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1 Indledning 
Formålet med dette bilag er, at give en beskrivelse af god praksis for planlægning og udførelse af 
jordbundsundersøgelser for HOFORs tunnelprojekter. Beskrivelsen skal opfattes som et tillæg til 
HOFORs kravspecifikation for jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde. 

Beskrivelsen er relateret til niveau for undersøgelser, der er nødvendige for detailprojektering og 
udførelse.  

Der skelnes mellem krav til geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser. Det er 
god praksis, at disse kan kombineres i udførelsen, således at geotekniske forsøg og prøvetagning, 
filtersætning, pejlinger, miljøanalyser m.m., kan udføres i en og samme boring, når der i udførelsen 
og dokumentering tages hensyn til, at alle krav tilgodeses og rapporteres. 

2 Minimum omfang af geotekniske undersøgelser 
2.1 Borearbejde langs tunnel og ved skakte 
Skakte: 

• Der skal som regel udføres 2 - 3 boringer ved hver skakt, inklusiv boringer, der udføres ved 
tunnellinjeføring ved ankomst og afgang til/fra skaktene. 

• Boringerne skal placeres rundt om skakten, om muligt, og føres til følgende dybder, hvad der 
måtte være dybest:  

o 5 m under den maksimalt forventede dybde af afskærende vægge. 
o Hvis skakten udelukkende skal udgraves i jord føres boringer til en dybde under 

udgravningsniveau svarende til udgravningsdybden under grundvandsspejlet plus 2 
meter, dog maksimalt 5 m i kalk. 

o Hvis skakten skal udgraves til/i kalk, skal boringsdybderne fastlægges efter særskilt 
vurdering. 

o Boringernes dybde skal desuden tilgodese nødvendig dybde til projektering og 
udførelse af eventuelle jordankre samt pumpeboringer for grundvandshåndtering. 

Tunnel: 

• Tunnel over kalk og indtil 5 m i kalk (målt fra overside af tunnel): Maksimum 50 m mellem 
geotekniske boringer. 

• Tunnel 5 til 10 m i kalk: Maksimum 100 til 200 m mellem boringer. 
• Tunnel >10 m i kalk: 200 m mellem boringer 
• Minimum boredybde under underside af tunnel: 5 m. 
• Hvor der skal tunneleres nær kalkoverfladen eller i kalken, skal et repræsentativt udvalg af 

de geotekniske boringer i kalken udføres ved kerneboring. 
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Generelt: 

• I moræne skal diameter af borerør afstemmes med morænens indhold af grus og sten. Der 
skal minimum bores i 10”, såfremt der skal kunne tages repræsentative prøver af grusholdig 
moræne og registreres forekomst af sten i mindstestørrelse 60 mm. Aflejringernes indhold af 
sten/blokke skal registreres ved borearbejdet. 

• I særlig hård moræne og ved store mængder af sten og blokke i morænen, kan det 
overvejes at udføre kerneboring med Geobor S (se afsnit 3.4.2. i HOFORs kravspecifikation 
for jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde). Dette skal dog kun udføres efter aftale med 
HOFOR. 

• Boringer skal tilstræbes udført >3m fra yderside af tunnelrøret, ellers skal disse sløjfes 
omhyggeligt inden udførelse af tunnelarbejdet, så de ikke har negativ indflydelse på 
tunneleringen. Boringer beliggende >5 m fra tunnelrøret kan bevares, men skal lukkes 
midlertidigt med et lufttæt dæksel eller ved installation af packer.  

2.2 Prøvetagning 
Ved prøvetagning skal det sikres, at der udtages tilstrækkeligt med repræsentative prøver som 
følger: 

• Prøvetype og kvalitet skal være tilstrækkelige til udførelse af laboratorieforsøg, herunder 
f.eks. A-/B-rør og poseprøver i størrelse afpasset til forholdene. 

• På grus og stenholdige prøver skal udtages særlig store poseprøver til klassifikationsforsøg 
med bestemmelse af kornstørrelsesfordeling (sigteanalyser), jf. EC 7, part 2, appendix L.  

• Alle sten 60 mm eller større skal registreres og udtages i poser med det udborede materiale. 
• Der udtages enkelte store poseprøver i tunnelniveau til udførelse af Abrasivitetstest på jord 

samt sten. 

2.3 In situ-forsøg 
Aflejringernes styrke, stivhed, densitet og forbelastningsgrad skal undersøges i tunnelniveau ved in 
situ-forsøg, herunder: 

• Vingeforsøg udføres i lerede og siltede aflejringer 
• SPT-forsøg udføres i hård ler, cv >500 kPa 
• SPT-forsøg udføres i sand og grus 
• SPT-forsøg udføres i kalk, hvori der ikke kernebores. 

2.4 Borehulslogging 
Borehulslogging, herunder flowlogging, skal udføres i alle dybe boringer, der føres mere end 10 m i 
kalk. For boringer, der føres 5 – 10 m i kalk, udføres som minimum flowlogging, i kalken og lag af 
sand og grus aflejret direkte herpå (der udgør det regionale grundvandsmagasin). Det kan efter 
særskilt vurdering vælges at udføre flowlogging også i boringer, der er filtersat blot 3 – 5 m i kalk og 
i overliggende sand/grus, når der er væsentlig indstrømning fra de overliggende permeable lag. 
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2.5 Laboratorieforsøg 
Der udføres følgende rutinemæssigt: 

• Geologisk bestemmelse og beskrivelse af prøvematerialer og kerneløb i jord og kalk. 
• På kerneløb af kalk bestemmes hærdningsgrad, sprækkethed samt RQD. 
• Klippetypen beskrives af sten (60 mm eller større), der er udtaget i poseprøver af det 

udborede materiale.  
• Bestemmelse af naturligt vandindhold på prøver af jord med indhold af ler og silt. 
• Klassifikationsforsøg på jordprøver. Der lægges vægt på, at tests planlægges udført på alle 

væsentlige lagfølger, hvori der skal udføres skakte og tunnelarbejde. Der udføres følgende 
på udvalgte repræsentative prøver: 

o Kornstørrelsesfordeling og bestemmelse af uensformighedstal U (sigte- og 
slemmeanalyse)  

o Bestemmelse af plasticitetsgrænser på repræsentative prøver (hvor der ligeledes er 
udført naturligt vandindhold og kornstørrelsesfordeling). 

• Tryk- og trækforsøg på repræsentative hærdningsgrader af kalk (indeks tests). 

Der udføres eventuelt enkelte avancerede forsøg: 

• Slake durability tests på udvalgte prøver i tunnelniveau (fra intaktprøver og kerneløb) i ler og 
kalk. 

• Abrasivitetstest på repræsentative prøver af jord og sten. 
• Tryk- eller triaxforsøg udføres eventuelt på (særligt hårde) aflejringer af moræneler 

(intaktprøver eller kerneløb) til bestemmelse af udrænet forskydningsstyrke. 

3 Minimum omfang af hydrogeologiske 
undersøgelser  

Filtersætning og pejling: 

• I repræsentative boringer langs tunnellinjeføringen og ved skaktene skal der filtersættes i det 
primære magasin samt i alle betydende sekundære magasiner. Dette gælder for det dybt 
liggende regionale primære magasin, såvel som for eventuelt højere liggende lokale eller 
mere udbredte sekundære magasiner.  

• Grundvandspejlets beliggenhed skal pejles i ovennævnte magasiner under udførelse af 
forundersøgelsen ved udførelse af pumpeforsøg samt efterfølgende i projekteringsfasen 
under udbud og indtil start af udførelse, således at der er pejlet systematisk i længst mulig 
periode inden udførelsen af skakte og tunnel. 

Permeabilitetsforhold og prøvepumpninger: 

• Permeabiliteten kan vurderes på grundlag af prøvebeskrivelser og kornkurvefordeling 
bestemt ved sigteanalyser på jordprøver.  
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• For bedre bestemmelse af permeabilitetsforhold og vandføringsevner, herunder T-værdier 
og andre hydrogeologiske parametre, kan der i moderat til højpermeable aflejringer udføres 
pumpeforsøg. Der henvises til kortvarige pumpeforsøg Type B eller Type C eller 
længerevarende pumpeforsøg, Type D, som beskrevet i HOFORs kravspecifikation for 
jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde.  

• Hvis der indenfor en dybde af to gange udgravningsdybden, målt fra terræn, forekommer 
højpermeable lag, skal der prøvepumpes i disse lag til bestemmelse af permeabilitetsforhold 
og krav til grundvandshåndtering. (Dette gælder ikke ved skakte med stor dybde i kalken). 

• Resultater af flowlogs (se ovenfor vedr. borehulslogging) er væsentlige for vurdering af 
variationer i permeabilitetsforhold i kombination med målte hydrogeologiske parameter fra 
pumpeforsøg.  

• Lefranc eller Lugeon permeabilitetstest kan eventuelt udføres, hvis der er særlige behov ved 
for eksempel planlægning af eller tjek af udført jordforbedring (grouting). 

Vandanalyser: 

• Det er god praksis at udtage prøver til vandanalyser i forbindelse med udførelse af 
pumpeforsøg til bestemmelse af grundvandes kemiske karakteristik. 

• Hvis der er særlige risici i forbindelse med grundvandshåndtering, som 
saltvandsindtrængning, forureningsspredning eller andet, skal de grundvandskemiske 
forhold dokumenteres ved overvågning i udvalgte boringer, hvorfra der jævnligt udtages 
vandprøver til analyse. 

4 Minimum omfang af miljøundersøgelser 
Det skal altid vurderes, om forundersøgelserne skal indeholde en forureningsundersøgelse. 
Undersøgelsens formål og omfang skal indbefatte etablering af grundlag for vurdering af 
deponeringsmulighederne for overskudsjord samt arbejdsmiljøvurdering i forhold til udførelsen. 
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