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Ansøgning om tilladelse til midlertidig bortledning af indsivende havnevand og 

evt. grundvand fra udgravning til midlertidig udløb for havvand fra kølecentral i 

Adelgade.  

 

Baggrund 

Kvæsthusselskabet skal etablere p-kælder ved Kvæsthusmolen. I den forbindelse 

skal Københavns Energi (KE) flytte eksisterende havvandsudløb og etablere et nyt 

midlertidigt udløb i havnebassinet.  

 

 

Udgravningen/byggegruben til det midlertidige udløb er ca. 5 meter dybt og ca. 7x3 

meter i areal. Udgravningen pågår fra 13-11-2012 – 31-12-2012. Udgravningen kræ-

ves tør i udførelsesperioden.  

Byggegrube imel-
lem havnekajen og 
KE Bassin.  
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Der bliver spunset med jernplader som kan agere tæt spuns. Der vil dog sive hav-

nevand ind fra havnespunsen og der vil evt. sive grundvand op fra bunden af ud-

gravningen. Vandet kan holdes nede ved hjælp af 2-3 entreprenør pumper (3” og 

4”). 

Der er indtil dags dato pumpet 42.000 m³ vand som er ledt til havnen igennem 

sandfang. Der forventes at pumpe med samme rate som nu indtil 31-12-2012, hvil-

ket medfører en mængde på i alt ca. 180.000 m³ blandet havnevand og grundvand.  

Adresse, matrikel og ejerlav for den berørte lokalitet, der er omfattet af ansøgnin�

gen: Udgravningen er på matr. Nr. 403 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 

Projektbeskrivelse 

Projektets formål er at etablere forsyningsledning til transport af havnevand i en 

midlertidig periode på ca. 1 ½ år indtil permanent udløbsledning er etableret. 

Oppumpning af havvand forventes ikke at medføre grundvandssænkning af betyd-

ning for de nærliggende bygninger, da der graves imellem havnespunsen og KEs 

forsinkelsesbassin.  

 

Der er moniteret på flere af COWI´s boringer i området (PG2 ved Scandic, PG3 og 

PG4 ved Skuespilhuset). 
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Som det ses af moniteringen er der ikke sket nogen påvirkning af grundvandsstan-
den. Det vurderes at grundvandsstanden i de loggede boringer har de naturlige 
udsvingninger som forventet.  
 
KE ansøger hermed om at pumpe vand op fra udgravningen i takt med udgravnin-
gens udførelse.  
 
Ved yderligere spørgsmål til denne ansøgning skal de rettes til mig,  
 
Venlig hilsen  
 
Malu Cordius 
Tlf. 27954105 


