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NCC Housing A/S 
 
Østmarken 3B 
2860 Søborg 
 
 
 

 

 

Tilladelse til etablering af A
af grundvand for byggeprojektet 

Efter ansøgning fra BlemJes
deler Center for Miljø tilladelse til udførelse af 
 

• 18 A-boringer  
• midlertidig bortledning af op til 

rende til 125 m3/t i en periode på 13 måneder
 
ved etablering af en 2-etagers P
Brygge – Artillerivej 154, matr. nr. 
 
 
Baggrund  
 
Der skal etableres en 2-etagers P
”De 3 søstre” på Islands Brygge, Artiller
ningskilde ikke fundet.). Projekt Havnevigen ligger syd for Thorvald 
Borgs Gade med ”Nokken” som den sydlige afgrænsning og hhv. I
lands Brygge og Artillerivej som vestlig og østlig afgrænsning.
 
De 3 tårne er planlagt opført med hhv
etager (nordtårn) og 11 etager (sydøst tårn). Kælderen planlægges at 
rumme ca. 183 P-pladser i 2 niveauer.
 
Et tårn vil blive direkte funderet; de 2 andre tårne vil blive pælefund
ret, mens parkeringskælderen opdriftssikres v
ført i kalk. 
 
Der skal foretages en dyb udgravning indenfor en byggegrubeindfa
ning i form af en rammet og forankret spunsvæg af stål.
 
Spunsvæggens perimeter er ca. 280 m og det tilhørende omkransede 
spunsede P-kælder- og tårnareal ud
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Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning 
af grundvand for byggeprojektet Havnevigen 

BlemJesse, på vegne af NCC Housing A/S, med-
deler Center for Miljø tilladelse til udførelse af  

midlertidig bortledning af op til 1.200.000 m3 grundvand sva-
i en periode på 13 måneder 

etagers P-kælder og tre boligtårne på Islands 
, matr. nr. 184, Eksercerpladsen, København. 

etagers P-kælder og tre boligtårne benævnt 
”De 3 søstre” på Islands Brygge, Artillerivej 154 (se Fejl! Henvis-

Projekt Havnevigen ligger syd for Thorvald 
Borgs Gade med ”Nokken” som den sydlige afgrænsning og hhv. Is-
lands Brygge og Artillerivej som vestlig og østlig afgrænsning. 

De 3 tårne er planlagt opført med hhv. 16 etager (sydvest tårn), 14 
etager (nordtårn) og 11 etager (sydøst tårn). Kælderen planlægges at 

pladser i 2 niveauer. 

Et tårn vil blive direkte funderet; de 2 andre tårne vil blive pælefunde-
ret, mens parkeringskælderen opdriftssikres vha. permanente ankre 

Der skal foretages en dyb udgravning indenfor en byggegrubeindfat-
ning i form af en rammet og forankret spunsvæg af stål. 

Spunsvæggens perimeter er ca. 280 m og det tilhørende omkransede 
og tårnareal udgør ca. 5.180 m2. 
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Det er oplyst, at den generelle udgravningskote indenfor spunsvægge-
gene forventes at ville være kote ca. – 4,4 m. Dette svarer til ca. 7 m 
under terræn. 
 
Der vil ikke være en permanent grundvandssænkning efter etablering 
af byggegruben.  
 
Se afsnittet ”PROJEKTET” for flere oplysninger. 
 
 
Tilladelse 
 
Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 18 stk. A-
boringer samt bortledning af 1.200.000 m3 grundvand i perioden sep-
tember 2012 og 13 måneder frem som ansøgt. Tilladelsen meddeles i 
medfør af vandforsyningsloven (LBK Nr. 635 af 07.06.2010) § 26, jf. 
øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (BEK 
Nr. 1000 af 26/07/2007).  
 
Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet. 
 
Tilladelsen annonceres på Københavns kommunes digitale hørings-
portal ”Bliv Hørt” (http://www.blivhoert.kk.dk) den 1. august 2012 
med klagefrist til den 29. februar 2012. 
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de 
forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller 
ændres væsentligt, jf. Vandforsyningslovens § 26, stk. 3. 
 
Tilladelse til bortledning kan først tages i anvendelse, når der er 
opnået tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til hav-
nen, eller når Center for Park og Natur, Københavns Kommune 
skriftlig har tilkendegivet, at tilladelsen er ufornøden. 
 
 
Tilladelsen kan udnyttes indtil 31. december 2013. 
 
Der må ikke foretages permanent grundvandssænkning ved drift af 
den færdige bygning. 
 
 
Klage 
 
Tilladelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, 
der har individuel og væsentlig interesse i sagen. Klage sendes til Cen-
ter for Miljø, som videresender klagen sammen med det materiale, 
som er indgået i sagens bedømmelse. Evt. klage har opsættende virk-
ning. 
 

Projektforudsætninger (kote 
m DVR90): 
 
Eksisterende terrænkoter: +2 á 2,5    
 
Generelt udgravningsniveau: -4,4  
 
Areal byggegrube: 5.180 m2  
 
Generelt sænkningsniveau: - 
 
Projektstart: september 2012 
 
Varighed af sænkning: 13 måneder 
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Ansvar 
 
I henhold til Vandforsyningslovens § 28 er bygherren erstatningsplig-
tig for skade, der voldes i bestående forhold ved forandring af grund-
vandsstanden. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af 
taksationsmyndighederne. 
 
Center for Miljø påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for ska-
der på rør, kabler m.m. ved placering af boringerne. 
 
 
Ansøgning 
 
BlemJesse har på vegne af NCC Housing A/S med skrivelse af 3. juli 
2012 ansøgt om tilladelse til udførelse af følgende A-boringer: 
 

• 14 stk. pumpeboringer   
• 4 stk. pejleboringer fordelt i byggegrubens midte 

 
Boringernes placering fremgår af vedlagte kortbilag.  
 
Der er søgt om tilladelse til bortledning af 125 m3/t i svarende til 
1.200.000 m3 grundvand i 13 måneder.  
 
Følgende materiale har indgået i sagen: 
 

/1/ Ansøgning fra BlemJesse kaldet ”NCC Housing A/S. Havne-
vigen. Islands Brygge, København. Midlertidig grundvands-
sænkning. Juli 2012” om tilladelse til midlertidig bortledning 
af grundvand og etablering af A-boringer i forbindelse med 
etablering af byggeriet Havnevigen, dateret 3. juli 2012. An-
søgningen indeholder et myndighedsprojekt med bilag A-H 

/2/ Mail af den 26. juli 2012 fra BlemJesse til Center for Miljø 
med anmodning om at udvide ansøgningen med udførelse af 
14 pumpeboringer i stedet for 12 pumpeboringer. 
 

 
TILLADELSE TIL BORTLEDNING 
 
Der stilles følgende vilkår til tilladelsen: 
 
Generelt: 
 

1. Der må ikke ske uacceptabel spredning af eventuel forurening, 
og der må ikke forekomme mobilisering af eventuel grund-
vandsforurening, der kan medføre risiko for indeklima-
problemer for den kommende bygning eller naboejendomme. 
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2. Påvirkning af grundvandsressourcens grundvandskemiske og 
hydrogeologiske forhold skal søges minimeret.  

 
 
 
 
 
Boringer 
 

3. Alle boringer skal udføres og sløjfes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i boringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 
26/07/2007).  

 
4. Når boringerne ikke længere skal anvendes i forbindelse med 

projektet, skal de sløjfes inden for 3 måneder efter, at brugen 
er ophørt med mindre, der træffes aftale med Center for Miljø 
om andet. Sløjfning skal anmeldes til GEUS, jf. boringsbe-
kendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 26/07/2007) med kopi til Cen-
ter for Miljø.  
  

5. Alle de udførte boringer og prøvepumpninger skal indberettes 
til GEUS, jf. boringsbekendtgørelsens bilag 2 (BEK nr. 1000 
af 26/07/2007). Kopi sendes til Center for Miljø. 

 
6. Findes der forurening i forbindelse med borearbejdet ud over 

de allerede kendte, skal Center for Miljø underrettes. Bortskaf-
felse af overskydende forurenet materiale skal ske efter Center 
for Miljøs anvisning. 

 
 
 
Bortledning af grundvand: 
 

7. Den generelle afsænkningsdybde inden for byggegruben må 
ikke være dybere end 5,5 meter under terræn 
  

8. Der må maksimalt bortledes 1.2.00.000 m3 vand indenfor tilla-
delsens gyldighedsperiode.  

 
9. Der må ikke udledes til kloak 

 
 
Sænkningsstandsende foranstaltninger 
 

10. Der skal etableres en afskærende spuns omkring udgravnin-
gerne. Spunsen skal føres ned til overside af kalk. 
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Overvågning 
 

11. Grundvandsstand og grundvandskvalitet skal overvåges løben-
de på en sådan måde, at det umiddelbart kan konstateres, om 
der sker/er sket mobilisering af forurening i nærområderne, jf. 
vilkår 1.  
 

12. For de nyetablerede moniteringsboringer MB1-4, der er place-
ret indenfor den afskærende spuns (jf, bilag 15 i ansøgnings-
materialet) skal der pejles og udtages vandprøver til analyse 
som forslået i ansøgningsmaterialet (jf. afsnit 6.7) 

 
 

13. De eksisterende moniteringsboringer M1-4 skal inddrages i 
moniteringen for at kontrollere grundvandstanden og en evt. 
mobilisering af omkringliggende forureninger, jf. vilkår 17. 
Der skal fremsendes et forslag til overvågning af en sådan 
eventuel mobilisering af de eksisterende forureninger ud fra 
analyser for relevante stoffer af vandprøver. Forslaget skal 
godkendes af CMI.  
 

14. Eventuelle krav fra af- og udledningstilladelser til hhv. kloak 
og hav skal overholdes og analyseresultater skal indsendes til 
CMI. 

 
15. Inden bortledning iværksættes, skal alle moniteringsboringer, 

(jf. ansøgningsmaterialet) ud over de eksisterende være etable-
ret, og der skal være gennemført mindst én pejlerunde i samt-
lige moniterings- og pumpeboringer. Hvor det er hensigtsmæs-
sigt installeres dataloggere, der kan overvåge grundvandsstan-
den udenfor den afskærende spuns. Hvor dette ikke kan lade 
sig gøre, skal der de to første uger efter start af oppumpningen 
foretages daglige manuelle pejlinger i moniteringsboringerne 
M1-4. Afhængig af udviklingen i grundvandssænkningen kan 
pejlefrekvensen herefter reduceres til 1 gang ugentligt. Manu-
elle pejledata skal sammenholdes med de automatiske logger-
data for konsistens. Der pejles, indtil effekten af bortledningen 
er ophørt efter afslutning. Center for Miljø afgør, hvornår ef-
fekten af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 

 
16. For at kontrollere den oppumpede vandmængde moniteres 

vandure på alle udledningspunkter samt nødudledning til kloak 
og infiltrationsdrænet. Disse aflæses mindst 1 gang om ugen 
med angivelse af dato og klokkeslæt. 

 
17. Viser der sig en begyndende tilstedeværelse af miljøfremmede 

stoffer eller en stigning i koncentrationen af allerede konstate-
rede stoffer i blandingsvandet, skal kilden søges opsporet, evt. 
ved udtagelse og analyse af vandprøver fra individuelle borin-
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ger, som moniteringsboringerne M1-4. Samtidig skal analyse-
parametre og analysefrekvens revurderes. Forslag fremsendes 
til Center for Miljø. CMI skal godkende forslaget skriftligt. 

 
18. Center for Miljø kan til enhver tid stille krav om supplerende 

overvågning herunder supplerende overvågningsboringer. 
 

19. Beredskabsplan  
 

Der skal foreligge en uddybende beskrivelse af hvordan even-
tuelt forurenet vand håndteres. Inden bortledning påbegyndes, 
fremsendes beredskabsplan med beskrivelse af disse installati-
oner til Center for Miljø. Det skal fremgå hvor lang tid, det vil 
tage at iværksætte de forskellige beredskabsforanstaltninger. 
Center for Miljø skal skriftligt godkende beredskabsplanen in-
den bortledingen påbegyndes. 
 
Planen viser hvilke tiltag, der skal ske såfremt visse forhold 
indtræffer. Planen skal som minimum indeholde beskrivelser 
af: 
 
1. Generel beskrivelse af anlægget 
2. Overvågnings- og alarmanlæg 
3. Nødstrømsanlæg 
4. Pumpesvigt 

a. Boringspumper 
b. Entreprenørpumper 
c. 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  
9. Overskridelse af forventede afsænkningsniveauer 
10. Overskridelse af grænseniveauer 

a. Vandkvalitet 
 

 
 

RAPPORTERING 
 

20. Der skal indsendes en fyldestgørende rapport til Center for 
Miljø en måned efter start af bortledning og herefter hver 2. 
måned indtil grundvandssænkningens afslutning. Rapporten 
skal indeholde en beskrivelse af alle moniterede forhold fra 
bortledningen samt analyseresultater og eventuelle tiltag. Ana-
lyseparametre skal revurderes i hver rapportering og der skal 
eventuelt stilles forslag om ændringer i disse. Alle indsamlede 
data beskrives og tolkes i forhold til stillede vilkår og til risi-
kovurderingen i forhold til mobilisering af forurening Hvis der 
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forekommer overskridelser af vilkår i tilladelserne, skal CMI 
orienteres hurtigst muligt og i henhold til beredskabsplanen, jf. 
vilkår 19. 

 
 
 
 
PROJEKTET 
 
Der skal etableres en 2-etagers P-kælder og tre boligtårne benævnt 
”De 3 søstre” på Islands Brygge, Artillerivej 154 (se Fejl! Henvis-
ningskilde ikke fundet.) i forbindelse med projektet Havnevigen, der 
ligger syd for Thorvald Borgs Gade med ”Nokken” som den sydlige 
afgrænsning og hhv. Islands Brygge og Artillerivej som vestlig og 
østlig afgrænsning. 
 
De 3 tårne er planlagt opført med hhv. 16 etager (sydvest tårn), 14 
etager (nordtårn) og 11 etager (sydøst tårn). Kælderen planlægges at 
rumme ca. 183 P-pladser i 2 niveauer. 
 
Et tårn vil blive direkte funderet; de 2 andre tårne vil blive pælefunde-
ret, mens parkeringskælderen opdriftssikres vha. permanente ankre 
ført i kalk. 
 
Der skal foretages en dyb udgravning indenfor en byggegrubeindfat-
ning i form af en rammet og forankret spunsvæg af stål. Spunsvæggen 
rammes ned til top af kalk. Det spunsede og udgravede areal skal gøre 
plads til etablering af P-kælder og de 3 boligtårne. 
 
Spunsvæggens længde er ca. 280 m og det tilhørende omkransede 
spunsede P-kælder- og tårnareal udgør ca. 5.180 m2. 
 
Det er oplyst, at den generelle udgravningskote indenfor spunsvægge-
ne forventes at ville være kote ca. – 4,4 m. Dette svarer til ca. 7 m 
under terræn. 
 
Der vil ikke være en permanent grundvandssænkning efter etablering 
af byggegruben.  
 
Tørholdelsen under udgravningen planlægges udført i de øvre sekun-
dære lag indenfor den afskærende spuns vha. simpel lænsning, dvs. 
ø315 mm brønde for tømning og tørholdelse af de øvre sandlag for 
vand. Her regnes med beskedne oppumpede vandmængder og ingen 
påvirkning af omgivelserne i de øvre lag pga. de afskærende og tætte 
indfatningsvægge. Under afgravning indenfor spunsvæggen vil 
grundvandet i de øvre lag blive håndteret separat og udledt via olieud-
skiller e.l. 
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Den midlertidige grundvandssænkning udføres i det primære magasin, 
der udgøres af kalk og overliggende smeltevandsaflejringer. Grund-
vandssænkningen udføres med filtersatte pumpeboringer. Pumpebo-
ringerne til grundvandssænkningen vil blive placeret langs indfat-
ningsvæggene.  
 
Det forventes, at der bortledes 125 m3/time grundvand i 13 måneder 
fra september 2012.  
 
Terræn er beliggende i ca. kote +2,0 à +2,5 m DVR90. 
 
Der forventes ingen påvirkninger af hverken bebyggelser, naturområ-
der og vandindvindinger forbindelse med oppumpningen for bygge-
gruben, idet der generelt i området findes et gennemgående moræne-
lersdække på 3 - 4 meters tykkelse mellem det primære grundvands-
magasin og de øvre terrænnære lag. Pumpetest har vist at der ikke er 
hydraulisk kontakt mellem aflejringer over og under moræneleren. 
 
 
Geologi og hydrogeologi 
 
Der er forud for denne ansøgning udført geotekniske, hydrogeologiske 
og miljøtekniske undersøgelser som grundlag for byggeriet. Resultater 
fra undersøgelserne er vedlagt som bilag i ansøgningsmaterialet. 
 
Følgende er en kort gennemgang af den geologiske og hydro-
geologiske beskrivelse i ansøgningsmaterialet. 
 
Terrænet i området ligger i kote +2,0 á +2,5 m DVR90. Området er 
placeret på et tidligere vanddækket område, der nu er opfyldt med 
fyldmateriale bestående overvejende af sand og –grus, dog også ler-
fyld. Fylden er ofte muldholdig og med teglstykker. Fyldlaget i områ-
det er registreret i tykkelser af 2,7 à 3,3 m. 
 
Under fylden og med top i kote -0,4 à -1,1 m træffes postglaciale af-
lejringer af såvel sand og ler med indhold af plantedele og –rester 
som egentlige blødbundsaflejringer af gytje. I et område er fylden ud-
lagt direkte på intakte aflejringer af moræneler. 
 
De intakte, glaciale aflejringer af moræneler er registreret med top i 
kote -0,8 à -1,6 m. I toppen af moræneleren er der fundet planterester/- 
rødder og små muldpartier. Moræneleren bliver med dybden meget 
fast til hård. Overgangen til den meget faste/hårde del af moræneleren 
er registreret til omkring kote -4 à -5 m. 
 
Med dybden afløses moræneleren af grovere materialer, primært i 
form af smeltevandssand/-grus og morænesand/-grus. Toppen af disse 
vandførende lag er registreret i kote -3,6 à -4,9 m. 
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Oversiden af kalken er i området registreret varierende mellem kote -
4,3 og -7,3 m, dog indenfor byggegrubens afgrænsning mellem kote -
5,6 og -7,3 m. Boringerne viser, at kalken er højestliggende i den vest-
lige del af byggefeltet samt at hele kalkserien udgøres af Øvre Køben-
havn Kalk. 
 
 
 
 
Lagserien udgøres hovedtræk således af følgende (koter): 
 

• ca. + 2,5 m: Terræn 
• ca. + 2,5 m á - 1 m: Fyld, sand og gytje 
• - 1 m á - 4 m: Moræneler 
• - 4 m á - 6 m: Sand, grus, morænesand og morænegrus 
• - 6 m á - 7 m: Top af kalk 

 
Hydrogeologisk findes der to magasiner; et øvre sekundært og et ned-
re primært magasin. 
 
De sekundære magasiner, der er frie magasiner, udgøres af fyldlag 
samt marine aflejringer af sand og gytje. Vandspejlet varierer generelt 
mellem kote ca. +0,3 m og +0,9 m med det højeste vandspejl længst 
væk fra havnen. Grundvandets naturlige strømningsretning i det aktu-
elle område er rettet mod havnen. Der er ingen hydraulisk kontakt til 
det primære magasin, hvilket er påvist gennem pumpeforsøg. 
 
Kalken og det overliggende sand-/gruslag, som er i direkte hydraulisk 
kontakt med kalken, udgør det det primære magasin. Det primære 
magasin er spændt (artesisk) med en højeste vandstand omkring kote 
+0,4 m og en naturlig strømningsretning mod havnen. Magasinet vur-
deres at være i hydraulisk forbindelse med havnen.  
 
Der er generelt en nedadrettet gradient fra fyldlagene i området. 
 
De udførte pumpeforsøg viser vægtet middelværdi af transmissiviteten 
på: 

T: 1,4 x 10-3 m2/s 
og en influensradius på  

R: 220 meter 
og en magasinkoefficient på 

S: 6,7 x 10-4 
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Forureninger indenfor sænkningstragten 
 
Grunden er V1-kortlagt med lokalitetsnr. 101-00322. Tidligere anven-
delse af grunden har været som fyldplads, oplag af benzin og olie samt 
som autoværksted 
 
Rækkevidden af grundvandssænkningen for projektet er beregnet til 
ca. 250 m fra centrum af byggegruben på Artillerivej 154. Inden for 
sænkningsområdet findes 11 kortlagte lokaliteter. En skematisk over-
sigt over forureningen på de enkelte grunde er vist i nedenstående Ta-
bel 1. 
 
Tabel 1 Oversigt over kortlagte grunde indenfor sænkningstragten 
Lokalitets 
nr. og 
status 

Adresse og matr.nr. Afstand 
/retning 

Forurenende aktivi-
teter 

(Potentielt) Forurenende 
stoffer 

Forurenet 
medie 

101-00322 
V1 

Artillerivej 154 
184 Eksercerpladsen 

- Fyldplads, oplag af 
benzin og olie, 
autoværksted 

Tjærestoffer, Olie, Benzin, 
BTEX 
Bly, Zink 
 

- 
 

101-00380 
V2 

Islands Brygge 68-72 
188 Eksercerpladsen 

100 m 
Ø 
 

Skibsværft, vogmands-
forretning, oplag 
af benzin og olie 
 

TCE, Olieprodukter, PAH’er, 
Benz(a)pyren, Kviksølv 
 

Jord 
Grundvand 
 

101-00064 
V2 
Udgået 
V2 

Islands Brygge 91-97 
115 Eksercerpladsen 
119 Eksercerpladsen 
148 Eksercerpladsen 

120-250 
m 
NØ 
 

Nordisk Alkali Bio-
kemi, mfl. 
Produktion af pestici-
der 
 

TCE, Vinylchlorid, Olie-
Benzin, 
BTEX’er, Pesticider 

Jord 
Grundvand 
 

101-04347 
V1 

Artillerivej 141-143 
155 Eksercerpladsen 
 

250 m 
NØ 
 

Møbelfremstilling, 
Autoværksted, 
Maskinfabrik, Både-
byggeri 
 

Olieprodukter, Chlorerede 
opløsningsmidler, Tungme-
taller 
 

- 

101-02786 
V1 

Artillerivej 147 
153 Eksercerpladsen 
154 Eksercerpladsen 
 

200 m 
NØ 
 

Busholdeplads, Auto-
værksted, Oplag af 
olie og benzin 
 

Olieprodukter, Chlorerede 
opløsningsmidler, Tungme-
taller 
 

- 
 

101-04348 
V1 

Artillerivej 149 
152 Eksercerpladsen 
 

140 m 
NØ 
 

Autoværksted, Auto-
lakeri Olieprodukter, 
Chlorerede 
opløsningsmidler, 
 

Tungmetaller 
 

- 
 

 
101-04349 
V1 
 
 

August Gardes Vej 1 
132 Eksercerpladsen 

250 m 
NØ 
 

Oplag af olieproduk-
ter, Autoophug. Olie-
produkter, Tungmetal-
ler, 
 

Chlorerede opløsningsmidler 
 

- 
 

101-01818 
V2 
 

August Gardes Vej 7 
164 Eksercerpladsen 
 

230 m 
NØ 
 

Metalforarbejdning Tungmetaller, Chrom Grundvand 

101-01400 
V2 
 

August Gardes Vej 9-
19 
165 Eksercerpladsen 
 

200 m 
Ø 
 

Losseplads Tungmetaller, Cyanid Grundvand 
 

101-03031 
V2 
 

Artillerivej 151 
133 Eksercerpladsen 
 

160 m 
Ø 
 

Losseplads Bly, Olieprodukter, Nikkel, 
Benzin 

Jord 
 

101-00004 
V2 
 

Amager Fælled 
1aa Eksercerpladsen 
113 Eksercerpladsen 
145 Eksercerpladsen 
181 Eksercerpladsen 
+ mange flere 
 

100 m 
Ø og S 
 

Losseplads Cyanid, Olieprodukter, 
Tjære, Pesticider, Tungmetal-
ler 

Jord 
Grundvand 
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Fem grunde er kortlagt på vidensniveau 1 og seks grunde på vidensni-
veau 2. 
 
På fire lokaliteter er der udført undersøgelser og/eller oprensning af 
forurening i forbindelse med forundersøgelser for etablering af ny-
byggerier på ejendommene. 
 
På byggegrunden er der udført en miljøundersøgelse 1998 og 1999. 
Ved undersøgelserne er der udtaget vandprøver fra 6 boringer til ana-
lyse for indhold af olieprodukter og chlorerede opløsningsmidler.  
 
Undersøgelsen viste, at der i alle de udtagne vandprøver er påvist ind-
hold af totalkulbrinter. I alle prøverne, med undtagelse af én prøve, er 
indholdet af totalkulbrinter uidentificeret. Den ene prøve er indholdet 
af totalkulbrinter identificeret som gasolie. Der er i tre boringer påvist 
indhold af toluen som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium 
med op til en faktor 5. Der er i en boring påvist indhold af napthalen 
på niveau med Miljøstyrelsens kvalitetskriterium. Der er i ingen af de 
analyserede vandprøver påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler 
over analysemetodens detektionsgrænser. 
 
 
Grundvandskemi og -forurening 
 
I forbindelse med det aktuelle byggeprojekt er der udtaget vandprøver 
dels fra de øvre terrænnære filtre og dels fra de nedre filtre i detpri-
mære magasin. Vandprøverne er analyseret for indhold af tungmetal-
ler, kulbrinter, tjærestoffer, chlorerede opløsningsmidler og deres ned-
brydningsprodukter. 
 
Prøverne er udtaget hhv. d. 16. og 29. maj 2012 inden opstart af prø-
vepumpningen af prøvepumpningen d. 29. maj 2012 og igen d. 8. juni 
2012 umiddelbart før pumpen blev stoppet i pumpeboringen. 
 
Analyseresultater er vedlagt ansøgningsmaterialet. 
 
Sammenholdes analyseresultaterne fra prøvepumpningen med de øv-
rige foreliggende analyseresultater på grunden, er der kun truffet chlo-
rerede opløsningsmidler (vinylklorid) i det primære magasin, og kun i 
meget lave niveauer. 
 
Der er påvist indhold af totalkulbrinter på op til 2.500 �g/l i det ter-
rænnære grundvandsmagasin, men denne forurening forventes at blive 
fjernet i forbindelse med udgravningen for byggeriet. Med et udgrav-
ningsniveau i kote ca. -4,4 m vil udgravningens bund forventeligt 
overalt bestå af morænesand, sand etc. dvs. det primære grundvands-
magasin. 
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Samlet vurderes det af ansøger, at forureningsniveauet i grundvandet i 
såvel det primære som det sekundære magasin er beskeden. Der er 
generelt set kun påvist meget lave indhold af chlorerede opløsnings-
midler og deres nedbrydningsprodukter. Forureningsniveauet i grund-
vandet vurderes ikke at kunne udgøre en risiko i forhold til indeklima i 
boliger i området eller i forhold til vandkvaliteten i havnen. 
 
 
Vurderinger og konklusion 
  
Bortledning  
Center for Miljø vurderer, at bortledning kan gennemføres uden uac-
ceptable risici for omgivelser og miljø, og at den forslåede overvåg-
ning med supplerende krav fra CMI er tilstrækkelig til at vise påvirk-
ningerne af omgivelserne.  
 
 
Sætningsfølsomme konstruktioner og bygninger 
 
Den midlertidige grundvandssænkning vurderes ikke at påvirke de 
øvre grundvandsmagasiner. Derfor er der ingen risiko for eventuelle 
sætningstruede bygninger i nærheden af byggearealet. 
 
 
Grundvandssænkningens mobilisering af forurening 
 
Der er konstateret en forurening med totalkulbrinter i de terrænnære 
grundvandsmagasiner. Denne forurening forventes at blive fjernet i 
forbindelse med udgravningen for byggeriet.  
 
Indholdet af miljøfremmede stoffer i grundvandet i de omkringliggen-
de områder er forholdsvis lave, og CMI vurderer, at der er en lille risi-
ko for mobilisering af de omkringliggende forureninger. CMI vurderer 
yderligere, at hvis en eventuel mobilisering af en forurening skulle 
ske, vil det ikke påvirke miljøet i væsentlig grad. 
 
 
Grundvandssænkningens påvirkning af grundvandskemiske forhold  
 
Der er i forbindelse med grundvandssænkningen risiko for, at der fo-
rekommer saltvandsindtrængning fra havet. Da grundvandet i forvejen 
forventes belastet af klorid vurderes dette ikke at udgøre et problem. 
 
 
Det forventes ikke, at der sker negativ påvirkning af søer og vandløb i 
området på baggrund af grundvandssænkningerne. 
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En mobilisering af eksisterende forureninger forventes at være lille, og 
dermed er risikoen for en påvirkning af de grundvandskemiske for-
hold ligeledes lille. 
 
 
Henvendelser i sagen bedes rettet til Morten Ejsing Jørgensen. Ved 
skriftlig henvendelse bedes ovenstående sagsnummer anført. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Morten Ejsing Jørgensen  Klaus Fynbo Hansen 
 
 
 
 
Kopi: 

• BlemJesse, att.: Henning Blem, blemjesse@mail.dk 
• Embedslægerne Hovedstaden, hvs@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
• Københavnernes Miljøforening 
• Greenpeace Danmark, hoering@nordic.greenpeace.dk 

 


