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Indledning

I forbindelse med forundersøgelser til etableringen af Holmene syd for den nuværende Avedøre Holme har
Hvidovre Kommune bedt Geo om at lave en geologisk vurdering af projektområdet og en opdateret 3D geologisk detailmodel for området. Vurdering og model har inddraget nyeste viden fra området, samt data fra
Geo’s arkiv, hvoraf relevant historisk data er blevet digitaliseret i forbindelse med projektet.
Seneste vurdering blev udført i 2016 af COWI /1/, der er efterfølgende udført yderligere undersøgelser i området (boringer og geofysik) til andre projekter, herunder seismiske undersøgelser og VSP i forbindelse med
forundersøgelserne for kabelkorridor til vindmølleparken Aflandshage (HOFOR).
Den geologiske 3D-model kan benyttes som basis for fremtidig projektplanlægning, herunder planlægning
og udførsel af nye geotekniske offshore undersøgelser i projektområdet.
Denne datarapport beskriver det udførte arbejde i forbindelse med projektet og indeholder desuden en geoteknisk vurdering af forholdene ud fra de eksisterende data og belyste forhold samt volumenberegninger og
mægtighedskort.
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Datagrundlag

Datagrundlaget fra den tidligere vurdering fra 2016 /1/, er blevet suppleret med en række data fra andre projektundersøgelser samt digitaliseringer af analoge data fra Geo’s arkiv, se bilag 1.
Til den geologiske model er der importeret data fra følgende databaser:








GeoGIS database, Geo
JUPITER databasen, GEUS
Geologiske oversigtskort, WMS, GEUS.
Flyfoto, kortforsyningen, 10 cm.
Opdateret bundtypekort, Aflandshage, marine aflejringer, GEUS/HOFOR
Seismiske tolkninger, Råstofundersøgelser, Geo.
Seismiske tolkninger, Kabelkorridor Aflandshage, HOFOR.

I forbindelse med projektet blev der foretaget en arkivundersøgelse på Geo’s eget arkiv for at fremskaffe
eventuelle historiske data fra området. Det førte til lokalisering af yderligere 23 boringer samt 16 vibrocores,
som alle er blevet digitaliseret i digitaliseringsværktøjet GeoTizer og overført til GeoAtlas Live og dernæst
anvendt til detailmodelleringen.
2.1 Datadækning
I selve anlægsområdet ved Holmene findes ingen boringer, men umiddelbart nord for området, i Avedøre
Holme, findes en god boringsdækning, se bilag 1. Der findes ligeledes boringer umiddelbart øst for Holmene
i N-S orienterede rækker ind mod Avedøre Værket, i indløbet til Kalveboderne samt enkelte VSP-boringer til
Aflandshage Vindmøllepark Kabelkorridor. Syd og vest for området findes enkelte råstofboringer i N-S orienterede rækker.
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Seismiske data findes i kabelkorridoren til Aflandshage Vindmøllepark mod øst, der findes ligeledes seismik
til råstofgeologiske undersøgelser, der dækker dele af den sydligste del af Holmene samt området umiddelbart vest herfor.
Yderligere data for området kommer fra bundtypekortet (havbundssedimenter), her er opløsningen dog lille.
Et opdateret bundtypekort findes for kabelkorridoren med større opløsning, dette dækker dog kun den østligste del.
Fra de råstofgeologiske undersøgelser findes en tolkning af senglacialt aflejringsmiljø, denne tolkning sammenfatter seismik og boringer og giver vigtig information om orientering af smeltevandsfloder og moræneplateauer.
Flyfotos fra kortforsyningen giver information om aflejringsformerne (bundformer) i området, det er dog vanskeligt at anvende uden boringsdata eller seismik.
2.2 Sammenfatning
Der findes ikke mange data til rådighed for selve Holmene-projektområde, -ud over kortmateriale. Den geologiske model og tolkningen af området bygger derfor, for en stor del, på data fra de omkringliggende områder og projekter.
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Opsætning af 3D model

Den geologiske model er udført i modelsoftwaren GeoScene 3D version 12.0.0.680.
Modellen er udført som en lag-model, hvor lagene er tolket ved indsætning af tolkningspunkter, der markerer
laggrænser baseret på den konceptuelle tolkning for området. Tolkningspunkterne indsættes direkte i de digitale data (f.eks. knyttet til boringer) eller som punkter til geofysik (f.eks knyttet til seismik), der indsættes
ligeledes punkter til styring af den geologiske tolkning.
Punkternes X, Y, Z værdier interpoleres løbende under tolkningsprocessen til flader, der definerer bund af et
geologisk lag.
Punkterne interpoleres ved følgende indstillinger:
Algoritme:
Søgeradius:
Cellestørrelse:

Kriging interpolation
X: 5000m og Y: 5000m
X: 25m og Y: 25m

De interpolerede flader justeres efterfølgende internt således, at ingen flader krydser hinanden.
Efter endt modellering er resultaterne lagt ind i GeoAtlas Live, som er Geo’s webbaserede visualiseringssystem til udstilling af data, modeller og fagkort.

206271, Holmene, 2022-05-24, Connie Kirkegaard Nielsen

Side 4/10

4

Geologisk forståelsesmodel

Den geologiske model er baseret på den overordnede geologiske tolkning for Storkøbenhavn, denne model
inkluderer de marine områder i Køge Bugt og Øresund.
Den overordnede forståelsesmodel for København udgøres af 17 lag og omfatter recente fyldlag, postglaciale, senglaciale og glaciale lag samt prækvartære lag fra Palæocæn, Danien og Kridt, -den stratigrafiske lagfølge er vist i Tabel 4-1.
Tabel 4-1. Stratigrafisk lagfølge for København. De relevante lag for Holmene er lag 1-9 og 16 og 17, der er indrammet med røde firkanter.

4.1 Lokale forhold ved Holmene
Modellen har en geografisk udstrækning der dækker både on- og offshore. Den geologiske models udstrækning ses som den røde markering på Figur 4-1.
Når der udføres geologisk modellering er det vigtigt at inddrage oplysninger fra et større område end selve
projektområdet, for at sikre at data, viden og den geologiske forståelse fra randområderne implementeres
korrekt i forhold til projektområdet. Derfor har modellens udstrækning en større dækning end projektområdet
for Holmene.
De lokale geologiske forhold er beskrevet overordnet under afsnit 4.2.
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Figur 4-1.

Den geologiske models udstrækning markeret med rød stregmarkering. Baggrundskort er nyeste flyfoto fra dataforsyningen, mens visualiseringen af Holmene er udført på baggrund af GIS-filer modtaget fra Hvidovre Kommune. Bemærk
de marine bundformer som er synlige på fotoet.
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4.2 Aflejringer og strukturelle forhold
Den geologiske opbygning ved Holmene er illustreret i Figur 4-2. Der er ligeledes trukket en række tværprofiler gennem den geologiske model (V-Ø) og (N-S), profilerne er vedlagt som henholdsvis bilag 2-7.

Figur 4-2.

Forståelsesprofil for Holmene, orienteret V-Ø gennem den nordlige del af området. De prækvartære kalkaflejringer
hælder mod NØ og består ved prækvartæroverfladen af bryozokalk. Moræneaflejringerne danner et plateau, der overlejres af senglacial/postglacial sand eller postglaciale, organiske aflejringer. Dalsystemer ses nederoderet i kalken
umiddelbart øst og vest for Holmene. Dalsystemerne er delvist udfyldt med moræneler eller glacial eller senglaciale
sandaflejringer. Fyld findes ved dæmnings anlægget til Avedøre Holme.

4.2.1 Prækvartære forhold og strukturer
Dybden til prækvartæroverfladen er vist i bilag 8.
I Køge Bugt- området hælder de prækvartære lag mod nordøst og i den østlige del af området ved Holmene
udgør Bryozokalk det øverste prækvartære lag ved prækvartæroverfladen.
De prækvartære bjergarter danner en lavning/bassin i Køge Bugt mellem højere-liggende aflejringer ved
Stevns og i Øresund, bassinet er udfyldt med glaciale og postglaciale aflejringer.
Prækvartæret i området er gennemsat af flere forkastningssystemer, som er orienteret NV-SØ. Langs forkastningerne er kalken fraktureret og opsprækket. Langs forkastningerne findes fordybninger i kalken og ved
Holmene findes en kortlagt fordybning langs den østlige kant med et usikkert forløb ved Holmene og Avedøre Holme. Et yderligere system findes kortlagt umiddelbart vest for Holmene, se bilag 8.
4.2.2 Glaciale og senglaciale aflejringer
Mægtigheden af moræneler er vist i bilag 9.
De glaciale aflejringer udgøres af to lag af moræneler, der adskilles af et diskontinuert lag af smeltevandssand. I den nederste del af den glaciale lagfølge findes lokalt et forholdsvist grovkornet lag af smeltevandssand og -grus der overlejrer kalken.
Moræneaflejringerne danner ved Holmene et plateau, der overlejres af forholdsvist tynde senglaciale og
postglaciale aflejringer, dette moræneplateau gennemsættes umiddelbart øst og vest for Holmene af nederoderede dalsystemer, der følger forkastnings-strukturer i prækvartæret.
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Langs forkastningerne findes flere generationer af nederoderede dalsystemer i kalken eller i moræneleret,
dalsystemerne er delvist udfyldt med yngre moræneler eller senglacialt smeltevandssand, der lokalt kan
danne dybe nederoderede render.
4.2.3 Postglaciale aflejringer
Mægtighed af de postglaciale aflejringer er vist i bilag 10.
En volumenberegning for de postglaciale aflejringer for hver ø i Holmene er vist i bilag 11 – denne beregning
må ikke forveksles med volumen for blødbund.
Postglaciale, organiske aflejringer findes overvejende langs de nederoderede dale, hvor de udfylder de øvre
dele af de senglaciale render. Overgangen fra sandede, senglaciale aflejringer til organiske aflejringer er
gradvis, hvor der ses et stigende indhold af organisk materiale i sandaflejringerne. I lokale aflejringsbassiner
eller langs de nederoderede render ses ligeledes gytje eller tørveaflejringer, det antages, ud fra de omkringliggende boringer, at sandet ved Holmene ligeledes er organisk-holdigt i den øvre del.
De postglaciale aflejringer består ligeledes af sandaflejringer, med lavere organisk indhold, det postglaciale
sand overgår i recente sandaflejringer, der lokalt kan være mobiliseret i større eller mindre bundformer, dette
ses ved området ved Holmene.
4.2.4 Recent fyld
Fyld findes primært langs dæmningsanlæg til Avedøre Holme og til Vestamager, i det øvrige område findes
ingen fyld.
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Resultater af den geologiske modellering

Den geologiske tolkning og modellering af området ved Holmene, baseret på det nuværende datagrundlag,
viser, at anlægsområdet er beliggende på et moræneplateau mellem to større nederoderede smeltevandsdale. Moræneaflejringerne varierer i tykkelse mellem 8-10 meter.
De postglaciale aflejringer, der overlejrer plateauet i dette område, er forholdsvist tynde (maksimalt ca. 2 meter) og består overvejende af sand. Sandet har varierende mægtighed, der lokalt kan være aflejret i større
bundformer.
Der er ikke kortlagt større områder med postglaciale, organiske aflejringer (blødbund).
I kalkoverfladen findes der nord og syd for Holmene data for en dalform, der kan forløbe gennem den østlige
del af Holmene, forløbet af denne dal er usikkert. Dalformerne i kalken er generelt ledsaget af sand – eller
organiske aflejringer i terræn.
Under bilag 8 til 10 er vist kort over top af kalkoverfalden, mægtighedsskort over glacialt moræneler og postglaciale lag samt volumenberegninger af postglaciale lag for hver ø.
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Geotekniske forhold

Generelt er der et godt kendskab til geologien i området, men i hovedparten af projektområdet findes ikke
data til beskrivelse af de egentlige geotekniske forhold, se afsnit 2 ovenfor samt bilag 1.
Jf. tidligere vurdering af de geologiske/geotekniske forhold fra teknisk notat 2016 /1/ fremgår følgende:



Af søkortet fremgår det at havbunden SW for landindvendingen består af groft og middelgroft sand
og store sten (markeret med "mS", "cS" og "Cb" på kortet)
Det er dog forventningen at de geotekniske forhold i opfyldningsområdet vil ligne forholdene på
Avedøre Holme ganske betragteligt

Oplysningerne fra ovennævnte antyder, at geologien i området generelt består af relativt tynde lag af postglacialt sand med mindre forekomster af gytje, underlejret af bæredygtige lag af sand og moræneler. I området generelt ses blødbundsaflejringer, som eksempelvis gytje, i sammenhængende fordybninger i kalk- og
morænelersoverfladen. Det kan derfor ikke afvises, at der måske ligeledes kan findes tilsvarende endnu ikke
kortlagte blødbundsaflejringer inden for projektområdet.
6.1 Vurderede funderingsforhold
På baggrund af det generelt forventede lave indhold af organiske aflejringer forventes ikke sætninger af betydning ved etablering af stenkastningsmoler og landindvinding, bortset fra mere lokale blødbundsområder
med eksempelvis gytje.
De geotekniske forhold bør undersøges nærmere i en senere fase.
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Sammenfatning og konklusion

Der mangler data for selve projektområdet, derved er resultaterne af den geologiske modellering usikker,
men de generelle forhold i området er dog velkendte og denne viden er indarbejdet i modellen.
Projektområdet ved Holmene er beliggende i et område, hvor de prækvartære kalkaflejringer overlejres af
glacial moræneler. Moræneaflejringerne danner et jævnt plateau og overlejres af forholdsvist tynde postglaciale aflejringer, der overvejende udgøres af sand, der forventes ikke større mægtigheder af organiske aflejringer ud fra det nuværende datagrundlag.
Nederoderede smeltevandsdale findes umiddelbart øst og vest for området – en fordybning i kalken findes
desuden nord og syd for området, men forløbet under Holmene er usikkert.
I forbindelse med modelarbejdet til nærværende projekt er der udtrukket volumenestimater for de postglaciale aflejringer for området. Volumen omfatter den samlede mængde af postglaciale sedimenter og er dermed ikke et udtryk for mængde af blødbundsaflejringer i området, der vurderes at være betragteligt mindre.
Det anbefales at der udføres geotekniske undersøgelser offshore i projektområdet for at indhente supplerende data. Undersøgelserne kan omfatte boringer eller CPT-forsøg, eller en kombination af disse undersøgelsesmetoder.
Nye undersøgelser vil kunne anvendes til fastlæggelse af geotekniske forhold, opdateret geologisk model og
bedre mængdeanalyser.
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