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 Indledning og baggrund 

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er af Energinet blevet anmodet om at udføre miljøtekniske 

undersøgelser samt udarbejde en §8-ansøgning vedrørende nedgravning af en gasledning i 

området ved Sørup Losseplads på matr.nr. 1a Sørup By, Måløv, beliggende Måløv Byvej, 2760 

Måløv. 

I henhold til oplysninger indhentet via www.arealinfo.dk er ejendommene beliggende udenfor 

områdeklassificeringen og er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) som forurenet, da området tidli-

gere har været registreret som affaldsdepot. 

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor et 

indvindingsopland. På nedenstående figur 1.1 fremgår Sørup Losseplads markeret med rød 

streg som forureningskortlagt samt de omkringliggende ejendomme. 

 

Figur 1.1: Placering af det V2-kortlagte område med Sørup Losseplads i det nordøstlige hjørne samt 

placering af gasledningen. 

Idet projektområdet er forureningskortlagt på V2, kræver det en miljøtilladelse jf. Jordforure-

ningslovens §8. Tilladelsen skal sikre, at projektet ikke medfører en øget risiko over for miljø 

og sundhed, samt at projektet ikke fordyrer en eventuel senere offentlig indsats.  

 Formål 

Formålet med nærværende rapport er at sammenfatte de miljøhistoriske oplysninger for ejen-

dommen, og ud fra disse udarbejde et oplæg til supplerende miljøundersøgelser. Hensigten 

http://www.arealinfo.dk/
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med undersøgelserne er at opnå et fyldestgørende vidensgrundlag omkring forureningssituati-

onen på ejendommen, som kan danne grundlag for en ansøgning om §8-tilladelse. 

 Projektbeskrivelse 

Energinet planlægger at nedgrave en gasledning på matr.nr. 1a Sørup By, Måløv, hvor Sørup 

Losseplads er placeret. Lossepladsen er placeret i det nordøstlige hjørne af matriklen, hvor 

placeringen kan ses på figur 2.1 markeret med sort skravering. Gasledningen er projekteret 

igennem den vestlige side af matriklen, som det kan ses på figur 2.2. 

Der henvises ligeledes til situationsplanen bilag 1. 

 

Figur 2.1: Kortudsnit som viser placeringen af Sørup Losseplads /1/. 

Strækningen af gasledningen igennem matriklen er ca. 530 meter lang, hvoraf ca. 230 meter 

skal graves ned og de resterende ca. 300 meter udføres arbejdet som en underboring.  

Den korteste afstand fra gasledningens placering til markeringen af Sørup Losseplads er ca. 

250 meter. Værebro Å er beliggende vest og nordvst for gasledningen og er derfor nærmeste 

recipient med en afstand på mellem 85-130 meter.  

Energinet oplyser i en mail d. 30. august 2022 at:  

Foregår der arbejde nærmere end 20 m fra en gastransmissionsledning, skal den påvises i 

marken. Foregår der arbejde nærmere end 5 m fra en gastransmissionsledning skal der være 

tilsyn fra Energinet.Begge dele udføres uden vederlag og indenfor 5 hverdages varsel.  

Som udgangspunkt frabeder vi os borearbejde nærmere end 5 m, men er det nødvendigt kan 

vi nok finde en løsning med en prøvegravning eller lignende. 
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Region Hovedstaden har på denne baggrund vurderet, at det er en fordyring af en senere of-

fentlig indsats.  

 

 

Figur 2.2: Kortudsnit som viser placeringen af den projekterede gasledning (Energinet).  

 Historisk resumé 

Det historiske materiale er blev tilsendt i forbindelse med aktindsigt fra Region Hovedstaden og 

Ballerup Kommune. 

Projektområde er beliggende nær Sørup Losseplads, som har et anslået volumen på ca. 500.000 

m3 over 4,5 ha med en fyldmægtighed på ca. 11 m. Lossepladsen er beliggende i en tidligere 

grusgrav med indvinding af grusmateriale. Grusgraven ophørte i 1961. Lossepladsen blev etab-

leret i årene 1957-1961 og lukket i 1971. Lossepladsen har været anvendt til ukontrolleret 

deponering af dagrenovation, storskrald og industriaffald, herunder kemikalieaffald. I 

1990´erne blev der udført flere forureningsundersøgelser som resulterede i afværgeforanstalt-

ninger ved Sørup Losseplads. /1/ 

I 2002 kortlægges hele matriklen på V2 i forbindelse med, at de daværende amter kortlægger 

tidligere registrerede affaldsdepoter /2/.  

Projektområdet er placeret vest for Sørup Losseplads på samme matrikel. Fly- og ortofotos fra 

arealinformation /3/ samt danmark set fra luften /4/ viser, at der i 1945 og 1954 er marker 

samt beplantning på strækningen. Fotos kan ses i bilag 2, hvilket viser beplantningens udvikling 
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i området. Fra slutningen af 1990´erne registreres det, at et delområde udvikles fra vådområde 

til en mindre sø et par år efter. 

På billedet fra 1995 ses det, at markerne øst for projektområdet bruges som plantage, hvilket 

i mere eller mindre grad fortsætter frem til i dag. Det nyeste ortofoto er ligeledes vist på figur 

3.1. 

 

Figur 3.1: Det nyeste ortofoto fra 2022.  

Der er intet i det tilgængelige historiske materiale, der indikerer tegn på forurenende aktivite-

ter i projektområdet.  

 Geologi og hydrogeologi 

Opfyldning på lossepladsen er sket på oprindeligt terræn på nordskrænten af et tunneldalsy-

stem. Under fylden træffes vekslende aflejringer af moræneler, sand og grus over kalken. 

Under et dække af kvartære aflejringer træffes Danien kalken, der udgør områdets primære 

grundvandsmagasin. De kvartære dæklag udgøres dels af moræneaflejringer, dels af smelte-

vands-aflejringer af sand og grus.  
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Boring DGU 200.3380 er udført umiddelbart syd for lossepladsen. Boringen er udført til 60 m 

dybde. Fra terræn til ca. 15 m u.t. træffes ler, og herefter træffes i hovedsagen sand og grus 

til ca. 50 m u.t. (svarende til kote -32 m), hvor kalken træffes. Boreprofil er vedlagt i bilag 3 

og konceptuelmodel fremgår af bilag 4.  

  Hydrogeologiske forhold  

Det primære grundvandsmagasin er knyttet til de prækvartære aflejringer af kalk og ovenlig-

gende sandlag. Grundvandets potentiale i det primære magasin ligger ca. i kote 9 m i området 

ved lossepladsen. Den overordnede strømningsretning er vestlig til nordvestlig.  

 Vandindvinding  

Lokaliteten ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).  

Tidligere lå lokaliteten også indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning (Kildedal). Da 

grundvandsressourcen i området er forureningspåvirket pga. det tidligere Cheminova i Ballerup, 

hvor der blev produceret pesticider (bl.a. chlorphenoler), lukkede KE kildepladsen Kildedal som 

følge heraf i 1980.  

Den nærmeste aktive nedstrøms beliggende indvindingsboring er DGU 200.4220 ved Bjellekær 

Kildeplads, der er beliggende ca. 2,5 km nordvest for Sørup Losseplads. Søndersø Kildeplads 

er beliggende ca. 2,6 km nordøst for Sørup Losseplads. 

 Opsummering af tidligere udførte miljøundersøgelser 

Der blev i slutningen af 1980´erne og i 1990´erne udført flere forureningsundersøgelser med 

forskellige formål. Forureningsundersøgelserne dækker det nordøstlige hjørne, hvor Sørup Los-

seplads er beliggende.  

I 1994 påviste Krüger en kraftig forurening af det sekundære grundvand med organiske stoffer 

og næringssalte, samt i mindre grad miljøfremmede stoffer som alkylbenzener, phenoler og 

chlorphenoler, thiofosforsyrer og sulfonamider /5/. 

I et overleveringsnotat i Region Hovedstaden 2013 /1/ er der udført en konceptuel model, bilag 

4, som viser, at der påvises indhold af phenoler, pesticider og chlorerede nedbrydningsproduk-

ter i det sekundære grundvandsmagasin i koncentrationer over MST grundvandskvalitetskrite-

rier. Der er dog tale om forholdsvis lave koncentrationer. 

Det vurderes, at fundet af BAM i det sekundære magasin og chlorerede opløsningsmidler i det 

primære magasin skyldes andre forureningskilder i området end Sørup Losseplads. Forurenin-

gen med BAM er formentlig forårsaget af gartneri drift, og kilden til forureningen med chlore-

rede opløsningsmidler er formentlig tidligere industriaktiviteter sydøst for Sørup Losseplads, 

f.eks. Lyfa-grunden eller den tidligere Cheminova grund. /1/. 

 Afværgeforanstaltninger 

Der er etableret afværgedræn langs pladsens nordlige og nordøstlige afgrænsning, og fra pum-

pebrønd ledes drænvand til pilotrenseanlæg og herefter til infiltrationsanlæg oppe på pladsen.  

Princippet i afværgeanlægget er et teoretisk lukket system for vandstrømning (oppumpning fra 

dræn, rensning, reinfiltration, tilbagestrømning til sekundært grundvand). Rensning af vand-

strømmen i pilotrenseanlægget blev etableret for nedbringelse af koncentrationerne af organisk 

stof og næringssalte. Oplysninger fra forsøgsperioden antyder mulige driftsproblemer i relation 

til tilstopning og overbelastning.  
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Pilotrenseanlægget blev taget ud af drift i 1998, idet det havde en for lille kapacitet til at give 

en nævneværdig forbedring af vandkvaliteten i Engagerrenden. Der blev fortsat opsamlet per-

kolat ved lossepladsens fod, der så blev ledt direkte til infiltrationsanlægget oppe på losseplad-

sen. Det er uklart, hvornår driften af dette anlæg ophørte, idet der ikke er fundet detaljerede 

oplysninger om driftsforhold og driftsperiode for anlægget.  

Foruden ovennævnte anlæg er der i 2006 udført et forsøg med plantning af pil på Sørup Los-

seplads. Forsøget er udført af DTU med støtte fra Københavns Amt. Piletræerne er plantet på 

arealet mellem Sørup Losseplads og Engagerrenden med det formål at reducere belastningen 

af recipienten. 

 Oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser 

I det følgende beskrives oplæg til supplerende undersøgelser, som kan danne grundlag for en 

ansøgning om §8-tilladelse til opførelse af daginstitutionen og tilhørende friarealer. 

Det vurderes umiddelbart, at der ikke er kendskab til potentielle forureningskilder i projektom-

rådet udover Sørup Losseplads, der er beliggende 250 meter fra projektområdet. 

Det er hensigten, at resultaterne kan udgøre et fyldestgørende vidensgrundlag for ansøgning 

om §8-tilladelse. Oplægget skal således godkendes af Københavns Kommune inden udførelse. 

Energinet har oplyst, at en gasledning af den projekterede gaslednings størrelse og udformning 

kræver en sikkerhedsmargen på 20 m på hver side. Det vi sige, at der vil forekomme et 40 m 

bredt bælte igennem matriklen som danner en sikkerhedsmargen for gasledningen. Dette vil 

eventuelt fordyre en senere offentlig indsats, da der skal tages nogle sikkerhedsforanstaltninger 

ved senere undersøgelser. Gasledningen samt sikkerhedsmargen kan ses i bilag 5. 

 Jord og grundvand 

Regionen har oplyst at der stilles krav om en forureningsundersøgelsen, da det vurderes, at 

gasledningens placering kan fordyre en eventuel senere offentlig indsats.  

Der skal derfor udføres en filtersat boring pr. 100 meter i gasledningens forløb. Det drejer sig 

om 5 boringer som skal filtersættes i niveau for tilløbende grundvand til vandløbene. Placerin-

gen af boringer kan ses i bilag 5. 

Fra alle boringer udtages blandeprøver af jorden for hver halve meter. Jordprøverne udtages i 

redcap-glas samt i rilsanposer til PID-måling. Fra hver boring sendes der 1-2 jordprøver udtaget 

af fyldjorden, ned til bæredygtige geologiske lag, til kemisk analyse for totalindhold af kulbrin-

ter, PAH’er, tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler og PFAS. Ved tegn på jordforurening vil 

der blive udtaget supplerende punktprøver, som særskilt vil blive sendt til kemisk analyse.  

Boringer filtersættes med ø63 filterrør i det sekundære grandvand, som forventeligt vil være 

beliggende i ca. 4 m.u.t. Fra de filtersatte boringer udtages vandprøver til analyse for indhold 

af PFAS, vinylchlorid, pesticidet glyphosat, tungmetallerne nikkel og zink samt ammoniak. Nogle 

af analyseparametrene kan ikke analyseres som enkeltprametre, men indgår i analysepakker. 
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DGU arkivnr: 200. 3380BORERAPPORT

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Borested : Kalveholmvej 27 
2760 Måløv
Sørup Losseplads, Bor. 206

Kommune : Ballerup
Region  : Hovedstaden

Boringsdato : 25/8 1987 Boringsdybde : 60 meter Terrænkote : 18 meter o. DNN

Brøndborer : Poul Hasbo A/S, Ishøj
MOB-nr  : 6073
BB-journr  : 
BB-bornr  : 206

Prøver
- modtaget  : 4/10 1987
- beskrevet  : 23/11 1987
- antal gemt : 

antal : 21
af : IS

Formål  : Monitering/kontrol
Anvendelse  : Monitering/kontrol
Boremetode : 

Kortblad  : 1513  INV
UTM-zone  : 32
UTM-koord. : 705575, 6183904

Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Rådg. firma
Koordinatmetode : Differential GPSTørboring/slagboring

7.9 m³/t 0 meter 48 time(r)(seneste) 9.16 meter u.t. 18/12 2007
(første) 10.21 meter u.t. 11/4 1989

Indtag 1

0.5 m³/t 0 meter(seneste) 10.17 meter u.t. 11/4 1989
(første) 10.2 meter u.t. 11/4 1989

Indtag 2

1.8 m³/t 0 meter 48 time(r)(seneste) 10.17 meter u.t. 11/4 1989
(første) 10.19 meter u.t. 11/4 1989

Indtag 3

Ro-vandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid

Notater : Miljø undersøgelse ro-vsp. opgivet til 10.71m.u.t. - ikke oplyst i hvilket filter 

ter

glg

glg

Dannelsesmiljø
pg

gl

gl

Klimastratigrafi
Kronostratigrafi

f i

ml

ml

dg

ml

dg

dz

ds

0 SILT, leret, sandet, svagt muld-holdig, mørk brun, kalkfri. (silt klæg, meller). Prøve udtaget ved 1 
m.

1.1 LER, siltet, sandet, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler". Prøve udtaget ved 2 m.

4.4 LER, sandet, olivenbrun, kalkholdig, "moræneler". Prøve udtaget ved 4.4 m.

6.1 LER, sandet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler". Prøve udtaget ved 61 m.

8.7 GRUS, mest fint, svagt stenet, brungrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Prøve udtaget ved 8.7 
m.

9.8 LER, siltet, olivengrå, kalkholdig, "moræneler". Prøve udtaget ved 9.8 m.

15.1 GRUS, mest fint, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Prøve udtaget ved 15.1 m.

16.5 STEN, (sten, flint).

17.6 SAND, mest fint, svagt siltet, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 
17.6 m.

meter u.t.ø368
ø125 ø63 ø125

15
Gruskastning 

0.7-2.2mm
Filter (i3) 

0.5mm

18

0

5

10

15

f ortsættes..51 af 118
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glg

ma
r

glds

dg

ds

dz

kk

21.1 LER, ret fedt, stærkt sandet, gruset, horisontal lagdeling, olivengrå, kalkholdig, 
"smeltevandsler". Prøve udtaget ved 21.1 m.

21.3 GRUS, mest fint, svagt siltet, stenet, olivengrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Prøve udtaget 
ved 21.3 m.

23 SAND, mest fint, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 25.3 m.

25.3 SAND, mest fint, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". Laggrænse skønnet. Prøve 
udtaget ved 30 m.

34 SAND, mest fint, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 35 m.

39.2 GRUS, mest groft, stenet, sandet, brungrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Prøve udtaget 
ved 39.2 m.

39.5 SAND, mest fint, stærkt stenet, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand". Prøve udtaget ved 
45 m.

49 SAND OG GRUS, mellem+groft og usorteret, stenet, brungrå, kalkholdig, "smeltevandssand og 
grus". Prøve udtaget ved 49 m.

49.5 KALK/KRIDT, hård, sandet, svagt flint-holdig, hvidgrå, få bryozoer, "kalksandskalk". 
Laggrænse skønnet. Prøve udtaget ved 49.5 m.

51 KALK/KRIDT, hård, sandet, hvidgrå, få bryozoer, "kalksandskalk". Laggrænse skønnet. Prøve 
udtaget ved 54.8 m.

meter u.t.

23.9
Filter (i2)

25.9

50
Gruskastning 

0.7-2.2mm
Filter (i1) 1mm

20

25

30

35

40

45

50

55

f ortsættes..52 af 118
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ma
r

kk
55 KALK/KRIDT, hård, sandet, stærkt flint-holdig, hvidgrå, få bryozoer, "kalksandskalk". Prøve 

udtaget ved 56.7 m.

57 KALK/KRIDT, hård, sandet, svagt flint-holdig, lys grå, "kalksandskalk". Prøve udtaget ved 58.1 
m.

meter u.t.

60

55

60

Aflejringsmiljø - Alder   (klim a-, krono-, litho-, biostratigrafi)

m eter u.t.

0  - 1.1 terrigen - postglacial
1.1  - 16.5 glacigen - glacial

16.5  - 17.5
17.5  - 49.5 glacigen - glacial
49.5  - 60 marin - 
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DK-2300 København S

Tlf. +45 51 61 10 00

www.ramboll.dk

Fax +45 51 61 10 01

Tegning nr.

Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk.

Projektnr.:   1100002471

Sørup Losseplads 
Konceptuel model

Mål:  ikke målfast

Hannemanns Allé 53

Rev.

2013-04-10 BBC/JWS BBC JNU
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-4
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-8

-10

-12

-14

-16

-18

-32

-34

-36

-38

-40

-42

Kote (m) 

Syd

Nord

F3: kote 0 til 3 m
Phenol 0,55 µg/l
2 methylphenol: 1,5 µg/l
Vinylchlorid: 0,61 µg/l
BAM: 2,3 µg/l
Benzen: 0,08 µg/l
Toluen: 0,07 µg/l

F2: kote -8m til -6 m
BAM: 0,82 µg/l

K1: Kote -31 m til -29 m
Pejlefilter ø30mm
Ikke prøvetaget 

F2: Kote -11 til -1m
Dicchlorprop: 0,2 µg/l
4-chlorprop: 1,8 µg/l
Vinylchlorid: 0,06 µg/l
Benzen: 0,03 µg/l

F1: kote -42m til -32 m
PCE: 0,04 µg/l
TCE: 0,02 µg/l

Kote 0 til 6 m
BAM: 0,26 µg/l

GVS

Ler Sørup Losseplads

Engagerrenden

Sand og grus

Opadrettet gradient

Sandet ler

Kalk

DGU 200.4297

DGU 200.3380

DGU 200.4331
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Målestok

Emne

AdresseKundesagsnr.

Matrikelnr.DMR-sagsnr.

Dansk Miljørådgivning A/S

Rådgivende Ingeniørfirma
Bilagsnr.

Dato

Udført af

Oplysningerne på situationsplanen er ikke målfaste. 
Placering af bygninger, installationer mv. er kun vejledende.

Projekt

Prøvesteder
Filtersat boring

Linjer
Gasledning Underboring

Gasledning 

Sikkerhedszone

Polygoner
Sørup Losseplads

Grundkort
V2-registreret areal

Bygning (GDV )

Signaturer

Copyright: GeoDanmark og SDFI

A3

5
CHS

02-11-22

1a Sørup By, Måløv

Sørup Losseplads, Måløv Byvej, 2760 Måløv-

2022-2583

ENERGINET
Situationsplan med placering af gasledning og Sørup Losseplads


