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1 Afgrænsning 
Dette bilag indeholder retningslinjer for udarbejdelse af GBR rapporter for HOFORS tunnelprojekter, 
der udbydes og udføres i Hovedstadsområdet.  

Nedenstående kan anvendes som paradigme, der afstemmes med de faktiske forhold for de 
aktuelle tunnelprojekter.  

2 Indledning 
Formålet med den Geotekniske Basis Rapport (GBR) er at beskrive grænseværdier for lagfølger og 
egenskaber af jordbunds- og grundvandsforhold for det udbudte projekt. De angivne grænseværdier 
skal anvendes som reference under udførelsen, til at definere om de faktisk påtrufne forhold er 
indenfor eller uden for kontrakten. Metoder til målinger for eftervisning af grænseværdier under 
udførelsen skal beskrives af den udførende og accepteres af HOFOR. Der kan være krav til 
metoder og dokumentation angivet HOFOR kravspecifikationer, GBR eller i SAB.  

Rapporten indgår i udbudsmaterialet som kontraktgrundlag.  

2.1 Projektbeskrivelse 
En kort overordnet beskrivelse af projektet og udførelsesmetoderne, for hvilket GBR er gældende, 
herunder som relevant; skakte, tunnelstrækninger med borede tunneller, tilslutningsbygværker og 
forbindelsestunneler.  

2.2 Bundforhold i projektområdet 
En kort overordnet beskrivelse af jordbundsforhold, for hvilket GBR er gældende. 

3 Grænseværdier for hovedjordarternes lagfølger 
3.1 – 3.x Skakte A, B, C 
Grænseværdier på beliggenheden af hovedjordarterne angives for hver enkelt skakt med 
laggrænser i absolutte koter og en +/- (m) variation. Der medtages de laggrænser, der kan 
forekomme inden for dybden af skaktvæggene, pumpeboringer eller f.eks. jordankre, hvad der måtte 
være dybest.  

Forekomst af særlige menneskeskabte hindringer, f.eks.: 

• Særligt mægtige vejbefæstelser 
• Dybtliggende ledninger og tunneller 
• Voldgrave og lignende 
• Efterladte konstruktioner 

Lagfølger og laggrænser for hovedjordarterne, herunder: 
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• Fyld og eventuelle postglaciale lag 
• Glaciale lag af moræne og smeltevandsaflejringer. Angives i de geologiske enheder, hvor 

dette måtte være relevant 
• Overside af undergrundens kalk 
• Eventuelle laggrænser i kalken, geologiske eller af glacial påvirkning, f.eks.: 

o Eventuelle særligt knuste og vandførende zoner i kalken 
o Eventuelle særligt hårde bænke i kalken med mere end 0,5 m af H5 (flint) eller 

sammenhængende H4+H5 
o Eventuelle særligt knuste og vandførende zoner i kalken 

3.x – 3-x Tunnelstrækningerne A-B, B-C, C-D, … 
Der angives længde inklusiv variationsgrænsetillæg for de delstrækninger, hvor tunnelen skal 
udføres indenfor de forskellige hovedjordarter. 

Hvor tunnelen ligger med en laggrænse inden for tunneltværsnittet, beskrives det som ”mixed face” 
og der angives længde inklusiv variationsgrænsetillæg for sådanne delstrækninger med angivelse af 
begge hovedjordarter, der kan forekomme. 

Den samlede længde af delstrækningerne, inklusiv eventuel ”mixed face” delstrækning, vil være 
angivet med en samlet længde, som er længere end den fysiske længde af tunnelstrækningen på 
grund af variationsgrænserne.  Længderne af delstrækningerne angives i meter. 

Hovedjordarter for tunnelering: 

• Fyld og eventuelle postglaciale lag 
• Glaciale lag af moræne og smeltevandsaflejringer. Angives i de geologiske enheder, hvor 

dette måtte være relevant. 
• Eventuelle lagfølger i kalken, geologiske eller af glacial påvirkning, f.eks.: 

o Eventuelle særligt knuste og vandførende zoner i kalken 
o Eventuelle zoner med særligt hårde bænke i kalken med mere end 0,5 m af 

hærdningsgrad H5 (flint) eller sammenhængende hærdningsgrader H4+H5 

3.x – 3.x Tilslutningsledninger, -bygværker og saddelbrønde i, ii, iii, iv …  
Grænseværdier på beliggenheden af hovedjordarterne angives (som for skaktene) for hvert enkelt 
bygværk. Disse kan angives i grupper, hvis bundforholdene er ens. Der angives laggrænser i 
absolutte koter og en +/- (m) variation. Der medtages de laggrænser, der kan forekomme inden for 
de maksimale dybder af bygværkerne.  

4 Grænseværdier for moræneaflejringer 
Grænseværdierne kan beskrives separat for øvre og nedre moræneenhed, eller samlet for alle 
moræneaflejringer. Det kan også vælges at opdele på områder/strækninger, når og hvis relevant. 
Det skal vælges om morænesand indgår eller beskrives separat. 

Naturligt vandindhold 
Mindst 80% af materialet vil have naturligt vandindhold w% ned til [værdi indsættes] % 

Resterende, op til 20% af materialet, vil have naturligt vandindhold w% ned til [værdi indsættes] % 
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Henvisning til GIR vedr. sammenhæng mellem naturligt vandindhold og styrke, rumvægt, mv. gives. 

Atterberg grænser og konsistensgrænser 
Plasticitetsindekset vil være op til [værdi indsættes] % for mindst 80% af materialet og op til [værdi 
indsættes] % for resterende 20% af materialet. 

Konsistensindekset vil være op til [værdi indsættes] % for mindst 80% af materialet og op til [værdi 
indsættes] % for resterende 20% af materialet. 

Der indsættes eventuelt en henvisning til GIR vedr. clogging and stickiness potentiale jf. (Thewes 
2004). 

Indhyldningskurver for kornstørrelsesfordeling 
Der indsættes en figur med grænseværdier for indhyldningskurver. 

Det skal bemærkes, at øvre del af grusfraktionen og indhold af stenfraktioner ikke vises, da 
udførelsen af boringer og prøvetagning ikke gør det muligt at udtage repræsentative prøver af de 
grove fraktioner og sten. 

Grænseværdier for abrasivitet 
Slidpotentiale angives i form af abrasivitetskategorier med reference til enten Soil Abrasion Test 
(SAT) eller LCPC (LAC) klassifikation. 

Valget af klassifikationssystem skal være i overensstemmelse med metodernes begrænsninger i 
forhold til maksimale kornstørrelser. 

5 Grænseværdier for glaciale 
smeltevandsaflejringer 

Grænseværdierne kan beskrives separat for øvre, mellem og nedre enhed, eller samlet for alle 
smeltevandsenhederne. Det kan også vælges at opdele på områder/strækninger, når og hvis 
relevant. 

Indhyldningskurver for kornstørrelsesfordeling 
Der indsættes en figur med grænseværdier for indhyldningskurver. 

Det skal bemærkes, at øvre del af grusfraktionen og indhold af stenfraktioner ikke vises, da 
udførelsen af boringer og prøvetagning ikke gør det muligt at udtage repræsentative prøver af de 
grove fraktioner og sten. 

Hvis relevant underinddeles sandforekomster i velsorterede og velgraderede underenheder. 

Grænseværdier for SPT-forsøg 
SPT N-værdier vil være op til [værdi indsættes] for mindst 80% af materialet og op til [værdi 
indsættes] for resterende 20% af materialet. 
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Grænseværdier for abrasivitet 
Slidpotentiale angives i form af abrasivitetskategorier med reference til enten Soil Abrasion Test 
(SAT) eller LCPC (LAC) klassification. 

Valget af klassifikationssystem skal være i overensstemmelse med metodernes begrænsninger if 
forhold til maksimale kornstørrelser. 

6 Grænseværdier for sten og blokke i glaciale 
aflejringer 

Angives generelt for de glaciale aflejringer, eller separat for de glaciale hovedjordarter, eller for hver 
bygningsdel (skakte, tunnelstrækninger og andre bygværker) som er relevant, og med 
variationsgrænser som f.eks.: 

• Sten og blokke 
o For tunneller angives forekomster af sten/blokke større end [værdi indsættes] mm i 

volumen%. 
o For installation af spunsvægge eller sekantpæle angives forekomster af obstruerende 

blokke større end [værdi indsættes] mm i form af totalt antal pr. skakt/bygværk. 
o For udgravning af skakt/bygværk angives forekomsten af blokke større end [værdi 

indsættes] m i form af antal i det totale udgravede volumen.  
• Maksimal størrelse af blokke: f.eks. 2.0 m 
• Klippetype af sten og blokke  
• Trykstyrke op til: f.eks. 500 MPa 
• Cerchar abrasivity index (CAI) klassification for abrasivitet. 

7 Grænseværdier for kalk 
Grænseværdier for fordeling af hærdningsgrader H1-H5 (H5 repræsenterer flint).Der skal skelnes 
mellem: 

• Grænseværdier for lagfølger afsnit 3 til fuld dybde af forundersøgelsesdata 
• Grænseværdier inden for de dybder, hvor der skal udføres f.eks. sekantpælevægge og/eller 

spuns 
• Zoner med massive hårde bænke af H4 og H5, jf. også afsnit 3 ovenfor. 

8 Grænseværdier for permeabilitet 
Det kan vælges at angive variationsgrænser for permeabiliteter. 

Hvor der skal udføres tunnelering og udgraves skakte i kalk, skal der skelnes mellem permeabilitet 
af matrix og af højpermeable zoner og om der skal angives grænseværdier for T-værdier. 
Grænseværdier for beliggenheden af højpermeable zoner skal angives her eller i lagfølger og 
laggrænser ovenfor. 
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Hvis indstrømning til skakte er defineret af HOFOR angives vandmængder i SAB. 

9 Grænseværdier for grundvandsspejl og 
potentialer 

Variationsgrænser beskrives for grundvandsspejl eller potentialer i form af absolutte koter for alle 
sekundære magasiner og for det regionale grundvandsmagasin.  

For tunneller bør variationsgrænserne præsenteres grafisk langs tunnelstrækningen som funktion af 
stationering. 

Hvor der er særlige påvirkninger fra vandforsyninger, andre byggepladser, vandstand i havnen eller 
andet, skal det nævnes specifikt og det skal angives om det indgår i variationsgrænserne.  

10 Grænseværdier for forureninger 
Grænseværdier beskrives hvis relevant. 
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