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ATP Ejendomme A/S  
Att: Christian Hartmann 
 
Møntergården 
Gothersgade 49 
Postboks 2160 
1016 København K 
 
 
Tilladelse til etablering af A
af grundvand samt reinfiltrering af havvand for byggeprojektet 
Pakhuset - Langelinie 

Efter ansøgning fra COWI A/S, på vegne af ATP Ejendomme A/S, 
meddeler Center for Miljø tilladelse til udførelse af 
 

• 56 A-boringer  
• midlertidig bortledning af op til 2.800.000 m

rende til 680 m3/t 
• reinfiltration af op til 300.000 m

m3/t til de øvre sekundære magasiner
 
ved etablering af ny kontorejendom Pakhuset 
linie 47, matr. nr. 960, Østervold Kvarter, København.
 
Der søges endvidere om nødafledning til kloak og udledning af o
pumpet grundvand til havnen. Tilladelse til dette meddeles af hhv. 
Center for Miljø v/ Virksomhedsområdet og Center for Park og Natur 
v/ Vandteamet. 
 
Før disse tilladelser foreligger
 
Baggrund  
 
Der skal etableres en ny kontorejendom kaldet Pakhuset på den nor
lige del af Langelinie (se Figur 
 
Bygningen udføres med kælder i to underjordiske niveauer, der er 
væsentlig større end kontorkernen. For etableringen af kælderen udf
res en byggegrube med et areal på ca. 5.520 m
bassinet) er afgrænset tæt mod eksistere
bevaringsværdige Promenadekaj mod øst (se
 
Byggegruben bliver på 115 x 48 meter med en generel udgravning
dybde til kote -6,07 DVR90 og lokalt ned til kote 
 
De afskærende vægge i byggegruben udføres som formentligt sekant
pælevægge, slidsevægge eller kraftig stålspunsvægge ned til 
12. 
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Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning 
af grundvand samt reinfiltrering af havvand for byggeprojektet 

Efter ansøgning fra COWI A/S, på vegne af ATP Ejendomme A/S, 
for Miljø tilladelse til udførelse af  

midlertidig bortledning af op til 2.800.000 m3 grundvand sva-

reinfiltration af op til 300.000 m3 havvand svarende til ca. 70 
/t til de øvre sekundære magasiner 

y kontorejendom Pakhuset – Langelinie på Lange-
linie 47, matr. nr. 960, Østervold Kvarter, København. 

Der søges endvidere om nødafledning til kloak og udledning af op-
pumpet grundvand til havnen. Tilladelse til dette meddeles af hhv. 

rksomhedsområdet og Center for Park og Natur 

Før disse tilladelser foreligger, må bortledningen ikke påbegyndes. 

Der skal etableres en ny kontorejendom kaldet Pakhuset på den nord-
Figur 1). 

Bygningen udføres med kælder i to underjordiske niveauer, der er 
væsentlig større end kontorkernen. For etableringen af kælderen udfø-
res en byggegrube med et areal på ca. 5.520 m2, der ud mod vest (Øst-
bassinet) er afgrænset tæt mod eksisterende granitkaj og tæt mod den 
bevaringsværdige Promenadekaj mod øst (se Figur 2). 

Byggegruben bliver på 115 x 48 meter med en generel udgravnings-
6,07 DVR90 og lokalt ned til kote -7,07 (se boks). 

ge i byggegruben udføres som formentligt sekant-
pælevægge, slidsevægge eller kraftig stålspunsvægge ned til ca. kote -
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Kælderens bundplade forankres med opdriftsankre ned i kalken. 
 
Det 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 56 stk. A-
boringer samt bortledning af 2.800.000 m3 grundvand i perioden fe-
bruar 2012 og 6 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 hø-
ringsportal ”Bliv Hørt” (http://www.blivhoert.kk.dk) den 17. januar 
2012 med klagefrist til den 13. 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 først tages i anvendelse når der er meddelt separat 
tilladelse til nødudledning til kloak af Center for Miljø.   
 
Ydermere meddeles tilladelse til udførelse af reinfiltration af ca. 
300.000 m3 havvand i infiltrationsdræn i samme perioder i medfør af 
miljøbeskyttelsesloven, (LBK nr. 879 af 09/07/2010) § 19 og borings-
bekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 26/07/2007). 
 
Tilladelsen kan udnyttes indtil 31. december 2012. 
 
Der må ikke foretages permanent grundvandssænkning ved drift af 
den færdige bygning. 
 
 
 
 

Projektforudsætninger (kote 
m DVR90): 
 
Eksisterende terrænkoter: +2,1til 
+2,4   
 
Overside af reguleret terræn rundt 
om byggegrube: +1,44  
 
Generelt udgravningsniveau (rene 
kælderafsnit): -6,07 
 
Generelt udgravningsniveau 
(teknikrum og depotrum): -7,07 
 
Længde byggegrube: 115 m  
 
Bredde byggegrube: 48 m  
 
Generelt sænkningsniveau: -7,57 
 
Projektstart: februar 2012 
 
Varighed af sænkning: 4-6 
måneder 
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Klage 
 
Tilladelsen 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. 
 
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 
 
COWI A/S har på vegne af ATP Ejendomme A/S med skrivelse af 10. 
november 2011 ansøgt om tilladelse til udførelse af følgende A-
boringer: 
 

• 30 stk. pumpeboringer (P01 til P30)  
• 10 stk. aflastningsboringer i byggegruben (A01 til A10)   
• 16 stk. pejleboringer fordelt på:  

� 2 stk. på promenaden (PE01 til PE02) 
� 2 stk. syd for byggefeltet (PE03-1 og PE03-2)  
� 2 stk. på Dampfærgevej (PE04-1 og PE04-2) 
� 10 stk. i byggefeltet (PE05 til PE14)   

 
Boringernes placering fremgår af vedlagte kortbilag.  
 
Der er søgt om tilladelse til bortledning af 680 m3/t i svarende til 
2.800.000 m3 grundvand i 4-6 måneder og reinfiltration af ca. 300.000 
m3 i samme periode.  
 
Der er ligeledes søgt om tilladelse til udledning af op til 680 m3/t i 4-6 
måneder svarende til 2.800.000 m3 oppumpet grundvand til hav i 
samme periode i 2012 sammen med udledning af overfladevand til 
hav svarende til ca. 20 m3/t. Tilladelsen meddeles af Center for Park 
og Natur og er således ikke omfattet af denne tilladelse. 
 
Yderligere er der ansøgt om nødudledning til kloak af op til 25 m3/t 
oppumpet grundvand. Tilladelsen meddeles af Center for Miljø, Virk-
somhedsområdet og er således ikke omfattet af denne tilladelse. 
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Følgende materiale har indgået i sagen: 
 

• Ansøgning fra COWI A/S kaldet ”ATP Ejendomme. Pakhuset 
- Langelinie. Myndighedsprojekt for grundvandshåndtering” 
om tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand og rein-
filtration af havvand og etablering af A-boringer i forbindelse 
med etablering af byggeriet Pakhuset, dateret 10. november 
2011. Ansøgningen indeholder et myndighedsprojekt med bi-
lag A-H 

• Diverse mailkorrespondance vedr. opklarende spørgsmål mel-
lem COWI og Center for Miljø. 
 

 
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. 

 
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 den 

allerede kendte, skal Center for Miljø underrettes. Bortskaffel-
se af overskydende forurenet materiale skal ske efter Center 
for Miljøs anvisning. 
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Bortledning af grundvand: 
 

7. Grundvandet sænkes i forbindelse med projektet ved hjælp af 
op til 30 filterboringer, der føres ned i kalken. Omtrentlig pla-
cering af filter- og pejleboringer i byggegruben fremgår af 
vedlagte bilag. Endelig placering anhænger af lokale fysiske 
forhold og entreprenørens muligheder og detailplanlægningen. 

 
8. Den generelle afsænkningsdybde inden for byggegruben må 

ikke være dybere end kote -6,6. Lokalt må der kortvarigt af-
sænkes til kote -7,6 til udgravning af teknik- og depotrum. 

 
9. Der må maksimalt bortledes 2.800.000 m3 vand indenfor tilla-

delsens gyldighedsperiode.  
 

 
Sænkningsstandsende foranstaltninger 
 

10. Der skal etableres en vandtæt spuns omkring udgravningerne. 
Spunsen føres ned til ca. kote -12.  

 
11. Der skal foretages reinfiltration i de terrænnære aflejringer 

med havnevand via et infiltrationsdræn langs den østlige side 
af byggegruben. Drænet skal designes til at kunne opretholde 
et trykniveau i de sekundære magasiner på minimum kote -1,0. 

 
Styringsniveau 
 

12. Der skal, jf. pkt. 11, styres efter at opretholde et trykniveau på 
minimum kote -1,0 i de sekundære magasiner for at minimere 
påvirkningen af den bevaringsværdige promenade. 
 

Overvågning 
 

13. 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. Der skal fremsendes et forslag til overvågning af en 
eventuel mobilisering af de eksisterende forureninger ud fra 
analyser for relevante stoffer af vandprøver udtaget i udvalgte 
boringer. 
 

14. Eventuelle krav fra af- og udledningstilladelser til hhv. kloak 
og hav skal overholdes og analyseresultater skal indsendes til 
CMI. 
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15. Inden bortledning iværksættes, skal moniteringsboringer ud 
over de eksisterende være etableret, og der skal være gennem-
ført mindst én pejlerunde i samtlige boringer. Hvor det er hen-
sigtsmæssigt installeres elektroniske loggere, der kan overvåge 
grundvandsstanden. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal der 
de to første uger efter start af oppumpningen foretages daglige 
manuelle pejlinger. Afhængig af udviklingen i grundvands-
sænkningen kan pejlefrekvensen herefter reduceres til mindst 2 
gange ugentligt. Manuelle pejledata skal sammenholdes med 
de automatiske loggerdata for konsistens. Der pejles, indtil ef-
fekten af bortledningen er ophørt. Center for Miljø afgør, hvor-
når effekten af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. 

 
16. For at kontrollere den oppumpede vandmængde monteres 

vandure på alle udledningspunkter samt nødudledning til kloak 
og infiltrationsdrænet. Disse aflæses mindst 1 gang om ugen. 

 
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-
ger. Samtidig skal analyseparametre og analysefrekvens revur-
deres. Forslag fremsendes til Center for Miljø. CMI skal god-
kende forslaget skriftligt. 

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

overvågning herunder supplerende overvågningsboringer. 
 

19. Beredskabsplan  
 

Der skal ligeledes foreligge en beskrivelse af hvordan eventu-
elt 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. 
 
Der er i ansøgningen vedlagt en disposition til en beredskabs-
plan.  
 
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 
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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 for infiltrationsvand 
9. Nødoverløb til kloak 
10. Overskridelse af forventede afsænksniveauer 
11. Overskridelse af grænseniveauer 

a. Vandkvalitet 
b. Synlige gener ved udledningspunkt 

 
 

 
 
TILLADELSE TIL REINFILTRATION  
 
Vilkår for Reinfiltration 
 

20. Der må infiltreres oppumpet havvand via et 125 meter langt in-
filtrationsdræn langs den østlige side af byggegruben. Drænet 
skal designes, så det kan opretholde et vandtryk i de sekundæ-
re magasiner på minimum kote -1,0.  

 
21. Reinfiltrationen må ikke påvirke omgivelserne i uacceptabel 

grad. 
 
Overvågning 
 

22. Grundvandsstand skal overvåges i mindst to nærliggende mo-
niteringsboringer.  

 
23. Inden reinfiltration iværksættes, skal moniteringsboringerne 

være etableret, og der skal være gennemført mindst én pejle-
runde i samtlige boringer. Der pejles, indtil effekten af rein-
filtrationen er ophørt. Center for Miljø afgør, hvornår effekten 
af reinfiltrationen kan anses for ophørt. 

 
24. Der pejles dagligt i to uger efter bortledning er påbegyndt og 

derefter mindst to gange om ugen i de angivne moniteringsbo-
ringer. 

 
RAPPORTERING 
 

25. Der skal indsendes en fyldestgørende rapport til Center for 
Miljø en måned efter start af bortledning og herefter hver 3 
måneder indtil grundvandssænkningens afslutning. Rapporten 
skal indeholde en beskrivelse af alle moniterede forhold fra 
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både bortledningen og reinfiltrationen, samt analyseresultater 
og eventuelle tiltag. Analyseparametre 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 risikovurderingen i forhold til mobilisering 
af forurening Hvis der forekommer overskridelser af vilkår i 
tilladelserne, skal CMI orienteres hurtigst muligt og i henhold 
til beredskabsplanen. 

 
 
TILLADELSE TIL UDLEDNING TIL HAVNEN 
 
Eventuel tilladelse meddeles separat af Center for Park og Natur, Kø-
benhavns Kommune 
 
TILLADELSE TIL UDLEDNING TIL KLOAK 
 
Tilladelse til nødudledning til kloak meddeles særskilt af Center for 
Miljø, Københavns Kommune. 
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PROJEKTET 
 
Der skal etableres en ny kontorejendom kaldet Pakhuset på den nord-
lige del af Langelinie (se Figur 1). 
 

 
Figur 1 Beliggenhed af den planlagte byggegrube 
 
Bygningen udføres med kælder i to underjordiske niveauer, der er 
væsentlig større end kontorkernen. For etableringen af kælderen udfø-
res en byggegrube med et areal på ca. 5.520 m2, der ud mod vest (Øst-
bassinet) er afgrænset tæt mod eksisterende granitkaj og tæt mod den 
bevaringsværdige Promenadekaj mod øst (se Figur 2). 
 
Byggegruben bliver på 115 x 48 meter med en generel udgravnings-
dybde til kote -6,07 DVR90 og lokalt ned til kote -7,07. 
 
De afskærende vægge i byggegruben udføres som formentligt sekant-
pælevægge, slidsevægge eller kraftig stålspunsvægge ned til kote -12.  
 
Kælderens bundplade forankres med opdriftsankre ned i kalken. 
 
Der vil ikke være en permanent grundvandssænkning efter etablering 
af byggegruben.  
 



 Side 10 af 16 

Udgravningen tørholdes ved at udføre en midlertidig grundvands-
sænkning i det primære magasin. Grundvandssænkningen udføres 
med filtersatte pumpeboringer. Pumpeboringerne til grundvands-
sænkningen vil blive placeret langs indfatningsvæggene.  
 
For at minimere grundvandssænkningens udbredelse i de terrænnære 
jordlag skal der udføres reinfiltration af havvand. Reinfiltrationen sker 
fra et infiltrationsdræn, der er placeret øst for byggegruben. Der vil 
blive placeret pejleboringer indenfor og udenfor byggegruben til mo-
nitering af grundvandsspejlet i det primære og det sekundære magasin. 
 
Det forventes, at der bortledes 570 m3/time grundvand, og reinfiltre-
res ca. 300.000 m3havvand til de terrænnære lag i perioden februar og 
fire måneder frem. Som en sikkerhed ansøges om seks måneder, det 
vil sige til juli 2012. 
 
Terræn er beliggende i ca. kote +2,1 à +2,4 m DVR90. 
 
Det pågældende projektområde er beliggende i et område, hvor der 
ikke findes sætningstruede bygninger. Da det vurderes, at den om-
kringliggende havn vil virke som en hydrologisk positiv grænse på 
grund af den hydrauliske kontakt mellem havnebund og kalkmagasi-
net, hvilket er bekræftet gennem sammenligning af vandstand i hav-
nen og vandstand i pejleboringer i kalken, vil der ikke blive stillet 
krav om reinfiltration i det primære grundvandsmagasin i kalken.  
Den nærliggende kajkonstruktion med den bevaringsværdige prome-
nade er delvist anlagt på fyld og funderet med træpæle, og kan således 
være sætningstruet ved en sænkning i de terrænnære lag. Derfor udfø-
res reinfiltration med havvand via et infiltrationsdræn langs den østli-
ge side af byggefeltet. Det vurderes, at hvis vandstanden i de terræn-
nære lag og fyldlag holdes over kote -1 m DVR90 vil kajkontruktion 
og promenade ikke tage skade. 
 
 
Geologi og hydrogeologi 
 
Der er forud for denne ansøgning udført en række geotekniske, hydro-
geologiske og miljøtekniske projektundersøgelser som grundlag for 
bygning af Pakhuset - Langelinie. Undersøgelserne er dokumenteret i 
en række rapporter, som der er refereret til i ansøgningsmaterialet, 
men som ikke er vedlagt ansøgningen. 
 
Følgende er en kort gennemgang af den geologiske og hydro-
geologiske beskrivelse i ansøgningsmaterialet. 
 
Terrænet i området ligger i kote +2,1 á +2,4 m DVR90. Området er et 
opfyldt område med fyldmateriale bestående af varierende ler- og 
sandfyld ned til kote ca. -8 m DVR90. Den oprindelige havbund ligger 
i koter mellem -6 og -8 m DVR90 og udgøres af et op til 2 m tykt lag 
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marint gytje og sand. Herunder træffes glaciale aflejringer, som gene-
relt består af fast moræneler eller morænesand med indslag af grus og 
sten. Moræneaflejringerne er underlejret af et højpermeabelt sand-
/gruslag af varierende mægtighed, og som træffes i intervallet fra kote 
ca. -13,1 til -19,5 m DVR90. Herunder træffes kalk, som beskrives 
som hård kalk med flintlag. 
 
Lagserien udgøres hovedtræk således af følgende: 
 
• Fyld 
• Tørv/gytje - Postglaciale ferskvandstørv og marint sand/gytje 
• Øvre sand - Senglacial flydejord/nedskylsaflejringer 
• Øvre og nedre moræne - Moræneler, med indslag af sand, grus og 

sten 
• Nedre sand - Glacial smeltevandsgrus / -sand 
• København Kalk (dybgrund, fra Danien) 

 
Moræneleret kan påvises i de fleste boringer, men laget betragtes ikke 
som fuldstændig tæt grundet forekomster af mere sandede aflejringer i 
moræneleren. Der træffes desuden mange sten i de kvartære aflejrin-
ger.  
 
Kalken og det overliggende sand-/gruslag, som er i direkte hydraulisk 
kontakt med kalken, udgør det det primære magasin. Det primære 
magasin er spændt, med en vandstand omkring kote +0,0 m. Magasi-
net vurderes at være i hydraulisk forbindelse med havnen. Dette bety-
der, at grundvandssænkning/oppumpning lokalt kan give store mæng-
der vand i form af infiltrerende havvand. Samtidig har den hydrauliske 
forbindelse til havnen den positive effekt, at sænkninger i det primære 
magasin ikke breder sig i mærkbart omfang til områder på modsatte 
side af havnebassinet. 
 
I de øvre lag kan forekomme mindre, delvist adskilte lokale magasi-
ner. De øvre magasiner er stedvist frie og stedvist spændte. Forbindel-
sen mellem det primære magasin og de øvre vandførende lag varierer i 
området, men er via de udførte prøvepumpninger dog påvist, at være 
relativ stor. Sænkning af vandstanden i de dybere lag vil derfor kunne 
påvirke vandstanden i de øvre lag.  
 
Der er udført flere prøvepumpninger i forskellige boringer til vurde-
ring af hydrauliske parametre til brug for bl.a. grundvandsmodelle-
ring. 
 
De indsamlede dataserier bekræfter den delvise hydrauliske kontakt til 
havnen, og det er konstateret, at både det primære og de øvre magasi-
ner er væsentlig påvirket heraf. 
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Tolkning af de udførte pumpetests i afstand-sænkning diagrammer 
viser, at der omkring 250-300 m fra pumpeboringen ikke forventes en 
væsentlig sænkning i det primære magasin. 
Forureninger indenfor sænkningstragten 
 
Grunden er V2-kortlagt med lokalitetsnr. 101-00485. 
 
Den nordligste grund på Langelinie, byggefelt E, umiddelbart nord for 
byggefelt D, som udgør det aktuelle byggefelt, se Figur 2, har frem til 
1983 været anvendt af Dansk Esso A/S, og der har i den forbindelse 
været placeret 10 tanke til opbevaring af olieprodukter på grunden.  
 

 
Figur 2 Oversigt over byggefelter. Byggefelt D udgør det aktuelle byggefelt 
 
Det fremgår af arkivmateriale, at der har været gentagne spild fra 
tankbiler under kørsel til og fra tankanlæg. I selve byggefelt D findes 
jernbanespor langs både øst- og vestsiden af byggegrunden, hvor der 
formodes at være sket spild i forbindelse med transport af kemikalier. 
Tidligere undersøgelser i forbindelse med bortgravning af forurenet 
jord, syd for området har afsløret områder med olie/tjæreforurenet jord 
under sporerne.  
 
Der er udført adskillige miljøundersøgelser og afværgeforanstaltninger 
på byggefelt D og E siden 1999, hvor der er konstateret tilfælde af fri 
fase olie ovenpå grundvandsspejlet og et mindre hotspot med klorere-
de opløsningsmidler (trichlorethylen TCE) i jord og grundvand, lige-
som der blev konstateret PAH og tungmetalforurening i de øverste 
jordlag. 
 
Tidligere forundersøgelser har vist, at de udførte afværgeforanstalt-
ninger har haft en virkning, og det blev vurderet, at den fri fase olie 
stort set var fjernet, samt at indholdet af TCE i grundvandet er væk i 
byggefelt D og E. I de to byggefelter D og E ses i de øverste 2 meter 
en stedvis kraftig olieforurening på op til 11.000 mg/kg TS. Grunden 
er V2-kortlagt med lokalitetsnr. 101-00485. I de sekundære grund-
vandsmagasiner er der konstateret et indhold af total kulbrinter over 
Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier i koncentrationer på op til 
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39 Ng/l. Der er ikke i forbindelse med de tidligere undersøgelser ud-
ført analyser fra vand fra det primære grundvandsmagasin. 
 
Ved mere detaljerede forundersøgelser i forbindelse med byggepro-
jektet er det dog konstateret, at der især i det NV-hjørne af bygge-
grunden (byggefelt D) forsat stedvist er olieforurenet med fri fase olie.  
 
Grundvandskemi og -forurening 
 
Der er analyseret vandprøver fra både det primære magasin og de se-
kundære magasiner. Udvalgte analyseresultater er listet i nedenstående 
tabel sammen med nationale marine miljøkvalitetskrav. 
 
 
Parameter PU1 PU2 PG05-1 PG09-1 Miljøkvalitetskrav 

 
Salinitet/Chlorid 21,5 

‰ 
21,1 ‰ 12.000 

mg/l 
10.000 Ikke specificeret 

Total-N mg/l 1,4  1,8 -  - Ikke specificeret 
Ammonium mg/l - - 1,6  2,0  Ikke specificeret 
Sulfat mg/l - - 1600  1500 Ikke specificeret 
Total-P mg/l 0,16  0,10  0,15  0,21 Ikke specificeret 
Suspend. stof 
mg/l 

9,6  6,7 - - Ikke specificeret 

Jern mg/l - - 1,8  1,5  Ikke specificeret 
Nikkel �g/l 21  0,19  3,1  1,4  3 * 
Bly 340  < 0,025 0,14  0,33  0,34 
Cadmium �g/l 0,55  0,0084 0,015  0,024 0,2 * 
Chrom �g/l 0,63  0,24  2,2  0,76  3,4  
Kobber �g/l 1800  3,3  0,95  1,6  2,9  
Zink �g/l 1600  3,0  5,0  7,6  7,8  
Pyren �g/l  0,033   0,0017 
Diben-
zo(a,h)anthracen 
�g/l 

 0,034   0,00014 

Tabel 1 Målte koncentrationer af udvalgte stoffer, samt det nationale 
marine miljøkvalitetskrav. De med * angivne kvalitetskrav er EU miljøkvali-
tetskrav. De med rødt markeret overskrider kvalitetskravene. 
 
Vandprøverne er desuden også analyseret for PAH og kulbrinte-
fraktioner, men der er ikke målt indhold af disse stoffer i prøverne 
med undtagelse af PU2 (placeret syd for byggegruben), hvor der er 
detekteret koncentrationer af enkelte PAH-forbindelser, som overskri-
der miljøkvalitetskravene. Pyren og Dibenzo(a,h)anthracen koncentra-
tionerne i vandprøven er på hhv. 0,033 Ng/l og 0,034 Ng/l, hvor kvali-
tetskravet er på hhv. 0,0017 Ng/l og 0,00014 Ng/l. 
 
På baggrund af analyseværdierne kan det oppumpede grundvand ka-
rakteriseres som infiltreret havvand, med et saltindhold på omkring 21 
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‰. Ansøger konkluderer på denne baggrund, at der ved længereva-
rende oppumpning vil forekomme infiltration af betydelige mængder 
frisk havvand. Ansøger forventer således, at de forhøjede værdier af 
tungmetaller og kulbrinter vil reduceres hurtigt i løbet af oppump-
ningsperioden på grund af fortynding med infiltrerende havvand. 
 
Samlet konkluderer ansøger, at grundvandet under den fremtidige 
byggegrube som forventet i høj grad er præget af indtrængende hav-
vand. Det vurderes, at vandet er af en sådan kvalitet, at udledning di-
rekte til havnen i forbindelse med den midlertidige grundvandssænk-
ning ikke bør udgøre noget problem. Dette vurderes dels på baggrund 
af, at der udledes blandingsvand fra 20-30 boringer, da det oppumpede 
vand efter kort tids pumpning vil ligne havvand og dels fordi, der vil 
ske en stor fortynding ved udledningen. 
 
Vurderinger og konklusion 
  
Bortledning og reinfiltration 
 
Center for Miljø vurderer, at bortledning og reinfiltration med hav-
vand til de sekundære magasin kan gennemføres uden uacceptable 
risici for omgivelser og miljø, og at den forslåede overvågning med 
supplerende krav fra CMI er tilstrækkelige til at vise påvirkningerne af 
omgivelserne.  
 
Det er påvist, at det omkringliggende havnebassin er i kontakt med det 
primære magasin, hvorfra oppumpning af grundvand vil foregå. Dette 
forhold vil bevirke, at havnen vil virke som en hydrologisk positiv 
barriere, der i høj grad vil dæmpe sænkningstragtningens udbredelse. 
Dette er også blevet påvist ved de udførte grundvandsmodel-
beregninger. Det vurderes derfor af CMI, at en reinfiltration til det 
primære grundvandsmagasin med det formål at begrænse sænknings-
tragtens udbredelse, ikke er nødvendig. 
 
Sætningsfølsomme konstruktioner og bygninger 
 
I umiddelbar nærhed af byggegruben ligger Langelinie promenaden, 
der er delvist funderet med træpæle og på fyld. Dette gør at konstruk-
tionen som udgangspunkt er sætningsfølsomt ved en sænkning af 
vandtrykket i de sekundære magasiner. De sekundære magasiner er 
påvist at stå i direkte kontakt med havet. Historisk er det dog fore-
kommet, at havniveauet kortvarigt har stået meget lavt med en vand-
stand under kote -1, og at der tidligere i området har været udført 
sænkninger uden reinfiltration med en vandstand under kote -1 til føl-
ge. CMI vurderer derfor, at de forslåede foranstaltninger er tilstrække-
lige til at forhindre sætninger under promenaden.  
 
Der er ingen sætningsfølsomme bygninger, der er truet af sænkningen.  
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Grundvandssænkningens mobilisering af forurening 
 
Der er konstateret en restforurening i det nordøstlige hjørne af bygge-
feltet med fri fase olie. Ansøger foreslår, at olien skal skimmes af og 
bortskaffes forsvarligt inden grundvandssænkningen starter. Dette 
sker ved at den olieforurenede jord bortgraves og den fri fase olie 
bortskimmes. Dette vil sikre, at der ikke trækkes fri fase olie med ned 
under oppumpningen, og at der ikke trækkes olie ind i grundvands-
sænkningsanlægget. 
 
Ansøger vurderer endvidere, at det oppumpede grundvand vil blive 
oppumpet fra en større dybde i forhold til den højere liggende oliefor-
urening, der findes i det øverste 0-2 meter under terræn. Når der sam-
tidigt vil ske en bortgravning og bortskimning af olien vurderes ind-
holdet af oliekomponenter at være acceptabelt og at det med tiden vil 
blive kraftigt fortyndet på grund af indtrængende havvand. 
 
 
Udledning til havnen 
 
CMI vurderer, at det oppumpede grundvand i den indledende fase vil 
indeholde miljøfremmede stoffer fra de beskrevne forureninger med 
olie, PAH og tungmetaller. Det forventes på grund af infiltrerende 
havvand og rensningen af fri fase olie, at koncentrationen vil være 
stærkt faldende over tiden.  
 
 
Grundvandssænkningens påvirkning af grundvandskemiske forhold  
 
De planlagte grundvandssænkninger medfører ikke frit vandspejl i det 
primære magasin, hvorfor risikoen for pyritoxidation og frigivelse af 
nikkel og sulfat er minimal 
 
Der er i forbindelse med grundvandssænkningen risiko for, at der fo-
rekommer saltvandsindtrængning fra havet. Da grundvandet i forvejen 
forventes stærkt belastet af klorid vurderes dette ikke at udgøre et pro-
blem. 
 
Det forventes ikke, at der sker negativ påvirkning af søer og vandløb i 
området på baggrund af grundvandssænkningerne. 
 
En mobilisering af eksisterende forureninger forventes at være lille, og 
dermed er risikoen for en påvirkning af de grundvandskemiske for-
hold ligeledes lille. 
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Henvendelser i sagen bedes rettet til Morten Ejsing Jørgensen. Ved 
skriftlig henvendelse bedes ovenstående sagsnummer anført. 
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Morten Ejsing Jørgensen  Yvonne Jørgensen 
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