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1. INDLEDNING  

1.1 Orientering 

I forbindelse med etablering af beboelsesejendom med kælder i to planer på Marmormolen, Bo-

lig-ø øst, er det nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt i den underliggende kalk og i di-

rekte overliggende sandlag til sikring af, at udgravningen er tør og stabil. 

 

Nærværende notat beskriver, hvordan grundvandssænkningen er planlagt udført, som grundlag 

for ansøgning i forbindelse med grundvandssænkning.   

 

Grundvandssænkningen svarer i høj grad til den grundvandssænkning, der blev gennemført 

umiddelbart øst for Bolig-ø øst i perioden december 2011 til august 2012 for etableringen af FN 

Byen. De vandmængder, der skal oppumpes pr. time for udgravningen til Bolig-ø øst, vurderes 

således at svare til de vandmængder, der blev oppumpet for etableringen af FN Byen.     

 

1.2 Sammenfatning 

Udgravningen for kælderen måler ca. 85 x 130 m. Terræn ligger i kote ca. +2,5 og udgravnings-

koten er generelt -4,50 (DVR90). Lokalt etableres to pumpebrønde på ca. 2x2m, der udgraves til 

kote -5,50. 

 

Da området er et opfyldt, tidligere havområde, træffes der flere meter tykke fyldlag. 

 

Under grunden findes der i kalken - inklusiv overliggende sandlag aflejret direkte på kalken - et 

primært grundvandsmagasin.  

 

Magasinets vandføringsevne udtrykt ved transmissiviteten T er vurderet til ca. 2,5 x 10-3 m2/s. 

 

Det vurderes, at der er forholdsvis god hydraulisk kontakt fra havnen til det primære magasin i 

områder i havnen tæt på udgravningen.     

 

Grundvandspotentialet i det primære magasin vurderes ud fra pejledata at ligge ca. i kote +0,4. 

Det svinger med tidevandet. Til sikring af, at udgravningen er tør og stabil sænkes grundvands-

potentialet midlertidigt i det primære magasin til 1 m under udgravningsbund.  

 

Spunsen afskærer generelt de øvre lag og tørholdelsen af disse forventes håndteret ved simpel 

tørholdelse. 

  

Arbejdet forventes igangsat september 2013 og afsluttet efterår/vinter 2014. Grundvandssænk-

ningen vurderes at vare et år. 

 

Grundvandssænkningsanlæg i det primære magasin er planlagt udført ved pumpning fra 14 

pumpeboringer, der allerede er etableret inden for spunsen. Det oppumpede vand udledes i hav-

nen. 

 

På grundlag af den opstillede grundvandsmodel er der blevet udført en simulering af den planlag-

te grundvandssænkning. Den vandmængde, der skal oppumpes for at etablere en afsænkning i 

det primære magasin til 1 m under udgravningsniveau, er blevet vurderet til 250 m3/t. 

 

Det svarer til en samlet oppumpning på i alt 2,2 mio. m3 i den forventede sænkningsperiode på 

et år. 

 

Hertil kommer et skønnet bidrag på ca. 35.000 m3 fra lænsning af regn- og overfladevand. 

 

Det oppumpede vand forventes at være rent. 

 

Det oppumpede vand vil blive udledt til havnen fra et dykket udløbspunkt.  

Det er forudsat, at det oppumpede vand kan ledes til havnen efter iltning over iltningstrappe ef-

terfulgt af sandfilter. 
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Afledning til kloak skønnes til 25.000 m3 oppumpet grundvand, som på grund af renpumpninger, 

syrebehandlinger eller forurening ikke kan udledes til havnen.  

 

Der findes ikke søer, vådområder og vandløb i området.  

 

Grundvandet er salt. En eventuel påvirkning af saltvandsgrænsen mod vest vurderes at blive 

meget begrænset og at være uden betydning.   

 

Hvis sænkningen breder sig mod vest ind under blødbundslag i den gamle kystzone, der ligger 

under Banedanmarks arealer, eller videre mod vest under Østerbro vil der være en risiko for 

sætninger.  

 

Sænkningen i denne retning vil blive overvåget. Hvis sænkningen under banearealet og Østerbro 

mod vest viser sig at blive uhensigtsmæssig stor, kan der etableres infiltration af havvand i en 

stribe boringer langs Kalkbrænderihavnsgade. 

 

2. EKSISTERENDE FORHOLD  

2.1 Geologiske forhold 

De geologiske forhold er beskrevet på baggrund af 22 boringer, udført april-maj 2013 og afrap-

porteret i /1/.  

Terræn ligger i kote ca. +2,5.  

Da området er et opfyldt, tidligere havområde, træffes der flere meter tykke fyldlag. I boringerne 

er der således truffet fyldlag ned til 3,3 til 10,8 m u.t 

Fyldlagene har størst udbredelse mod nord. Under fyldlagene træffes postglaciale lag i form af 

sand og ler, samt tørv og gytje (med undtagelse af B10). De postglaciale aflejringer træffes til 

dybder på 5,2 – 12,8 m u.t. Herunder træffes glaciale aflejringer i form af moræneler, moræne-

sand og morænegrus.  

Under de glaciale aflejringer træffes kalken. Oversiden af kalken træffes i kote -9 til -11 på den 

centrale og nordlige del af grunden. Mod syd falder kalkoversiden til kote ca. -14 med den dybe-

ste kote -15 i det sydvestlige hjørne. I den nordlige halvdel af grunden ligger der moræneler di-

rekte på kalken og mod syd træffes flere meter sand på kalken.  

2.2 Hydrogeologiske forhold 

Under grunden findes der i kalken - inklusiv overliggende sandlag aflejret direkte på kalken - et 

primært grundvandsmagasin. Oversiden af kalken træffes i kote -9 til -11 på den centrale og 

nordlige del af grunden. Mod syd falder kalkoversiden til kote ca. -14 med det dybeste område 

omkring kote -15 i det sydvestlige hjørne. I den nordlige halvdel af grunden ligger der moræneler 

direkte på kalken og mod syd træffes flere meter sand på kalken.  

 

Magasinets vandføringsevne udtrykt ved transmissiviteten T er vurderet til ca. 2,5 10-3 m2/s. 

Vurderingens grundlag er resultaterne fra er tredøgns pumpeforsøg med en ydelse på 30 m3/t, 

suppleret med data fra prøvepumpning med trinvis varieret kapacitet. Endvidere er en grund-

vandsmodel opstillet for området blevet valideret mod pumpeforsøget samt mod oplysninger fra 

sænkningen under den tidligere grundvandssænkning for etablering af FN Byen.   

 

Det vurderes, at der er forholdsvis god kontakt til det primære magasin i områder i havnen tæt 

på udgravningen.     

 

Grundvandspotentialet i det primære magasin vurderes ud fra pejledata at ligge ca. i kote +0,4. 

Potentialet svinger med tidevandet.  
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2.3 Hydrogeologiske parametre  

Der er udført prøvepumpninger med trinvis varieret kapacitet i B1 og B20 hhv. den 1. og den 7. 

juli 2013. Der er endvidere udført en prøvepumpning med konstant kapacitet i B20 af 3 dages 

varighed fra den 2. til den 5. juli 2013, efterfulgt af en stigningsperiode på 3 dage, hvor en ræk-

ke af de eksisterende boringer på byggepladsen, er anvendt som observationsboringer.  

 

Data fra prøvepumpningerne med trinvis varieret kapacitet er anvendt til bestemmelse af virk-

ningsgrad og boringsligningen (boringstab og formationstab), mens prøvepumpningen med kon-

stant kapacitet er anvendt til bestemmelse af magasinparametrene T og S. 

 

Dataloggere blev installeret i boringerne umiddelbart før prøvepumpningerne med trinvis varieret 

kapacitet. Der blev endvidere installeret en barometerdatalogger ved terræn og en datalogger i 

havnen til vurdering af tidevandspåvirkningen. Disse data er anvendt til at korrigere for barome-

tereffekt og trend. 

 

Sænkningsdata og stigningsdata er indsamlet med dataloggere igennem hele prøvepumpnings-

forløbet. Data er korrigeret for barometereffekt og trend, og derefter filtreret for at reducere 

mængden af datapunkter. 

 

2.3.1 Prøvepumpning med trinvis varieret kapacitet 

Prøvepumpningerne med trinvis varieret kapacitet er udført med tre trin, efterfulgt af en stig-

ningsperiode. Vandspejlet i to nærliggende observationsboringer er moniteret under prøvepump-

ningerne. Detaljerne for udførelserne er vist i Tabel 2-1.  

 

Pumpeboring Dato Kapaciteter [m3/t] Observationsboringer 

B1 2013-07-01 2,7; 6,2; 12,0 B4; B22 

B20 2013-07-07 8,1; 14,8; 29,8 B17; B24 

Tabel 2-1. Udførelsesdetaljer for prøvepumpninger med trinvis varieret kapacitet 

 

Analyserne af prøvepumpningerne med trinvis varieret kapacitet er vist i Bilag 3. Et sammendrag 

af resultaterne er vist i Tabel 2-2.  

 

Boring Virkningsgrad [%] Formationstab, B [s/m2] Boringstab, C [s2/m5] 

B1 54 1383 435600 

B20 26 605 41472 

Tabel 2-2. Resultater af prøvepumpninger med trinvis varieret kapacitet. 

 

Jacob-Rorabaugh tolkningsmodellen for prøvepumpninger med trinvis varieret kapacitet er be-

skrevet ved boringsligningen: 

 

s(t) = BQ + CQ2 

 

hvor s(t) er sænkningen til tiden t og Q er kapaciteten. For B1 og B20 giver det følgende borings-

ligninger: 

 

B1: s(60) = 1383Q + 435600Q2   

B20: s(60) = 605Q + 41472Q2 

2.3.2 Prøvepumpning med konstant kapacitet 

Prøvepumpningen med konstant kapacitet blev udført med boring B20 som pumpeboring og en 

række observationsboringer jf. Tabel 2-3. Prøvepumpningens varighed var 3 døgn, fra 2013-07-

02 12:08 til 2013-07-05 12:02, efterfulgt af 3 dages stigningsperiode. Ydelsen var på 29,8 m3/t 

svarende til en samlet oppumpning på 2.144 m3. 

Boring Anvendelse Magasin Maksimal afsænkning Afstand til pumpebo-
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[m] ring [m] 

B20 Pumpe Primært 8,76 0 

B1 Obs. Primært 0,36 128 

B2 Obs. Primært 0,52 92 

B5 Obs. Primært 0,37 106 

B8_1 Obs. Primært 0,78 58 

B10 Obs. Primært 0,38 113 

B11 Obs. Primært 0,37 72 

B15 Obs. Primært 0,40 103 

B16 Obs. Primært 0,48 47 

B17 Obs. Primært 1,24 18 

B21 Obs. Primært 0,67 77 

B24 Obs. Primært 1,33 24 

Tabel 2-3. Boringsdetaljer for prøvepumpning med konstant kapacitet 

 

De hydrauliske parametre for det primære kalkmagasin er bestemt vha. Hantush-Jacob tolk-
ningsmodellen for spændte magasiner med lækage fra overliggende lag. 
 
Vandspejlsmålingerne fra prøvepumpningsperioden er blevet korrigeret for tidevandsfluktuationer 

ved hjælp af vandspejlsændringer målt i havnen. 
 

Resultaterne er plottet grafisk for hver enkelt observationsboring i dobbeltlogaritmisk afbildning 

med sænkningen som funktion af tiden. De hydrauliske parametre er visuelt bestemt ved kurve-

tilpasning. Analyserne er vist i bilag 2. Et sammendrag af resultaterne er vist i Tabel 2-4. 

 Boring Transmissivitet, T 

[m2/s] 

Magasinkoefficient, S 

[-] 

Lækagekoeficient, K'/B' 

[1/s] 

B20 5.98E-03   

B1 7.08E-03 5.00E-04 8.50E-08 

B2 6.09E-03 3.00E-04 3.67E-08 

B5 4.83E-03 1.50E-03 1.30E-07 

B8_1 3.67E-03 2.00E-04 5.50E-08 

B10 4.83E-03 8.00E-04 3.83E-08 

B11 5.63E-03 3.60E-03 1.32E-07 

B15 5.89E-03 9.00E-04 7.33E-08 

B16 4.47E-03 2.30E-03 2.00E-07 

B17 2.14E-03 2.40E-04 2.88E-07 

B21 2.57E-03 5.00E-04 8.67E-08 

B24 3.39E-03 1.00E-04 1.83E-08 

Geometrisk 

middelværdi 

4.45E-03 5.94E-04 7.91E-08 

Tabel 2-4. Sammendrag af resultater fra prøvepumpning med konstant kapacitet 

Resultaterne indikerer at transmissiviteterne i projektområdet er i størrelsesordenen 2,1-7,1 x 

10-3 m2/s. Disse værdier er efterfølgende anvendt som udgangspunkt ved kalibrering/validering 

af den opstillede grundvandsmodel.  

2.4 Grundvandskvalitet og forureninger 

I forbindelse med undersøgelserne for FN Byen blev der udført analyser på grundvandsprøver fra 

området, /2/. Der blev ikke fundet fremmedstoffer med koncentrationer højere end grundvands-

kvalitetskriteriet.  

 

Analyse af blandingsvandet fra udledning af oppumpet grundvand fra grundvandssænkningen for 

FN Byen viser ligeledes, at vandet kan forventes at overholde udledningskravene, jf. bilag 3. 
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Desuden er der i forbindelse med prøvepumpningerne med trinvis varieret kapacitet i boringerne 

B1 og B20 udtaget vandprøver til analyse. Resultaterne, der fremgår af bilag 3, viser at vandet er 

rent bortset fra 1,6 μg total cyanid og 0,13 μg cis-1,2-dichlorethylen.   

    

Det forventes således at det oppumpede vand vil overholde kravene til udledning. 

 

Ca. 250 m VSV og SSV for grunden ligger to olieforurenede grunde på kortlægningsniveau V2. 

Med den givne udbredelse af grundvandssænkningstragten i forbindelse med den midlertidige 

grundvandssænkning vurderes det, at en eventuel flytning af en mulig olieforurening i grundvan-

det vil være begrænset, jf. beskrivelsen af de kortlagte grunde i bilag 4.     

 

 

Figur 2-1 V1 og V2 kortlagte grunde 

 

 

3. GRUNDVANDSSÆNKNING  

Udgravningen for kælderen måler ca. 85 x 130 m. Terræn ligger i kote ca. +2,5 og udgravnings-

koten er generelt -4,50 (DVR90). Lokalt etableres to pumpebrønde på ca. 2x2m, der udgraves til 

kote -5,50. 

 

Der er allerede etableret spuns på de tre sider af den planlagte udgravning og spunsvæg vil blive 

etableret på den sidste side inden grundvandssænkningen starter. 

 

Grundvandspotentialet i det primære magasin vurderes ud fra pejledata at ligge ca. i kote +0,4. 

Det svinger med tidevandet. Til sikring af, at udgravningen er tør og stabil sænkes grundvands-

potentialet midlertidigt i det primære magasin til 1 m under udgravningsbund.  

 

Spunsen afskærer generelt de øvre lag og tørholdelsen af disse forventes håndteret ved simpel 

tørholdelse. 
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Arbejdet forventes igangsat september 2013 og afsluttet efterår/vinter 2014. Grundvandssænk-

ningen vurderes at vare et år. 

 

Grundvandssænkningsanlæg i det primære magasin er planlagt udført ved pumpning fra 14 

pumpeboringer, der allerede er etableret inden for spunsen. Det oppumpede vand udledes i hav-

nen. 

 

Ved anlægsarbejdets afslutning afproppes/forsegles alle boringer med sand i filterstrækningen og 

sandlag og med bentonit i lag af moræneler.  

 

 

4. OPSÆTNING AF NUMERISK GRUNDVANDSMODEL  

Til beregning af tilstrømningen og afsænkningen af grundvandspejlet under byggegruben er an-

vendt en numerisk grundvandsmodel opstillet i MIKE SHE. Der er taget udgangspunkt i en eksi-

sterende model, der dækker området omkring Nordhavnen. Det modellerede område er 6 x 5,5 

km og beregningerne er lavet i et 10 m beregningsgrid. Marmormolen ligger i den sydøstlige del 

og der er mere end 1.000 m til randen, således at eventuelle randeffekter undgås.  

 

Den eksisterende numeriske model har ikke indarbejdet den eksakte faktuelle viden omkring 

sand/ grus forekomster og beliggenheden af kalkoverfladen, men den vurderes at give et rimeligt 

bud på den afsænkning, som grundvandssænkningen vil generere i omgivelserne samt størrelsen 

af den nødvendige oppumpning. 

 

Borejournalerne fra de udførte boringer er gennemgået og sammenlignet med de geologiske lag i 

modellen. Der er en rimelig overensstemmelse mellem de fundne lag og lagene i den numeriske 

model. Øverst findes et fyld lag af varierende tykkelse. Herunder findes postglaciale aflejringer, 

der i modellen er repræsenteret af marint sand. Herunder findes let opsprækket moræneler som 

igen underlejres af sand/grus aflejringer, der ligger direkte ovenpå kalken og dermed udgør et 

samlet magasin. Mod nord tynder dette sand/grus lag ud og forsvinder helt således at moræneler 

ligger direkte ovenpå kalken. Udgravningsdybden er -4,5 m og vil i hele byggegruben ligge i det 

postglaciale lag.  

 

Der er ikke medtaget spunsvægge i beregningerne, så resultaterne for oppumpningen og sænk-

ningen kan opfattes som "worst-case".  

  

De etablerede boringer er indlagt med de rapporterede filterdybder. Tolkede T-værdier fra tre-

trins pumpetest og længerevarende pumpetest er sammenlignet med T-værdier i modellen. Vær-

dierne ligger på samme niveau. Det er antaget, at ca. 80 % af tilstrømningen forekommer fra 

den øvre kalk, der er antages stærkt opsprækket.   

 

4.1 Validering af modelopsætning 

Den opstillede model er valideret dels mod pumpeforsøg udført i boring B20, dels mod observati-

oner fra grundvandssænkningen for byggeriet af FN Byen. Valideringen er udført ved at simulere 

henholdsvis det udførte pumpeforsøg og grundvandssænkningen og derefter sammenholde simu-

lerede sænkningsforløb med de observerede. 

 

4.1.1 Validering mod pumpeforsøg i B20 

Det udførte pumpeforsøg i boring B20 er tidligere beskrevet i afsnit 2.3.2. Pumpeforsøget har 

kørt over 3 dage med en ydelse på 29,8 m3/t og der er foretaget registrering af potentialet i en 

række nærliggende pejleboringer. 

 

Pumpeforsøget er simuleret med den opstillede model og efterfølgende er der udtrukket pejle-

tidsserier fra modelsimuleringen og disse er sammenholdt med de målte pejlinger. Den simulere-

de sænkningsudbredelse i kalken efter 3 dage er vist på Figur 4-1 sammen med de observerede 

sænkninger. Som det fremgår, er der en god overensstemmelse mellem den simulerede og den 

observerede sænkning af det primære grundvandspotentiale under pumpeforsøget.    
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Figur 4-1 Simuleret sænkningsudbredelse fra prøvepumpning i B20 vist sammen med observerede 
sænkninger. 

 

4.1.2 Validering mod grundvandssænkning ved FN Byen 

I forbindelse med byggeriet af FN Byen på nabogrunden er der i perioden december 2011 til juli 

2012 udført grundvandssænkning med en gennemsnitlig ydelse på 169 m3/t og i perioder med en 

maksimal ydelse på 305 m3/t. 

 

Grundvandssænkningen ved FN Byen er simuleret med den for opstillede model og simulerede 

trykniveauer i kalken er efterfølgende sammenholdt med målte trykniveauer i to moniteringsbo-

ringer PIHL4 og PIHL5 beliggende ca. 250 meter vest for grundvandssænkningen. På Figur 4-2 er 

de to moniteringsboringers placering vist sammen med pumpeboringer (PU01-PU12) fra grund-

vandssænkningen. På Figur 4-3 er den simulerede tidslige udvikling i trykniveauet vist sammen 

med den målte i boringer PIHL4 og PIHL5. Som det fremgår af figuren er der tilsyneladende rela-

tiv god overensstemmelse mellem modellen og det observerede, specielt i boring PIHL4. 

 

Det må anføres, at vandspejlet i de to moniteringsboringer er påvirket af vandspejlet i havnen. 

Midt i december 2011 lå vandspejlet i havnen forholdsvis højt, hvilket kan have hævet vandspej-

let i de to boringer. Betydningen af dette kan være at den efterfølgende afsænkning af vandstan-

den forekommer større end den reelt var.    

 

Endvidere er nedsivningen fra havnen blevet justeret, således at de simulerede sænkninger un-

der Nordhavn skønnes at svare til de sænkninger af grundvandspotentialet, der observeredes 

under Nordhavn sommeren 2012 i forbindelse med grundvandssænkningen for anlæg af FN By-

en.   
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Figur 4-2 Oversigt over moniteringsboringerne PIHL4 og PIHL5 sammen med pumpeboringerne (PU01-
PU12) fra grundvandssænkningen under byggeriet af FN Byen. 

 

 

Figur 4-3 Simuleret trykniveau (grøn streg) for grundvandssænkningen ved FN Byen vist sammen med 
observeret trykniveau i moniteringsboringerne PIHL4 (blå) og PIHL5 (rød). Den lilla streg viser havne-
vandstanden i den sidste periode af afsænkningen 
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5. BEREGNINGER  

Der er foretaget simuleringer med henblik på at sænke grundvandsspejlet ved Marmormolen til 

kote -5,5 m 

 

Boringerne er indlagt med de rapporterede filterdybder og der er foretaget beregninger med en 

samlet pumpeydelse på 250 m3/h, fordelt ligeligt mellem de 14 boringer, der når ned i det pri-

mære magasin i form af kalken eller sand/grus ovenpå kalken. 

 

 

6. RESULTATER OG RISIKOVURDERING  

 

6.1 Simuleret afsænkning 

De simulerede maksimale afsænkninger i de kvartære lag og i kalken er vist på Figur 6-1 og Fi-

gur 6-2.  

 

De simulererede sænkninger er forholdsvis store set i forhold til, at der i perioden december 

2011 til september 2012 blev grundvandssænket for etablering af FN Byen umiddelbart øst for 

Bolig-ø øst uden at der blev konstateret uhensigtsmæssigt store afsænkninger mod vest. 

 

Da kalibreringen/valideringen af modellen mod afsænkningen mod vest og syd er usikker antages 

det derfor, at sænkningen holdes under 0,5 til 0,75 m ved de to moniteringsboringer Pihl4 og 

Pihl5.    

  

Figur 6-1 Simuleret sænkningskort for kvartæret  
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Figur 6-2 Simuleret sænkningskort for det primære magasin  

 

 

6.1.1 Nærliggende søer og vådområder 

Der findes ikke søer, vådområder og vandløb i området. Den nærmeste sø er Sortedams Sø, der 

ligger godt 1000 m fra projektområdet, og hvori der foregår arbejder i forbindelse med Metro Ci-

tyringsprojektet.  

 

6.1.2 Vandindvindinger 

Området er et område med såkaldt begrænsede drikkevandsinteresser. Det nærmeste område 

med drikkevandsinteresser ligger ca. 1500 m fra projektområdet. 

 

Ca. 900 m mod syd ligger et område i den indre by med særlige begrænsninger på sænkning af 

grundvandet. 

 

Grundvandssænkningen påvirker hverken området med drikkevandsinteresser eller området med 

særlige begrænsninger på sænkning af grundvandet. 

 

6.1.3 Saltvandsgrænsen 

Grundvandet er salt. En eventuel påvirkning af saltvandsgrænsen mod vest vurderes at blive 

meget begrænset og at være uden betydning.   

 

6.1.4 Sætningsrisici 

Hvis sænkningen breder sig mere mod vest end forudsat, det vil sige ind under blødbundslag i 

den gamle kystzone, der ligger under Banedanmarks arealer, eller videre mod vest under Øster-

bro, vil der være en risiko for sætninger. Som beskrevet i afsnit 8 og 9 overvåges sænkningen i 

denne retning og der vil være et beredskab til at håndtere en eventuel uhensigtsmæssig stor af-

sænkning.    
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7. UDLEDNING AF GRUNDVAND TIL RECIPIENT  

7.1 Havnen 

Det oppumpede vand vil blive udledt til havnen fra et dykket udløbspunkt. Placering fremgår af 

bilag 1. Udledningspunktet har følgende koordinater (S34S): 

 -X: 70.489 m 

  Y: 143.783 m 

  

Det er forudsat, at det oppumpede vand kan ledes til havnen efter iltning over iltningstrappe ef-

terfulgt af sandfilter. 

 

7.2 Kloak 

Det skønnes, at der vil være en afledning til kloak på 25.000 m3 oppumpet grundvand, som på 

grund af renpumpninger, syrebehandlinger eller lokal forurening ikke kan udledes til havnen.  

 

 

8. OVERVÅGNING  

Der etableres en overvågning af grundvandssænkningen baseret på: 

 Inden for spunsen pejles grundvandsstanden til kontrol i 4 til 6 boringer filtersat i kvartæret 

og kalken til vurdering af om tilstrækkelig sænkning er opnået og til sikring af, at der ikke 

sænkes unødvendigt dybt 

 Monitering af sænkningen af grundvandspotentialet i det primære magasin i to eksisterende 

moniteringsboringer, Pihl4 og Pihl5, placeret ved Kalkbrænderihavnsgade mod øst    

 Ydelsesmålinger i pumpningsboringer og måling af vandmængder udledt til havn og afledt til 

kloak 

 Løbende vandkvalitetsanalyser af det udledte og afledte vand 

 Opfølgning og rapportering af udført overvågning til bygherre/myndigheder. 

 

Der er planlagt følgende analyseprogram for bestemmelse af vandkvaliteten for grundvands-

sænkningsanlægget: 

 Boringskontrol 

 Organiske klorforbindelser 

 Krom 

 Aromater 

 Olieprodukter. 

 

Det nærmere analyseprogram udføres efter retningslinier i tilladelsen. 

 

 

9. BEREDSKAB OG TILTAG TIL IMØDEGÅELSE AF RISICI  

Hvis sænkningen i moniteringsboringerne Pihl4 og Pihl5 viser sig at blive uhensigtsmæssig stor, 

mere end 0,5 til 0,75 m, kan det være hensigtsmæssigt at bremse sænkningens udbredelse ved 

at etablere en række infiltrationsboringer ud mod Kalkbrænderihavnsgade. 

 

På Figur 9-1 er vist en simulering af det planlagte beredskab. Simuleringen viser, at med 5 bo-

ringer placerest som vist, vil sænkningens udbredelse mod vest kunne reduceres ved infiltration 

af godt 10 m3 havvand pr time i hver boring filtersat i kalken.  
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Figur 9-1 Simuleret  grundvandssænkning med infiltration   

 

 

10. RAPPORTERING  

Der vil blive foretaget en rapportering til myndighederne i forbindelse med både driften af grund-

vandsssænkningsanlægget og forvaltningen af tilladelsen, herunder analyseresultater, oppumpe-

de vandmængder, pejlinger mm. 

 

 

11. REFERENCER 

/1/ NCC. Marmorbo., marmormolen, Købehavn Ø. Beboelsesejendomme med parkeringskælder. 

Geoteknisk undersøgelse for ejendom med parkeringskælder i 2 planer. Moe A/S, 2013-06-

10  

/2/ Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S. Nyt FN-Hovedkvarter på Marmormolen. Orien-

terende undersøgelse af forurening i grundvand. Niras, 2010-01-12 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

BILAG 1 

SITUATIONSPLAN MED GRUNDVANDSBORINGER  
  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



-X:  70.489 m
 Y: 143.783 m

Udledningspunkt(S34S)



 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

BILAG 2 

GRUNDVANDSANALYSEDATA 
 Vandprøver fra flertrinstest i boring B1 og B20 

 Blandingsprøve fra udledning til havnen fra grundvandssænkning for anlæg af FN Byen 
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Lokalitet: Bolig Ø Øst
Udtaget: 26-06-2013
Prøvetype: Råvand
Prøvetager: Rekv.
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
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ALS Denmark A/S
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ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 62840/13 62841/13
Prøvested: B20 B1

Kommentar *1 *1

Parameter Enhed Metode
Cyanid CN, total <1.0 1.6 µg/l DS/EN ISO 

14403:2002
Purge & Trap, BTEXN - GC/MS, P&T
Benzen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Toluen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Ethylbenzen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Xylener <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
PAH'er 16 komp. - GC/MS/SIM
Naphtalen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Naphtalen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Acenaphtylen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Acenaphten <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Phenanthren <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Anthracen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Fluoren <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Fluoranthen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Pyren <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Benzo(a)anthracen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Chrysen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Benzo(b+j+k)fluoranthener <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Benz(a)pyren <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Benzo(ghi)perylen <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
Benz(e)pyren <0.010 <0.010 µg/l GC/MS/SIM
PAH, sum (EPA - 16 komp.) i.p. i.p. µg/l GC/MS/SIM
PAH, sum (MST - 6 komp.) i.p. i.p. µg/l GC/MS/SIM
Kulbrinter i vand - GC/FID/pentan
Total kulbrinter <5.0 <5.0 µg/l GC/FID/pentan
Purge & Trap, chlor. og nedbr. - GC/MS, P&T
Trichlormethan (Chloroform) <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
1,1,1-trichlorethan <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Tetrachlormethan <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Trichlorethylen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Tetrachlorethylen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
Chlorethan # <0.1 <0.1 µg/l GC/MS, P&T
Vinylchlorid <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
1,1-dichlorethylen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
trans-1,2-dichlorethylen <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
cis-1,2-dichlorethylen <0.02 0.13 µg/l GC/MS, P&T
1,2-dibromethan <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
1,2-dichlorethan <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T
1,1-dichlorethan <0.02 <0.02 µg/l GC/MS, P&T

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Ditte Therese Ekman Strecker
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
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Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret 
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHROMATOGRAM 62840/13

Sagesnavn: 128157-06-605-CJG Prøvested: Marmorvej 11, 2100 2100
Prøvemærke: Instrument: GC23
Sekvens: TK240613 Placering: Vial 74

 

CHROMATOGRAM 62841/13

Sagesnavn: 128157-06-605-CJG Prøvested: Marmorvej 11, 2100 2100
Prøvemærke: Instrument: GC23
Sekvens: TK240613 Placering: Vial 75
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Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk 
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771 
SagsID: 234370 
Udskrevet: 16-07-2013 
1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må 
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på 

www.milana.dk.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist
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Vand 

 

ANALYSERAPPORT
 
 
Per Aarsleff A/S 
Industriholmen 2 
2650 Hvidovre 
Christoffer Jørgensen

Udskrevet: 16-07-2012
Version: 1
Udtaget: 04-07-2012 

Modtaget: 04-07-2012
Påbegyndt: 04-07-2012
Udtaget af: Rekv./BRF

Sagsnummer: 128150-4-605-cjg
Kunde: Per Aarsleff A/S, Industriholmen 2, 2650 Hvidovre
Prøvested: , FN-Byen etape 1,Marmorvej 10, 

RESULTATER FOR PRØVE 65725
Parameter - Enhed Metode Akk - - - -

65725/12
Kommentar nr: *1

-
Purge & Trap, chlor. og nedbr. - GC/MS, P&T, AK152 påvist

Trichlormethan (Chloroform) µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

1,1,1-trichlorethan µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Tetrachlormethan µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Trichlorethylen µg/l GC/MS, P&T, AK152 0.029

Tetrachlorethylen µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Vinylchlorid µg/l GC/MS, P&T, AK152 0.087

1,1-dichlorethylen µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

trans-1,2-dichlorethylen µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

cis-1,2-dichlorethylen µg/l GC/MS, P&T, AK152 3.6

1,2-dibromethan µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

1,2-dichlorethan µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

1,1-dichlorethan µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Jern, Fe mg/l SM 17udg,3120B 3.1

Jern, Fe, opløst mg/l SM 17udg,3120B <0.01

Opslemmede stoffer (Susp. st.) mg/l DS 207(DS/EN 872) 14

Arsen, As µg/l ICP/MS 9.3

Bly, Pb µg/l ICP/MS 0.44

Cadmium, Cd µg/l ICP/MS 0.064

Chrom, Cr µg/l ICP/MS 0.54

Kobber, Cu µg/l ICP/MS 3.3

Kviksølv, Hg mg/l DS 2210,MOD,AK.105 0.0002

Nikkel, Ni µg/l ICP/MS 0.89

Zink, Zn µg/l ICP/MS 6.2

Purge & Trap, BTEXN - GC/MS, P&T, AK152 påvist

PAH'er 16 komp. - GC/MS/SIM AK.128 påvist

Kulbrinter i vand - GC/FID/pentan AK.61 i.p.

Benzen µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Toluen µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Ethylbenzen µg/l GC/MS, P&T, AK152 0.023

Xylener µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Naphtalen µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.031

Naphtalen µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.020

Acenaphtylen µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.023

Acenaphten µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.037

Phenanthren µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.025

Anthracen µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.015

Fluoren µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.051

Fluoranthen µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.045

Pyren µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.024

Benzo(a)anthracen µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Chrysen µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Benzo(b+j+k)fluoranthener µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Benz(a)pyren µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Dibenzo(a,h)anthracen µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Benzo(ghi)perylen µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

Benz(e)pyren µg/l GC/MS/SIM AK.128 <0.010

 

TEST Reg. nr. 361 

MILANA 
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må 
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist



PAH, sum (EPA - 16 komp.) µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.25

PAH, sum (MST - 6 komp.) µg/l GC/MS/SIM AK.128 0.045

Total kulbrinter µg/l GC/FID/pentan AK. 61 <5.0

Chlorethan # µg/l GC/MS, P&T, AK152 <0.10

Prove
 

 

KOMMENTARER
*1 Ingen kommentar

Trine Kornbeck
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må 
kun gengives i sin helhed med mindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: # ikke akkrediteret < mindre end > større end i.p. ikke påvist



 

 

 

 

 

 
 
 

 

BILAG 3 

ANALYSE AF FLERTRINSTEST I BORING B1 OG B20 
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WELL TEST ANALYSIS

Data Set: R:\...\B20.aqt
Date: 07/17/13 Time: 11:41:30

PROJECT INFORMATION

Company: Rambøll
Client: Aarsleff
Location: Marmormolen
Test Well: B20
Test Date: 2013-07-01

SOLUTION

Aquifer Model: Confined
Solution Method: Theis (Step Test)

T  = 536.2 m2/day
S  = 1.572E-5
Sw = 14.01
C  = 11.52 min2/m5
P  = 2.

Step Test Model: Jacob-Rorabaugh
Time (t) = 60. min   Rate (Q) in cu. m/min
s(t) = 10.08Q + 11.52Q2.
W.E. = 25.88% (Q from last step)

AQUIFER DATA

Saturated Thickness: 8. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA

Pumping Wells
Well Name X (m) Y (m)
B20 -70452.125 143657.551

Observation Wells
Well Name X (m) Y (m)

B20 -70452.125 143657.551
B17 -70434.431 143652.541
B24 -70454.834 143681.205
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WELL TEST ANALYSIS

Data Set: R:\...\B1.aqt
Date: 07/17/13 Time: 11:39:34

PROJECT INFORMATION

Company: Rambøll
Client: Aarsleff
Location: Marmormolen
Test Well: B1
Test Date: 2013-07-01

SOLUTION

Aquifer Model: Confined
Solution Method: Theis (Step Test)

T  = 89.66 m2/day
S  = 9.881E-7
Sw = -1.038
C  = 121. min2/m5
P  = 2.

Step Test Model: Jacob-Rorabaugh
Time (t) = 60. min   Rate (Q) in cu. m/min
s(t) = 23.05Q + 121.Q2.
W.E. = 54.43% (Q from last step)

AQUIFER DATA

Saturated Thickness: 8. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA

Pumping Wells
Well Name X (m) Y (m)
B1 -70388.033 143768.025

Observation Wells
Well Name X (m) Y (m)

B1 -70388.033 143768.025
B4 -70394.544 143779.388
B22 -70385.311 143734.767



 

 

 

 

 

 
 
 

 

BILAG 4 

V1 OG V2 KORTLAGTE GRUNDE   
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



 

 

Lokalitets nr. Kortlægnings
niveau 

Adresse Matrikel Ejerlav Forureningsbeskrivelse Vurdering 

101-20038 V2 Unicef Plads 1 Dele af 1  Frihavnskvart
eret, 
København 

Miljøundersøgelser fra 2010. 4 kortlagte områder 
på matr. NV hjørne: Jord: total kulbrinter (op til 
2900 mg/kg), vand: nedbrydningsprodukter af 
klorerede opløsningsmidler 
(6xgrundvandskvalitetskriterierne) ej afgrænset. 
SV del: Jord: Olieprodukter (op  til 660 mg/kg). 
Center: Forhøjet indhold af benz(a)pyren (4,7 
mg/kg) Ø del: Jord: forhøjede indhold af 
kulbrinter, PAH'er og nikkel 

Problem for Marmormolen 

101-30000 V2 Strandboulevar
den 47 og 
Rosenvængets 
Hovedvej 35 

Dele af 
109o og 
208 

Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Miljøundersøgelser fra 2011. Forurening af jord 
og terrænnært grundvand. Forhøjet indhold af 
kulbrinter (op til 2500 mg/kg) (2-3 m u.t.) 
vandprøver med forhøjet indhold af kulbrinter og 
diethylether. 
RH: Vurderes ikke at udgøre en risiko for 
områdets grundvandsressourcer. 

Vurderes ikke relevant  
Terrænnært 

101-04691 V2 Marstalsgade 
29-35 

3354 og 
3355  

Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

I forbindelse med etablering af omfangsdræn i 
2004. Jordprøver herfra viste forurening med olie 
samt i mindre grad tjærestoffer (fyldjord)  
RH: Den opgravet jord var fyldjord, der formodes 
at være diffus forurenet 

Vurderes ikke relevant  
Terrænnært 

101-04406 V1 Sundkrogsgade 
2-12 

2915  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere samlefabrik af biler og motorcykler. 
Benzinanlæg. Nedgravede tanke 12.000 l samt 
1.000 l benzinudskiller og 15.000 l fyringsolietank. 
Ingen dokumentation for opgravning/afblænding 
af tanke 

Kan være relevant, men kræver flere 
undersøgelser end på V1-niveau 

101-03658 V1  5939 m.fl. Frihavnskvart
eret, 
København 

Afrapportering for Nordhavnen med henblik på at 
identificere og lokalisere opfyldning samt industri 
og havnerelaterede aktiviteter, der kan være kilde 
til forurening. Her er bl.a. beskrevet forholdene 
ovenpå havbundsmateriale (kote -3m) hvor der er 
tilkørt byfyld til kote +2 eller +3 m. Der forventes 
forureninger i fyldet, overvejende som 
oliekomponenter, tjærestoffer og tungmetaller. I 

Kan være relevant, men kræver flere 
undersøgelser end på V1-niveau 



 

 

mindre omfang forventes klorerede 
opløsningsmidler og cyanider. 

101-03437 V2 Århusgade 84 1741  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Forureningsundersøgleser i 2004 og 2005. 
Tidligere renseri på grunden. 
Forurening med klorerede opløsningsmidler, 
primært tetrachlorethylen (PCE) og kulbrinter i 
jord/sekundært grundvand.  

Potentielt problem for Marmormolen 

101-02593 V2    Undersøgelser udført i 2002. 
Forurening med kulbrinter og forureningsniveau 
for bly i rådgivningsintervallet. Rummer i 2006 
børneinstitution/legeplads. I 2003 er der 
bortgravet jord, men restforurening er efterladt  

Vurderes ikke relevant 

101-02115 V2  797 Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Undersøgelser i 2001. 
Forureningsniveau for benz(a)pyren, PAH og bly 
ligger i rådgivningsintervallet. Forurening med 
kulbrinter (grundlag for kortlægning). I 2002 
bortgravet jord, efterladt restforurening. 

Vurderes ikke relevant 

101-01791 V2 Rosenvængets 
Alle 

  Undersøgelse i 2000. 
Forurening med bly. Derudover er der målt et 
gennemsnitlig forureningsniveau for cadmium og 
benz(a)pyren inden for rådgivningsintervallet. 
Enkelte værdier for cadmium, kobber og nikkel 
ligger over afskæringskriteriet. Offentlig 
legeplads.  
I 2001 er matrikel afgravet og jorden er udskiftet. 

Vurderes ikke relevant 

101-01582 V2 Strandboulevar
den 89-91 

1362  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Nuværende benzin- og servicestation. 
Ved opførelse af kontorhus i 1989 blev der 
konstateret olieforurening. Der blev bortgravet 
2000-2300 m3 olie- og benzinforurenet jord 
(kulbrinter > 8.000 mg/kg TS). Det vurderes at de 
mest forurenede dele af jorden er bortgravet. 
Ingen oplysninger om afgrænsning af forurening 
eller renbundsprøver. Potentielt forurenet med 
benzin, dieselolie, klorerede opløsningsmidler, bly 
og MTBE 

Risiko for Marmormolen 

101-01036 V2 Ringkøbinggade 4658  Udenbys Tidligere benzin- og servicestation, nu Risiko for Marmormolen 



 

 

2-4 Klædebo 
Kvarter, 
København 

børneinstitution. Miljøundersøgelse i 2009. 
Forurening med oliekomponenter i vandprøver 
(120-7700 µg/l), bestående af nedbrudt dieselolie 
og autobenzin. I jordprøverne blev påvist 
oliekomponenter (130-9800 mg/kg) og 
tungmetaller/tjærestoffer under 
afskæringskriterierne. Forureningen er ikke 
afgrænset 

101-01030 V2 Krausevej 7 4153  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Undersøgelser i 2001. 
Lettere diffus forurening med bly og kraftig diffus 
forurening med tjærestoffer. 
Børneinstitution. 
Øverste ½ m er bortgravet og ren jord kørt til, på 
arealer som ikke er dækket af fast belægning. Der 
er efterladt forurening 

Vurderes ikke relevant 

101-00861 V2 Århusgade 108 6111  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Nedgravede tanke.  
Miljøundersøgelse fra 2006 viste kraftig 
olieforurening, forurening med kulbrinter, 
benzen, trichlorethylen og tetrachlorethylen. 
Vandprøver viste forurening med totalkulbrinter 
(ingen klorerede opløsningsmidler). Delvis 
bortgravet jord 

Risiko for Marmormolen  
 
 
 
 
 
 

101-00789 V2 Århusgade 
112/Østbanega
de 135 

Del af 
6182  

Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere servicestation. Undersøgelser i 1995 og 
1998 og 1999. Forurening med olieprodukter i 
form af bl.a. benzin, diesel i ca. 2 m dybde (op til 
7100 mg/kg). Påvist forurening med olieprodukter 
i det øvre grundvand (9000 µg/l). Oprensning i 
2001 ned til 3,2 m u.t. efterladt restforurening, 
prøver fra bund viser benzin, diesel og 
tjæreprodukter (300-370 mg/kg) 
RH: vurderer at forureningen ikke er til fare for 
det grundvand, der bruges til drikkevand. 

Potentiel risiko for Marmormolen  
 

101-00751 V2 Østbanegade 55 Del af 
5075  

Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere benzinanlæg. 
Undersøgelser af OM i 2005. Oprensning af OM i 
2006. Forurening af jord og grundvand med 
benzin, påvist 1,2 – 6 m u.t. Efterladt forurening 

Risiko for Marmormolen  
 



 

 

med flygtige kulbrinter, benzen og BTEX 

101-00734 V1 Gustav Adolfs 
Gade 3-5 m.fl 

5321  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere autoværksted og vaskehal med 
benzinudskiller. 
 

Kan være relevant, men kræver flere 
undersøgelser end på V1-niveau 

101-00728 V2 Østbanegade 
103 

4856  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere benzinsalg. 
Undersøgelser for OM i 2006-2010. 
Kraftig forurening i jord og grundvand med 
oliestoffer. Oprensning i 2007. 
Efterladt restforurening i bunden af udgravning 
ca. 2 – 5 m u.t. Grundvandsforurening er ikke 
afgrænset mod syd og vest. Måling i 2010 viste 
indhold af total kulbrinter op til 3200 µg/l, benzen 
op til 440 µg/l, xylener op til 1600 µg/l og MTBE 
op til 320 µg/l. 
RH vurderer at restforureningen er meget lidt 
mobil.  

Risiko for Marmormolen  
 
Ligger tæt på Marmormolen og der 
forekommer høje koncentrationer i 
grundvandet, så det kan have en 
effekt når der påbegyndes pumpning. 
Stofferne er normalt forholdsvis 
mobile i vandfasen. 

101-00485 V2 Langelinie Alle 
47 

960  Østervold 
Kvarter, 
København 

Langeliniespidsen. 
Undersøgelser i 1999 og 2000 
Kraftig olieforurening, påvist fri fase. Hotspot af 
klorerede opløsningsmidler (TCE) i jord og 
grundvand. Oprensning i 2000. Fri fase fjernet og 
TCE reduceret. 
Undersøgelser i 2007. Forurening med total 
kulbrinter op til 38.000 mg/kg, olieforurening og 
PAH. I grundvand påvist totalkulbrinter (760 µg/l) 
og naphthalen (3,1 µg/l) 

Vurderes ikke relevant  
 
Der er ikke påvist indhold af klorerede 
opløsningsmidler. 
 

101-00379 V2 Nordre 
Frihavnsgade 
15, 15A og 15B 

953  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Udsivning af olie fra kældertank i 1998. 
Renset op men efterladt restforurening. 
RH formoder at forureningen har spredt sig til 
grundvandet 

Vurderes ikke relevant  
 
Mindre forurening, umiddelbart langt 
fra Marmormolen 

101-00374 V1 Viborggade 70 2572  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere auto- og malerværksted, smergelfabrik. 
1998 konstateret olieforurening omkring utæt 
tank. Påvist total kulbrinter på 500 mg/kg og 
nedbrudt gasolie/dieselolie 

Potentiel risiko for Marmormolen  
 

101-00334 V2 Kalkbrænderiha Del af 942  Frihavnskvart Olieforurening fra nedgravede tanke. Risiko for Marmormolen 



 

 

vnsgade 2 eret, 
København 

Oprensning i 1999, efterladt restforurening 
(olieindhold på 20.000 mg/kg). Ved afslutning på 
oprensning var der stadig oliefilm i 
pejleboringerne. Nye kældervægge udført med 
tæt spunsvæg og kældergulv udført som et 
dobbelt jernbetondæk med drænlag imellem (til 
sikring mod den frie olie) 

101-00104 V2    Tidligere olie- og benzinlager. 
Undersøgelser i 1989 og 1993. 
Forurening med olie i jord og grundvand. 
Afværge i 1993 i forbindelse med nybyggeri 
omhandlende bortgravning af en del forurenet 
jord, oppumpning af stærkt forurenet grundvand. 

Risiko for Marmormolen 
Grundvandssænkning kan muligvis 
trække i det stærkt forurenede 
grundvand 

101-00088 V2 Marstalsgade 6 3002  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere galvanovirksomhed i gården 
Efterladt restforurening med tungmetaller og 
cyanid. Forurening med klorerede 
opløsningsmidler i det sekundære grundvand. 
1992-1993 er der udarbejdet en monitering af 
grundvandsforureningen 

Risiko for Marmormolen 

101-01725 V2 Halsskovgade  139h  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Kemisk fabrik frem til 1935. 
Undersøgelser 2001. 
Forurening med bly og tjærestoffer 

Ikke relevant for Marmormolen 
 
De fundne stoffer er ikke særlig 
mobile og afstanden er forholdsvis 
stor til grundvandssænkningen 

101-02992 V2 Viborggade 59 132o  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere smede- og maskinværksted. Nedgravede 
tanke. 
Undersøgelser i 2003 påviste forurening med 
cadmium, kobber, bly, benz(a)pyren og total PAH 
over jordkvalitetskriterierne men under 
afskæringskriterierne. Grundvandsprøve viste et 
indhold af kulbrinter betragtelig over 
grundvandskvalitetskriteriet. En del af 
olieforureningen er bortgravet, men der er 
efterladt uafgrænset restforurening. 

Ikke relevant for Marmormolen – 
Tungmetaller og PAH'er er ikke særlig 
mobile 

101-03630 V2 Løgstørgade 2 132c  Udenbys 
Klædebo 

Tidligere smede- og sprøjteværksted og renseri. 
Undersøgelser i 2004. Påvist forurening af jord, 

Risiko for Marmormolen  
 



 

 

Kvarter, 
København 

grundvand og poreluft med klorerede 
opløsningsmidler. Desuden er der påvist en 
kraftig olieforurening i de dybereliggende jordlag 

101-01658 V2 Randersgade 
10-12 

249  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Der er fundet forurening over 
afskæringskriterierne 

Har ikke været muligt at finde 
yderligere oplysninger 

101-02594 V2 Livjægergade 38 Del af 
1391  

Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Undersøgelser i 2004. Gennemsnitlig 
forureningsniveau for kulbrinter (155 mg/kg) 
ligger over jordkvalitetskriteriet. Enkelte værdier 
for dibenz(a)pyren (5 mg/kg) ligger over 
afskæringskriteriet. Der er udført afværge 

Potentiel risiko for Marmormolen  
 

101-00466 V2 Pakhus 8-10 954  Østervold 
Kvarter, 
København 

2 nedgravede tanke. 
Undersøgelser fra 1999. 
Olieforurening i jord og grundvand under 
bygningen. Der er bortgravet jord, men efterladt 
restforurening 

Potentielt problem for Marmormolen 
– afhænger af i hvor høje 
koncentrationer, der er målt, om det 
er et problem  

101-01038 V2 Rosenvængets 
Sideallé 6 

660  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Undersøgelser i 2000. 
Gennemsnitlig forureningsniveau for bly (490 
mg/kg) ligger over afskæringskriteriet. Cadmium 
(0,7 mg/kg), benz(a)pyren (1,3 mg/kg) og PAH (6,7 
mg/kg), dibenz(a,h)anthracen (0,31 mg/kg) ligger i 
rådgivningsintervallet. Der er udført afværge i 
2001 

Vurderes ikke relevant  
Dog er vandfasen ikke belyst 

101-04945 V1 Faksegade 2-10 
m.fl. 

4093, 
4092, 
4091, 
1644, 
109g  

Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

I forbindelse med gårdrenovering er der udtaget 
blandingsprøver af den bortkørte jord. Der blev 
analyseret for tungmetaller, olieprodukter og 
PAH, alle analyseresultater overskrider 
afskæringskriterierne. 

Kan være relevant, men kræver flere 
undersøgelser end på V1-niveau 

101-03431 V2 Classensgade 49 1348  Udenbys 
Klædebo 
Kvarter, 
København 

Tidligere renseri. Undersøgelser i 2003 
konstatererede tetrachloretylen (PCE) og olie i 
jordens poreluft, samt sekundære grundvand 

Risiko for Marmormolen  
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A-Boringer - Bolig Ø - ØST (MARMORMOLEN ) Boringer forventes Sløjfet Marts 2015

Boringsnavn Borings type X Y Z Type boredybde

[m]

boredimension

[inch]

filterstørrelse filterlængde

[m]

blindrørlængde

[m]

TSB [m] SAND [m]

B1 Pumpe -70388,033 143768,025 2,458 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 22 10 Ø165mm 8 14 5 17

B2 Pumpe -70383,623 143719,177 2,297 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 20 10 Ø165mm 8 12 4 16

B3 Pumpe Ej udført Geoteknik/Hydrogeologisk boring 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B4 Pumpe -70394,544 143779,388 2,422 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 20,5 10 Ø165mm 7 13,5 5 15,5

B5 Pejle -70408,729 143753,906 2,773 Pejleboring 13 10 Ø63mm 1 12 3 10

B5 Pejle -70408,729 143753,906 2,773 øvre filter Ø32mm 1 7

B6 Pejle -70402,988 143735,002 2,548 Pejleboring 12,9 10 Ø63mm 1 11,9 3,9 9

B6 Pejle -70402,988 143735,002 2,548 øvre filter Ø32mm 2 3

B7 Pejle -70399,707 143704,140 2,747 Pejleboring 13,5 10 Ø63mm 1 12,5 3 10,5

B7 Pejle -70399,707 143704,140 2,747 øvre filter Ø63mm 1 4,6

B8 Pejle -70398,742 143680,323 2,822 Geoteknisk Kerne-/Pejleboring 24 8 Ø63mm 2 22 2,05 21,95

B8 Pejle -70398,742 143680,323 2,822 øvre filter Ø32mm 2 5

B9 Pumpe -70394,732 143659,590 3,120 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 23,5 10 Ø165mm 8 14 4 19,5

B10 Pumpe -70425,308 143767,827 2,275 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 21 10 Ø165mm 8 13 4 17

B11 Pumpe.øvre -70413,141 143718,435 3,342 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 13 8 Ø125mm 5 2 5 8

B12 Pejle -70417,266 143676,406 2,792 Pejleboring 15,5 8 Ø63mm 2 13,5 3,5 12

B12 Pejle -70417,266 143676,406 2,792 øvre filter Ø63mm 2 6

B13 Pumpe -70414,793 143654,139 3,378 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 24 10 Ø165mm 8 14 5 19

B14 Pejle -70436,111 143737,749 2,600 Geoteknisk Kerne-/Pejleboring 21,8 8 Ø63mm 2 19,8 5,7 16,1

B14 Pejle -70436,111 143737,749 2,600 øvre filter Ø63mm 2 5

B15 Pumpe -70446,866 143760,516 2,109 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 20,5 10 Ø165mm 7 13,5 4,5 16

B16 Pumpe.øvre -70430,166 143698,738 3,358 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 14,2 8 Ø125mm 5 3 5,45 8,75

B17 Pumpe -70434,431 143652,541 3,265 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 24 10 Ø165mm 8 13 4 20

B18 Pumpe Ej udført Geoteknik/Hydrogeologisk boring 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B19 Pumpe -70457,973 143711,304 2,446 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 18 10 Ø165mm 6 12 5 13

B20 Pumpe -70452,125 143657,551 2,486 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 24,5 10 Ø165mm 8 14 6 18,5

B21 Pumpe -70460,289 143734,139 2,810 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 19,5 10 Ø165mm 7 12,5 5,5 13

B22 Pumpe -70385,311 143734,767 2,491 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 22 10 Ø165mm 9 13 5 17

B23 Pumpe -70379,899 143689,690 2,459 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 21 10 Ø165mm 9 12 3 18

B24 Pumpe -70454,834 143681,205 2,480 Geoteknik/Hydrogeologisk boring 21 10 Ø165mm 9 12 3,9 17,1

B25 Pumpe res. Ej udført Hydrogeologisk boring reserve 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B26 Pumpe res. Ej udført Hydrogeologisk boring reserve 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B27 Pumpe res. Ej udført Hydrogeologisk boring reserve 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B28 Pumpe res. Ej udført Hydrogeologisk boring reserve 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B29 Pumpe res. Ej udført Hydrogeologisk boring reserve 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

B30 Pejle res. Ej udført Pejleboring Beredskab 2 meter i kalk 8 Ø63mm

B31 Pejle res. Ej udført Pejleboring Beredskab 2 meter i kalk 8 Ø63mm

B32 Pejle res. Ej udført Pejleboring Beredskab 2 meter i kalk 8 Ø63mm

B33 Pejle res. Ej udført Pejleboring Beredskab 2 meter i kalk 8 Ø63mm

B34 Pejle res. Ej udført Pejleboring Beredskab 2 meter i kalk 8 Ø63mm

Re1 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re2 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re3 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re4 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re5 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re6 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re7 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Re8 RE.INF. Ej udført Infiltrationsboring Beredskab 8-9meter i kalk 10 Ø165mm

Koordinatsystem: S34S
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