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Indledning	  
I	  forbindelse	  med	  nedgravning	  af	  fjernvarmerør	  I	  Køge,	  er	  der	  foretaget	  en	  overvågning	  af	  arbejdet.	  

Forhistorie	  
I	  forbindelse	  med	  planlægningen	  af	  arkæologien	  ved	  projektet	  Køge	  Kyst,	  blev	  Museum	  Sydøstdanmark	  
gjort	  opmærksom	  på	  et	  større	  gravearbejde	  I	  forbindelse	  med	  etableringen	  af	  fjernvarme	  I	  Køge.	  
Bygherre	  var	  VEKS,	  Vestegnenes	  Kraftvaremselskeb,	  som	  I	  de	  kommende	  år	  skal	  nedgrave	  fjernvarme	  I	  
og	  omkring	  Køge.	  	  

	  

	  

Figur	  1:	  Kortet	  viser	  udstrækningen	  af	  kulturarvsarealet	  for	  Køge	  By,	  her	  markeret	  med	  gult	  samt	  
markering	  af	  fund	  og	  udgravninger	  registreret	  i	  Køge.	  Anlægsområdet	  er	  markeret	  men	  en	  rødt.	  ©	  KMS	  
og	  Kulturstyrelsen.	  

Det	  berørte	  område	  ligger	  på	  kanten	  af	  hvor	  køge	  havn	  har	  ligget	  siden	  1400	  tallet,	  hvorfor	  der	  kan	  
forventes	  at	  fremkomme	  bolværker.	  	  Der	  har	  tidligere	  været	  gjorte	  fund	  af	  bolværker	  fra	  1400	  tallet	  og	  
lag	  med	  1200	  tals	  affald,	  som	  giver	  et	  indtryk	  af	  hvad	  der	  kan	  forventes	  at	  fremkomme.	  

Målesystem	  
Der	  blev	  brug	  GPS,	  hvor	  det	  blev	  malt	  ind	  I	  UTM/EUREF89.	  



Metode	  
I	  samarbejde	  med	  bygherre,	  blev	  der	  planlagt	  overvågning.	  

Ved	  fortidslevn	  af	  interesse,	  blev	  de	  registrerede	  med	  foto,	  beskrevne	  og	  indmålte	  med	  GPS.	  

Resultat	  
Ved	  overvågningen	  blev	  der	  fundet	  en	  del	  af	  bolværket	  fra	  Køge	  Havn	  ved	  vejen	  Havnen,	  som	  blev	  
udgravet	  med	  et	  seperat	  udgravningsbudget,	  some	  r	  beskrevet	  I	  en	  seperat	  rapport.	  Yderligere	  blev	  der	  
fundet	  bolværk	  hvor	  Toldbodgade	  møder	  Køge	  Å.	  Det	  er	  tale	  om	  bolværker,	  der	  er	  lavede	  I	  forbindelse	  
med	  anlæggelse	  af	  togbanen	  I	  1860’erne.	  Ved	  den	  østligste	  store	  afgravningsfelt	  (Se	  figure	  2),	  kunne	  det	  
ses,	  at	  åen	  havde	  flyttet	  sig	  fra	  nord	  mod	  syd,	  eftersom	  ver	  var	  sandaflejringer	  at	  se	  I	  feltet.	  



	  

Figur	  2	  De	  røde	  markeringer	  viser	  rørlægningen.	  Det	  gule	  omrids	  viser	  placering	  af	  bolværk	  fra	  
1860’erne.	  Det	  blå	  omrids	  viser	  placering	  af	  bolværket,	  der	  er	  udgravet	  på	  seperat	  budget.	  Plaveringen	  
af	  rørlægning	  er	  skitseret	  op,	  og	  derfor	  ikke	  målfast.	  


