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Abstract 

Boreprøverne viste tydeligt, at lagene under den eksisterende vej ligner lagene i agttaget i prøvehuller og 

tracéer umiddelbart nord og syd herfor. Dvs. under recente lag af 0,5-1m ’s tykkelse ses op til 2m tykke 

kulturlag, formodentlig med rester af et hegn eller en anden træ konstruktion. Den undersøgte areal er 

imidlertid så lille, at fortidsmindernes omfang ikke kan beskrives yderligere. Da fundbilledet ligner billedet 

fra den øvrige del af tracéet, vurderes det, at arealet bør udgraves arkæologisk. 

 

Baggrund og formål 

Denne rapport omhandler resultaterne af den sidste etape af den arkæologiske forundersøgelse forud for 

lednings-omlægningerne i forbindelse med forlægningen af Iver Huitfeldtsvej i Køge. Det drejer sig om et ca. 

20 meter langt stykke af det lange tracée.  Arealet er nu det eksisterende vejareal umiddelbart vest for 

baneoverskæringen på Bag Haverne. Her kunne der ikke graves almindelige forundersøgelsesfelter eller –

grøfter, da området er for vitalt for afviklingen af togdrift og anden trafik. I stedet blev der foretaget 10 

boringer.  

Med hensyn til den kulturhistoriske og topografiske gennemgang af området henvises til det tidligere 

indsendte følgebrev til forundersøgelsesbudget KNV00123-1.  
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Administrative data 

Forundersøgelsen blev udført for bygherre Køge Kyst, kontaktperson chefkonsulent Niels Dinesen, Køge Kyst 

P/S, Havnen 39, 4600 Køge. Maskinkraft og anden teknisk assistance blev leveret af entreprenørfirmaet Arkil 

A/S, Geminivej 5-7, 2670 Køge, kontaktperson projektchef Kim Sørensen Nøhr. Det arkæologiske arbejde blev 

udført af arkæologerne Karen Bork-Pedersen (daglig leder) og de akademiske medarbejdere Anne-Mette 

Jørgensen og Tim Slumstrup Nielsen, alle fra Museum Sydøstdanmark. 

Det originale dokumentationsmateriale vil blive magasineret på Museum Sydøstdanmark. 

 

Undersøgelsens forløb 

Boringen blev påbegyndt onsdag 3/9-2014 og blev afsluttet torsdag 4/9-2014. Boringerne blev udført af Arkil 

A/S- Miljøteknik, projekteret af Projektchef Kim R. Jensen. Karen Bork-Pedersen, Anne-Mette Jørgensen og 

Tim Slumstrup Nielsen registrerede boreprøverne på stedet, hvorefter boringshullerne blev fyldt med samme 

materiale.  

Der var planlagt 10 boringer og disse blev stort set udført problemfrit, og på det afsatte punkt. Enkelte 

afvigelser herfra forekom i boreprøve 9, hvor lagene mellem 100 og 200cm blev afstødt, samt ved boreprøve 

4, hvor der i en dybde af 3,85m stødtes på en sten, og der derfor ikke kunne bores dybere.  

 

 

Figur 1: Boring i gang. 
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Metode 

Der er boret 4,5m ned; enkelte boringer blev lidt dybere. Hver boreprøve bestod af 3m x 1,5m emner med 

en diameter på ca. 0,07m, som blev lagt op i et halvt plastikrør eller en ”tagrende”. 

 

Figur 2: Her ses boreprøve 8, lagt ud i tre ”tagrender”. 

Til registrering af de enkelte boreprøver blev benyttet et skema hvori dybde, tykkelse samt beskrivelse på de 

enkelte lag er påført. Af udvalgte lag blev der udtaget jordprøver, i alt 19 stk. Boreprøverne samt 

jordprøverne er nummererede og indført i MUD, Museernes udgravningsdatabase. I opdelingen af lag blev 

der lagt vægt på at identificere kulturpåvirkede lag samt tørv, gytje og vandaflejrede lag. De enkelte 

boreprøvers placering var bestemt af især det kommende arbejdsareals placering, men til en vis grad også 

under hensyntagen til eksisterende ledninger. Placeringen af boreprøverne blev GPS indmålt i 

UTM32_EUREF89.  
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Figur 3: Placeringen af boreprøverne. 

 

Resultater 

Her gives en skematisk og skriftlig fremstilling samt tolkning af resultatet fra alle 10 boreprøver. Det vil sige 

at lagene her er slået sammen, i det omfang de tolkes som værende udtryk for samme type lag og hændelse. 

For hver af prøverne findes der desuden et skema med de enkelte lag og deres præcise dybde, tykkelse og 

beskrivelse.  

Fra 0 til omkring -1,3m under terræn består lagene af asfalt og stabilgrus, med undtagelse af boring 1 og 3 

fra cykelstien, hvor stabilgruset kun går omkring 0,5m ned. Herunder ses mørke sandede lag med 

kulturpåvirkning i form af tegl, mørtel og et enkelt kridtpibehovedfragment til en dybde af 1,5m-2m under 

terræn, dvs. ca. kote +0,7-0,2m.o. DVR 90. Herunder ses sandlag, hvoraf nogle tolkes som vandaflejrede; en 

del med indslag af omdannet organisk materiale, til en dybde af ca. kote -0,3 m.u. DVR90. Herunder ses 

enkelte steder kompakte lag af delvist omdannet organisk materiale til en dybde af 3 til 3,5m under terræn 

(dvs. kote -0,8 til -1,3 m.u. DVR 90), mens lagene ned til bunden af prøven og dermed i kote – 2,3 m.u. DVR90 

består af homogent, fint gråt sand. Lagene med omdannet organisk materiale ligner umiddelbart de lag af 

tørv og gytje, der også er set på både i det nordlige og sydlige tracé. 

Der sås større stykker vanddruknet træ i prøverne 4 (L554) og 6 (L572) i dybder af henholdsvis 3,1m og 2,9m 

(dvs. kote -0,9 og -0,7 m.u. DVR90). Disse træstykkers funktion kan ikke bestemmes ud fra en boreprøve, 

men ud fra deres fundstedsdybde kan der være tale om enten dele af konstruktioner eller anlæg som 

(bolværk eller andre havnefunktionsrelaterede anlæg eller skibsvrag) eller rester af tilfældige stykker træ, 

der er skyllet ind i åløbet eller ved kysten.  

Boreprøverne tyder på, at nogle af lagene under den eksisterende vej sandsynligvis er de samme lag og 

konstruktioner iagttaget i prøvehuller og tracéer umiddelbart nord og syd herfor. Dvs. under recente lag af 
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0,5-1m ’s tykkelse ses op til 2m tykke kulturlag, formodentlig med rester af en eller anden trækonstruktion. 

Det undersøgte areal er imidlertid så begrænset, at fortidsmindernes omfang ikke kan beskrives yderligere. 

Men da fundbilledet ligner billedet fra den øvrige del af tracéet, vurderes det, at arealet bør udgraves 

arkæologisk. 

 

Fremtidigt arbejde og tidsplan 

Det vurderes, at der forud for selve anlægsarbejdet skal udføres en egentlig arkæologisk undersøgelse af 

arbejdsarealet. Området er godt 25 meter langt, tracéets bundbredde ca. 2,5m og dybden 3,8-3,4m under 

terræn. Det er blevet oplyst, at der her ikke skal bruges Krings Verbau gravekasser men graves med anlæg. 

Når den recente fyld fratrækkes, vil der reelt skulle undersøges ca. 144m³. Der er udarbejdet et budget, hvor 

det forudsættes, at der på trods af stedets trafikafviklings relaterede betydning ikke vil være langvarige 

venteperioder eller fordyrende løsninger på gravetekniske præmisser, og at der graves 2m³ per mand per 

dag.  

 

 

 
 

 

Køge, torsdag den 24.11, Karen Bork-Pedersen og Annemette Kjærgård
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Bilag 1: Skema der viser et sammendrag af boreprøvernes indhold: 
 

DYBDE 
I CM 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

0-25 Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt 
25-50 Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus 
50-
125 

Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

Stabilgrus Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

Stabilgrus  Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus Stabilgrus 

125-
150 

Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

Brunt sand, 
tegl og 
mørtel 

Brunt sand, 
tegl og 
mørtel 

Brunt sand, 
tegl og 
mørtel 

Brunt sand, 
tegl og 
mørtel 

Jernbane-
skinne 

- Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

150-
200 

Sand (for-
mentlig 
vand-
aflejret) 
med 
indslag af 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(for-
mentlig 
gytje) 

 Sand (for-
mentlig 
vand-
aflejret) 
med 
indslag af 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(for-
mentlig 
gytje) 

Sand (for-
mentlig 
vandaflejret) 
med indslag 
af nedbrudt 
organisk 
materiale 
(formentlig 
gytje) 

 Omdannet 
organisk 
materiale 

Omdannet 
organisk 
materiale 

Sand - Brunt 
sand, tegl 
og mørtel 

200-
250 

  Sand (for-
mentlig 
vand-
aflejret) 
med 
indslag af 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(for-
mentlig 
gytje) 

Delvist om-
dannet 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

 Delvist om-
dannet 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

Delvist om-
dannet 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

Sand (for-
mentlig 
vand-
aflejret) 
med 
indslag af 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(for-
mentlig 
gytje) 

Sand (for-
mentlig 
vand-
aflejret) 
med 
indslag af 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(for-
mentlig 
gytje) 
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250-
300 

Homogent 
gråt sand 

 Homogent 
gråt sand 

 Sand og 
delvist om-
dannet 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

  Kompakt 
lag af 
delvist 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

  

300-
350 

Homogent 
gråt sand 

 Homogent 
gråt sand 

Kompakt lag 
af delvist 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

Sand og 
delvist ned-
brudt 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

  Kompakt 
lag af 
delvist 
nedbrudt 
organisk 
materiale 
(muligvis 
tørv) 

  

350-
450 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 

Homogent 
gråt sand 
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