afskære en dybere flowzone, hvorigennem der 

ellers ville kunne ske gennemslag af grundvandssænkningen. 

Til monitering af infiltrationsanlæggets funktion etableres 11 pejleboringer filtersat 

i kote -12 til -17 m). Boringerne udføres som 8" boringer, med plads til et Ø63 fil-

ter.  

Til dokumentation for grundvandssænkningens påvirkning i nærområdet etableres 

der fire nye pejleboringer hhv. vest, nord og øst for byggegrunden. Boringerne pla-

ceres på offentligt areal og i Fæstningens Materialegård. Pejleboringerne filtersæt-

tes i øvre fyld/sand magasiner og i kalken. Boringerne udføres som 8" boringer, 

med plads til to stk. Ø63 mm filtre. Den endelige filtersætning fastlægges først når 

den lokale geologi på lokaliteterne kendes, hvilket vil sige efter boringerne er ud-

ført. Boring PB04 udføres kun såfremt den tidligere udførte boring PEB2 ikke kan 

anvendes, se beliggenheden af denne på Bilag A. PEB2 er i dag beliggende under 

skurvogne, og er således p.t. ikke tilgængelig. Yderligere kan det komme på tale, at 

der skal laves en erstatningsboring for den eksisterende boring PEB1, se beliggen-

heden af denne på Bilag A, hvis det ved anlægsstart viser sig, at der er problemer 

med denne boring. 

Endelig søges om tilladelse til etablering af 7 pejleboringer inden for byggefeltet til 

entreprenørens egen styring og kontrol af anlægget. Entreprenøren afgør i forbin-

delse med detailprojekteringen, det præcise antal samt beliggenheden af disse. 

Alle boringerne sløjfes forsvarligt efter anlægsarbejdets ophør medmindre andet 

aftales. Yderligere retableres alle offentlige vejbelægninger. 

For alle boringer, der placeres uden for byggegrunden, skal der foretages søgninger 

på ledningsoplysninger i LER og ansøges om gravetilladelse. Entreprenøren er an-

svarlig for dette. 

Yderligere skal der etableres installationer for ledningsføring over Vester Voldgade 

og Christians Brygge ved krydsningen med Vester Voldgade samt ved Frederiks-

holms Kanal. Entreprenøren skal projektere dette samt søge alle de nødvendige 

tilladelser. 
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6 Risikovurdering 
Byggefeltet på Christians Brygge er ifølge Københavns Kommunes Grundvands-

plan desuden inden for området kaldet "Middelalderbyen", inden for hvilken 

grundvandssænkning ikke må finde sted, se Figur 6-1.  

 

Figur 6-1 Oversigt over "Middelalderbyen" (sort skraveret), indenfor hvilken Københavns 

Kommune ikke tillader grundvandssænkning. Den røde markering angiver salt 

grundvand. Figuren er fra Københavns Kommunes Grundvandsplan, 2005.   

Baggrunden for dette er, at der i Indre By findes mange gamle sætningsfølsomme 

bygninger funderet på træpæle eller sætningsfølsomme aflejringer. Ved store eller 

længerevarende afsænkninger af vandstanden i de øvre lag risikerer disse bygnin-

ger at få alvorlige sætningsskader. 
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Der vil under anlægsarbejdet blive infiltreret havnevand til det primære grund-

vandsmagasin, og modelberegninger har vist, at det vil være muligt at opretholde 

det naturlige vandstandsniveau under de nærliggende følsomme bygninger. 

Der vil blive udført en tæt overvågning af om dette også kan overholdes i praksis 

under anlægsarbejdet, jf. det beskrevne overvågningsprogram. Inden opstart af den 

egentlige grundvandssænkning vil blive udført tests af anlægget, som skal doku-

mentere, at hele anlægget fungerer efter hensigten. Der vil blive beregnet referen-

ce- og styringsniveauer for udvalgte overvågningsboringer, så entreprenør og byg-

herre kan varsles, hvis vandstanden begynder at falde. I tilfælde af, at vandstanden 

mod forventning falder til væsentligt under det naturlige vandstandsniveau, vil di-

verse tiltag blive sat i værk, i henhold til beredskabsplanen, se afsnit 7. Dette kan 

bl.a. omfatte justering af infiltrationsanlægget, regenerering af infiltrationsborin-

gerne, og i sidste ende etablering af flere infiltrationsboringer. Med ovennævnte 

procedurer, vurderes der ikke at være risiko for sætningsskader på de nærliggende 

bygninger. 

Der vurderes ikke at være risiko for mobilisering af forureninger i området idet der 

ikke er fundet kraftig forurening inden for byggefeltet, og da der ikke er væsentlige 

forureninger i nærområdet. Desuden opretholdes vandstanden i området på de na-

turlige vandstandsniveauer, så der vil ikke være risiko for at trække eventuelle for-

ureninger ind til byggegruben eller øge nedsivningen af terrænnære forureninger. 

Inden for selve byggegruben er der risiko for spild af olie, men et evt. spild vil bli-

ve håndteret i henhold til en beredskabsplan, som udarbejdes af entreprenøren. 

Desuden ledes vand fra byggegruben igennem en olieudskiller inden det udledes til 

havnen. Det udledte vand vil desuden regelmæssigt blive analyseret, for at kontrol-

lere vandkvaliteten af det udledte vand. 

Analyser af oppumpet grundvand fra området viser at det er uforurenet grundvand, 

som må forventes at kunne udledes direkte til havnen. Efter kort tids pumpning 

forventes grundvandet i området at være meget lig havnevand grundet indtræng-

ning af vand direkte fra havnen, via de geologiske lag, og infiltrationen af havne-

vand. Der vurderes derfor ikke at være risiko for forurening af havnevandet. Det 

udledte vand vil dog regelmæssigt blive analyseret, for at kontrollere vandkvalite-

ten af det udledte vand. 
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7 Beredskabsplan 
I forbindelse med, at entreprenøren udarbejder metodebeskrivelse og detailprojekt 

for udførelsen af grundvandssænkningen, vil entreprenøren også udarbejde en be-

redskabsplan for anlægget til grundvandshåndtering. 

Beredskabsplanen vil som minimum behandle følgende punkter: 

1) Generel beskrivelse af anlægget 

2) Overvågnings- og alarmanlæg 

3) Nødstrømsanlæg 

4) Pumpesvigt (boringspumper, entreprenørpumper og andre pumper) 

5) Brud på afløbs- og trykledninger 

6) Brud eller fejl på alarmkabler og styringsanlæg 

7) Brud eller fejl på elkabler og tavler 

8) Fejl på renseanlæg for infiltrationsvand 

9) Nødoverløb til kloak 

10) Overskridelse af forventede afsænkningsniveauer 

11) Overskridelse af grænseniveauer for vandkvalitet 

12) Synlige gener ved udledningspunkt 

13) Håndtering og spild af kemikalier 

Beredskabsplanen vil blive fremsendt til Center for Miljø til orientering inden op-

start af grundvandssænkningen.  
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8 Overvågning og rapportering 

8.1 Overvågning af grundvandsstand  
Inden, under og efter grundvandssænkningen moniteres grundvandsstanden i de 

regionale pejleboringer PB01- PB04 samt i PEB1, som ligger uden for byggefeltet. 

Formålet med moniteringen i disse boringer er at overvåge og dokumentere, at der 

ikke sker en påvirkning af grundvandsstanden i nærområdet, særligt ved de nærlig-

gende følsomme bygninger.  

Der forventes installeret tryktransducere og dataloggere i alle de nævnte boringer, 

og udført vandstandsmålinger 1 gang i timen samt håndpejlinger ca. 1 gang pr. må-

ned. Installeres ikke dataloggere håndpejles boringerne dagligt. 

Beliggenheden af moniteringsboringerne fremgår af Bilag E, og alle pejleboringer 

er listet i Tabel 8-1. 

I forbindelse med detailprojekteringen beslutter entreprenøren sammen med bygge-

ledelsen hvor mange pejleboringer, der er behov for til styring af selve oppump-

ningen og reinfiltrationen. Yderligere bestemmer entreprenøren den præcise belig-

genhed af disse samt den nødvendige moniteringsfrekvens. Boringerne kan blive 

sløjfet undervejs, og kun data fra udvalgte boringer forventes indrapporteret til 

Center for Miljø. 

Grundvandsmoniteringen igangsættes i god tid inden anlægsarbejdet opstartes for 

at tilvejebringe så lange pejleserier som muligt, til dokumentation af den naturlige 

grundvandsstand samt variationer i denne inden anlægsarbejdet går i gang. 

Byggeledelsen vil beregne reference- og styreniveauer for overvågningsboringerne 

PB01-04 samt PEB1, som fremsendes til Center for Miljø til godkendelse inden 

opstart af grundvandssænkningen. 
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Tabel 8-1 Overvågningsboringer 

Boring Pejle-

rør 

Magasin Placering Formål 

PEB1 2 Fyld/sand 

og kalk 

For enden af rampe i 

Vester Voldgade 

Overvågning af referencevand-

stand og eksterne påvirkninger 

PB01 2 Fyld/sand 

og kalk  

Sydvest for byggegrube 

på Christians Brygge 

Overvågning af påvirkning fra 

grundvandssænkningen 

PB02 2 Fyld/sand 

og kalk 

Nord for byggegrube i 

materialegården 

Overvågning af påvirkning fra 

grundvandssænkningen 

PB03 2 Fyld/sand 

og kalk 

Nord for byggegrube i 

materialegården 

Overvågning af påvirkning fra 

grundvandssænkningen 

PB04 1 Fyld/sand 

og kalk 

Nord øst byggegrube og 

kanalen 

Overvågning af påvirkning fra 

grundvandssænkningen 

PB05-15 1-2 Fyld/sand 

og kalk 

Nær infiltrationsborin-

gerne  

Styring og overvågning af infilt-

rationen 

PB16-22 1 kalk I selve byggegruberne Styring og overvågning af af-

sænkningsniveauet 

 

Der installeres ikke en datalogger til måling af vandstanden i havnen, da der allere-

de indsamles vandstandsdata med datalogger ved Langebro (Metroselskabet) og 

Marmorkajen (DMI). Tidligere sammenligning af disse data har ikke vist væsentli-

ge variationer, hvorfor disse data kan rekvireres til brug på projektet.  

8.2 Overvågning af kvaliteten af grundvand 
udledt til havnen 

Kvaliteten af det oppumpede vand, der udledes til havnen, kontrolleres ved udtag-

ning og analyse af prøver af vandet ved alle udledningspunkter umiddelbart inden 

det udledes. Der vil altså være tale om blandingsvand fra et antal pumpeboringer. 

Alle prøver af det afledte vand analyseres for parametrene Total-Jern, Total-N, su-

spenderede stoffer og totalkulbrinter. Vandprøverne analyseres på et akkrediteret 

laboratorium. 

Der foreslås udtaget vandprøver 1 gang om ugen den første måned. Hvis vandkva-

liteten overholder vilkår stillet i tilladelsen, udtages herefter vandprøver 1 gang pr. 

måned, og efter 4 måneder, 1 gang i kvartalet 

8.3 Overvågning af kvaliteten af overfladevand 
fra byggegruberne udledt til havnen 

Kvaliteten af det oppumpede overfladevand fra byggegruben, der udledes til hav-

nen, kontrolleres ved udtagning og analyse af prøver af vandet ved alle udled-

ningspunkter umiddelbart inden det udledes. Der vil altså være tale om blandings-

vand fra et antal pumpesumpe. 
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Alle prøver af det udledte vand analyseres for parametrene: Total-Jern, Total-N, 

suspenderede stoffer og totalkulbrinter. Vandprøverne analyseres på et akkrediteret 

laboratorium. 

Der foreslås udtaget vandprøver 1 gang om ugen den første måned. Hvis vandkva-

liteten overholder vilkår stillet i tilladelsen, udtages herefter vandprøver 1 gang pr. 

måned, og efter 4 måneder, 1 gang i kvartalet 

8.4 Overvågning af kvaliteten af vand udledt til 
kloak 

Kvaliteten af oppumpet grundvand, der evt. midlertidigt udledes til kloak, kontrol-

leres ved udtagning og analyse af vandprøver af vandet umiddelbart inden det ud-

ledes. Prøver af det udledte vand analyseres for parametrene: pH, Total-Jern, Total-

N, suspenderede stoffer og totalkulbrinter. Vandprøverne analyseres på et akkredi-

teret laboratorium. 

Vandprøverne analyseres på et akkrediteret laboratorium. 

8.5 Registrering af vandmængder 
Alle vandmængder registreres med kumulerende vandmålere, som aflæses mindst 

ugentligt. Der registreres vandmængder følgende steder i systemet: 

› I alle udledningspunkter til havnen 

› Samlet udledning til kloak 

› Samlet infiltration til infiltrationsboringer 

8.6 Afrapportering 
Det foreslås, at data om vandkvalitet, vandmængder og grundvandsstand rapporte-

res til Center for Miljø efter en måned og herefter hver 3. måned, hvis der ikke 

fremkommer uventede oplysninger ved moniteringen. Rapporteringen varetages af 

byggeledelsen på Bryghusprojektet.  

Hvis der forekommer overskridelser af vilkår i tilladelserne, orienteres myndighe-

derne hurtigst muligt og i henhold til beredskabsplanen.  
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