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1  Indhold og anvendelse 

1.1 Gyldighedsområde 
Denne kravspecifikation skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af 
skakte/bygværker i HOFORs projekter med udgravningsdybde på minimum 5 m og 
udgravninger/indfatningsvægge af typerne skråninger, københavnervægge, sprøjtebetonforing, 
borede pæle, sekantpælevægge og spunsvægge. Kravspecifikationen kan benyttes ved 
planlægning, projektering og udførelse af skakte/bygværker med en mindre udgravningsdybde end 
5 meter, hvis det vurderes at være relevant. 

De beskrevne metoder er baseret på etableret fagteknisk praksis inden for HOFORs 
forsyningsområde. Ved arbejde uden for dette område skal det vurderes om samme praksis kan 
benyttes.  

Kravspecifikationen dækker ikke: 

− hydraulisk eller anden funktionsbestemt design til bestemmelse af 
skaktudformning/indretning og indvendig overfladebeskaffenhed/-behandling af 
skakte/bygværker. 

− mekaniske og elektriske installationer, ventilations- og VVS- installationer og anden fast 
aptering som trapper, lejdere, hylder, reposer/platforme, rækværker mv. i skakte/bygværker. 

Kravspecifikationen har grænseflade til følgende af HOFORs andre kravspecifikationer: 

− Jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde (JOR 101) 
− Tunnelering (TUN 101) 
− Beton (BET 101) 

1.2 Indhold 
Denne kravspecifikation beskriver kravene til planlægning, projektering og udførelse af såvel 
midlertidige som permanente skaktkonstruktioner.  

Kravspecifikationen er for udførelse tænkt benyttet som en slags "Almindelig arbejdsbeskrivelse", 
som i det konkrete projekt skal suppleres, og evt. fraviges. Dette sker i projekt- eller 
udbudsmaterialet, herunder SAB. 

Afsnit 2 angiver krav til udformning og projektering, som den projekterende skal opfylde ved 
projektets planlægning og projektering i alle projektfaser, inkl. hvis dele af eller hele planlægningen 
eller projekteringen er henlagt til udførelsesfasen. 

Afsnit 3 angiver krav til udførelsen, som den udførende skal opfylde ved projektets fysiske udførelse. 

Afsnit 4 angiver krav til indberetning og dokumentation af udførelsen. 

Kravspecifikationen tager ikke stilling til hvilken part (den projekterende eller udførende) i 
byggeprocessen, der skal planlægge, projektere eller udføre projektet, og dermed hvilken part, der 
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har ansvaret for opfyldelse af kravene. Dette vil være bestemt af HOFOR ved valget af 
byggeprocessens organisation og af kontrakt- og entrepriseformer. Ansvarsforholdene ift. 
kravspecifikationerne vil være beskrevet i rådgiver- og entreprisekontrakterne for det konkrete 
projekt. 

1.3 Love og bekendtgørelser 
Nedenfor er listet nogle love og bekendtgørelser, som indeholder bestemmelser med særlig 
relevans for kravspecifikationens område. Listen må ikke betragtes som udtømmende, og flere 
kunne være nævnt. Det understreges i den forbindelse, at alle gældende love og bekendtgørelser 
selvfølgelig skal overholdes, uanset om de er nævnt nedenfor eller i andre afsnit er ændret eller slet 
ikke nævnt i kravspecifikationen. 

− LBK nr. 1072 af 07/09/2010 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 
− BEK nr. 110 af 05/02/2013 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. 

efter lov om arbejdsmiljø 
− BEK nr. 1832 af 16/12/2015 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
− LBK nr. 1317 af 19/11/2015 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
− BEK nr. 467 af 23/05/2016 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
− LBK nr. 434 af 13/05/2016 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
− BEK nr. 1452 af 07/12/2015 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse 

med flytning af jord 
− LBK nr. 1584 af 10/12/2015 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv. 
− BEK nr. 1260 af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde 

på land (Boringsbekendtgørelsen) 
− BEK nr. 1826 af 16/12/2015 Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører 

boringer og brønde på land 
− LBK nr. 1185 af 14/10/2010 Bekendtgørelse af byggeloven 
− LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje mv. 
− LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje 
− LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven 
− LBK nr. 578 af 06/06/2011 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere 
− BEK nr. 1011 af 25/10/2012 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere 

1.4 Normer, standarder m.m. 
Nedenfor nævnte normer og standarder m.m. samt fremtidige opdaterede versioner af disse gælder 
i relation til denne kravspecifikation med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af projekt- eller 
udbudsmaterialet. Hvis ikke andet er nævnt, gælder den sidst udsendte version. Vejledninger i de 
nævnte normer, standarder m.m. skal betragtes som krav medmindre andet er nævnt i projekt- eller 
udbudsmaterialet. 

Skakte skal projekteres og udføres i henhold til de gældende Eurocodes med tilhørende danske 
nationale annekser. I relation til denne kravspecifikation henvises til følgende specifikke normer og 
standarder m.m.: 

− DS/EN 1990, Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner 
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− DS/EN 1991, Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner 

− DS/EN 1992, Eurocode 2: Betonkonstruktioner 

− DS/EN 1993, Eurocode 3: Stålkonstruktioner 

− DS/EN 1994, Eurocode 4: Kompositkonstruktioner – Stål og beton 

− DS/EN 1997, Eurocode 7: Geoteknik 

− DS/EN 206-1, Beton – Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse 

− DS/EN 480-4, Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel – Prøvningsmetoder – 
Del 4: Bestemmelse af vandudskillelse 

− DS/EN 1536, Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Borede pæle 

− DS/EN 1537, Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Jordankre 

− DS 1537, Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Jordankre – Prøvning 

− DS/EN 1538, Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Slidsevægge 

− DS/EN 10204, Metalliske produkter – Typer af inspektionsdokumenter 

− DS/EN 12063, Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner – Spunsvægge 

− DS/EN 12350, Prøvning af frisk beton 

− DS/EN 12715, Udførelse af specielle geotekniske arbejder – Grouting 

− DS/EN 12716, Udførelse af specielle geotekniske arbejder – Jet grouting 

− DS/EN 14199, Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Minipæle 

− DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner 

− DS 2426, Beton – Materialer – Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark 

− DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark 

− EFFC/DFI Concrete Task Group: Best Practice Guide to Tremie Concrete for Deep 
Foundations  

− ASTM C 1064, Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement 
Concrete 

− Guidelines for tunnelling risk management: International Tunnelling Association, Working 
Group No. 2" publiceret i Tunnelling and Underground Space Technology, 19 (2004), 217-
237 

− DGF Bulletin 1: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse 
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1.5 Kvalitetsledelse 
Den projekterende og den udførende skal anvende et iht. Internationale standarder anerkendt 
kvalitetsstyringssystem. 

Det skal altid vurderes ift. det konkrete projekt om kravspecifikationen er dækkende eller der er 
behov for i projekt- eller udbudsmaterialet at stille supplerende krav eller fravigelser til 
kravspecifikationen. Det er den projekterende/udførendes ansvar at foretage denne vurdering. 

Ved fravigelse forstås en planlagt og nøje overvejet ændring ift. kravspecifikationen. En fravigelse 
skal begrundes og det skal dokumenteres, at den er forsvarlig. Inden implementering skal 
fravigelsen accepteres af HOFOR. 

Ved afvigelse forstås en ikke planlagt eller ikke overvejet ændring ift. kravspecifikationen, som af 
uforudsigelig eller ikke tiltænkt grund er opstået og at forholdet ikke kan bringes til opfyldelse af 
kravspecifikationen. En afvigelse skal beskrives i en afvigerapport mht. afvigelsens karakter og 
årsag, forslag til afhjælpende foranstaltninger og konsekvens af forslaget på kort og lang sigt mht. 
kvalitet, holdbarhed, drift og vedligehold, herunder evt. behov for skærpede overvågnings-
/moniterings- eller vedligeholdsaktiviteter. Afvigerapporten skal inkludere accept/instruks fra den 
projekterende. Forslaget til afhjælpende foranstaltninger skal have HOFORs accept før arbejdet 
udføres.  

Enhver observeret adfærd af jord/skakt, som ikke stemmer overens med det forventede fra 
designet, skal meddeles og rapporteres til HOFOR. 

Generelt gælder det, hvis ikke andet angivet, at alle dokumenter, der skal sendes til HOFORs 
accept, skal sendes minimum 30 dage inden arbejdet påbegyndes. 

HOFOR forbeholder sig retten til at auditere den projekterende, den udførende og dennes 
underentreprenører og leverandører, i løbet af arbejdets udførelse. Der vil minimum 1-2 gange om 
året aflægges et kontrolbesøg med en audit, der vil vare 1-2 dage. 
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2 Udformning og projektering 
2.1 Generelle krav 
2.1.1 Levetid 
Permanente konstruktioner skal projekteres for en levetid på 100 år. 

Midlertidige konstruktioner skal projekteres for en levetid på mindst 5 år. Hvis midlertidige 
konstruktioner bruges i en periode længere end 5 år, skal levetiden tilpasses – dette skal 
specificeres i projekt- eller udbudsmaterialet.  

2.1.2 Vandtæthed 
Den færdige skakt skal være vandtæt ved et udvendigt vandtryk svarende til grundvandsspejl i 
terræn. Krav til projekteringen for at opnå en vandtæt skaktkonstruktion er yderligere beskrevet i 
afsnit 2.10.3 om membraner og fugebånd. 

2.1.3 Den projekterendes forpligtelser omkring inddragelse af 
arbejdsmiljøkoordinatoren  

I forbindelse med planlægningen og projekteringen af skakte, tunneler og lignende skal den 
projekterende informere og inddrage HOFORs arbejdsmiljøkoordinator i nødvendige vurderinger af 
om projektet kan udføres og efterfølgende være i drift og vedligeholdes sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

Den projekterende skal som en del af planlægningen/projekteringen facilitere gennemførelsen af en 
skriftlig arbejdsmiljømæssig risikoidentifikation for udførelsesdelen samt for den senere drift og 
vedligeholdelse af det aktuelle projekt. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages i denne proces og 
have råderet over det skriftlige materiale. 

Den projekterende skal herudover inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren i forbindelse med f.eks. 
planlægning af byggepladsforhold, fastlæggelse af udførelsestidsplan og andre elementer, der skal 
indgå i arbejdsmiljøkoordinatorens udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed. 

Ved udbud skal den projekterende inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren i så god tid, at det er muligt 
for den projekterende, at nå at tage hensyn til de anvisninger, der kommer fra 
arbejdsmiljøkoordinatoren. 

Den projekterende skal dokumentere overvejelserne med hensyn til arbejdsmiljø i projekterings-
risikovurderingen, og overdrage den til den udførende som grundlag for udførelsesrisikovurderingen. 

2.1.4 Arbejdsdokumenter 
2.1.4.1 Projekteringsrisikovurdering 

Den projekterende skal udarbejde en projekteringsrisikovurdering som beskrevet i Bilag 5 til 
nærværende kravspecifikation (TUN 102 B5).  
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2.1.4.2 Detailprojektering (projekteringsrapport og tegninger) 

Inden detailprojekteringen skal den projekterende fremsende projekteringsgrundlaget til HOFORs 
accept. 

Dokumentation for detailprojektering skal accepteres af HOFOR forud for enhver påbegyndelse af 
arbejde. Dokumentationen skal være entydig med hensyn til geometri, tilladte belastninger, jord- og 
grundvandsforhold, sekvens for arbejdets udførelse og grænser for designets gyldighed. 

Ved projekteringen skal det sikres, at skaktens størrelse og indretning gør det muligt at etablere 
gode adgangsveje og arbejdsforhold, både ved skaktens konstruktion og ved den senere 
anvendelse i forbindelse med tunneleringen. 

2.1.4.3 Monitering 

Der henvises til Bilag 2 i nærværende kravspecikation (TUN 102 B2).  

2.1.4.4 Tidsplan 

Den projekterende skal udarbejde en konkret tidsplan for projekteringen i overensstemmelse med 
den overordnede tidsplan i projekt- eller udbudsmaterialet, og for totalentrepriser i 
overensstemmelse med den udførendes tidsplan. 

2.1.4.5 Kontrolplaner 

Den projekterende skal specificere de nødvendige krav ud fra projekteringen, der skal indarbejdes 
som input i den udførendes kontrolplaner jf. afsnit 3.1.3. 

2.2 Specielle krav til arbejde i byområder 
Specielle krav til arbejde i byområder er anført i Bilag 1, herunder adgangsforhold for lodsejere og 
brugere, hensyn til trafikale forhold, ledninger og kabler, risikoanalyse for nærliggende bygninger, 
konstruktioner og ledninger og hensyn til arbejdsmiljø og miljø. 

2.3 Betonmaterialer 
For permanente konstruktioner skal anvendes beton med mindst styrkeklasse C30/37. Der henvises 
generelt til HOFORs kravspecifikation for beton (BET 101). For projektspecifikke krav henvises til 
projekt- eller udbudsmaterialet 

2.4 Krav til geoteknisk projektgrundlag 
Det geotekniske projektgrundlag skal etableres i faser, således at der er relevant projektgrundlag for 
de enkelte projekteringsfaser, udbud og udførelse. 

Der henvises til beskrivelserne i HOFORs kravspecifikation for jordbundsundersøgelser for 
anlægsarbejde (JOR 101). 

Supplerende retningslinjer og krav til planlægning og udførelse af geotekniske, hydrogeologiske og 
miljøtekniske forundersøgelser for tunnelprojekter, er beskrevet i Bilag 3 til nærværende 
kravspecifikation (TUN 102 B3). 
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Resultater af forundersøgelserne (geotekniske, hydrogeologiske og miljø) beskrives i rapporter som 
følger: 

• Datarapporter (FR) 
• Vurderingsrapporter (GIR) 
• Geoteknisk Basis Rapport (GBR) 

Formål og indhold af hver type af rapport er følgende (for GBR henvises til kapitel 2.5 nedenfor): 

Datarapporter (Factual Reports FR) 
Formålet med rapporterne er at beskrive de udførte undersøgelser, herunder anvendte metoder og 
de faktuelle resultater. 

Rapporterne indgår i udbudsmaterialet som kontraktgrundlag. 

Data udveksles desuden i elektroniske formater, f.eks. i geoform format. 

Vurderingsrapporter (Geotechnical Interpretative Reports GIR) 
Formålet med vurderingsrapporterne er at beskrive undersøgelsesresultaterne på en oversigtlig 
måde, herunder også udførte tolkninger. 

Rapporterne indeholder beskrivelser med karakteristik af de trufne bundforhold, herunder geologi, 
hydrogeologi, miljø og geotekniske karakteristika. 

I tilknytning hertil, udvikles og rapporteres blandt andet følgende: 

• Geologiske og hydrogeologiske modeller, som præsenteres i blandt andet tegninger, der 
præsentere tolkningerne, f.eks. 3D konturerede kort, baseret på de geologiske og 
hydrogeologiske modeller 

• Tolkning af forureningsforhold, udbredelse, koncentrationer, mv. 
• Rapporterne kan indeholde skøn og kan være baseret på erfaringer, litteratur, mv. 
• Rapporten vil indeholde tolkninger udført for særlige formål og resultaterne heraf må derfor 

ofte opfattes som subjektive  
• Rapporterne indeholder parametre, der præsenterer øvre- eller nedreværdier af geotekniske 

og hydrogeologiske egenskaber, der er udledt til anvendelse ved geotekniske og 
hydrogeologiske beregninger 

• Referencer til litteratur, resultater fra andre projekter, mv. 

Rapporterne med tilhørende tegninger og modeller mv. indgår i udbudsmaterialet til orientering for 
de bydende og vil ikke indgå i kontraktgrundlaget, men vedlægges til orientering (for information). 

Hvor der måtte være brug for at HOFOR leverer projektgrundlag i form af f.eks. geotekniske 
parametre for entreprenørens eller dennes rådgivers beregninger, vil disse være angivet i SAB for 
de pågældende arbejder. 

2.5 Krav til Geoteknisk Basis Rapport (GBR) 
Formålet med den Geotekniske Basis Rapport (GBR) er, at beskrive kontraktlige grænseværdier for 
lagfølger og egenskaber af jordbunds- og grundvandsforhold (jf. også SB §15, stk. 4).  
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Retningslinjer for udarbejdelse af GBR rapporter for tunnelprojekter, herunder udførelse af skakte, 
tunnelering, samt tilslutningsbygværker, er beskrevet i Bilag 5. 

2.6 Risikoanalyse for nærliggende bygninger, 
konstruktioner og ledninger  
Der henvises til Bilag 2.  

2.7 Bygningsregistrering 
Der henvises til Bilag 2. 

2.8 Grundvandshåndtering 
2.8.1 Almene principper  
Hvis grundvandsstanden i det primære eller sekundære grundvandsmagasin udgør en risiko for 
anlægsarbejdet, f.eks. ved gravning under grundvandsspejlet, ved risiko for bundbrud eller ved 
indsivende grundvand, kan der være behov for grundvandshåndtering. F.eks. ved at 
grundvandsstanden sænkes midlertidigt under anlægsarbejdet efter tilladelse fra den pågældende 
myndighed, Københavns Kommune. 

Midlertidig grundvandshåndtering i enten det primære eller sekundære grundvandsmagasin samt 
udledning/bortledning af oppumpet vand til kloak, recipient eller tilbage til grundvandsmagasinet må 
kun etableres efter konkret aftale med HOFOR. Grundvandshåndteringen skal gennemføres så 
kortvarig som muligt. 

En mulig løsning for grundvandshåndtering i forbindelse med etablering af skakte i Indre By i 
København er vist på Figur 1. 

 

Figur 1 Mulig løsning for grundvandshåndtering i Indre By i København 

Med Indre By skal forstås et område, hvor der er særlige restriktioner i forhold til at udføre 
grundvandssænkning. Området er vist i Figur 2, jf. ”Vandhandleplan for Københavns Kommune”. 



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

TUN 102, version 1  Side 14 af 41 
30.06.2017 
  

 

 
Figur 2 Område (rødt) i Indre By med særlige restriktioner i forhold til at udføre grundvandssænkning 

 

Et anlæg til grundvandshåndtering består af følgende overordnede elementer: 

• Oppumpning (bortledning) af grundvand. Dette kan bl.a. ske vha. en kombination af 
pumpeboringer, sugespidser, grædeboringer, drænrender og pumpesumpe 

• Vandbehandling 
• Bortskaffelse af oppumpet grundvand enten vha. reinfiltration, udledning til recipient (typisk 

havn eller vandløb) eller afledning til kloak 
• Elementer til begrænsning af indstrømning. Dette kan bl.a. være afskærende vægge eller 

grouting for at nedsætte jordlagens permeabilitet 

Anlægget for grundvandshåndtering omfatter i denne sammenhæng alle anlæg og anlægselementer 
som håndterer grundvand, uanset om grundvandet bortledes med boringer, pumpesumpe eller på 
anden måde. Projekteringen af anlægget skal omfatte alle de nævnte elementer. 

Anlæg for grundvandshåndtering kan udføres som lukkede systemer (uden adgang for luftens ilt) 
eller åbne systemer (hvor vandet iltes). Medmindre andet fremgår af de projektspecifikke projekt- 
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eller udbudsdokumenter, eller myndigheder stiller krav herom, kan den projekterende planlægge 
systemet som åbent eller lukket efter eget ønske. 

I forbindelse med projekteringen skal der, ud over den klassiske metode illustreret i Figur 1, 
evalueres på anvendeligheden af følgende alternative metoder: 

• Etablering af en tæt skaktkonstruktion med en tidligt støbt bundplade, der opdriftssikres 
f.eks. med jordankre, til at begrænse perioden med grundvandshåndtering. 

• Etablering af en tæt skaktkonstruktion, hvor bundpladen støbes vådt og udgravningen 
tømmes efterfølgende 

• Etablering af en grout prop under udgravningsniveau for at reducere indstrømning og 
dermed den nødvendige oppumpning af vand til et minimum 

• Sænkeskakte (shaft sinking), der udføres uden grundvandssænkning  

2.8.2 Minimumskrav ved planlægning og projektering 
Anlægget for grundvandshåndtering skal projekteres sådan, at det er robust overfor forventet 
variabilitet i jordlag og hydrauliske forhold. Som hovedregel for robusthed skal anlægget projekteres 
med en overkapacitet på 30 % i forhold til forventede vandmængder, der er beregnet på grundlag af 
forsigtigt (konservativt) valgte hydrauliske parametre. 

Det skal indgå i overvejelserne ved projekteringen, at i almindelighed vil afskærende vægge eller 
grouting erfaringsmæssigt ikke kunne udføres som helt vandtætte. I projekteringen skal der derfor 
anvendes velbegrundede og tilpas konservative antagelser for væggenes permeabilitet. 

Ydelsen kan estimeres enten ved analytiske beregninger eller ud fra numeriske grundvandsmodeller 
alt afhængig af gravedybde, hydrogeologi, kompleksitet og myndighedskrav. 

Der skal som minimum udføres følgende overvejelser: 

A. Evaluering af den samlede indstrømmende grundvandsydelse Q (m³/time), uden strukturelle 
tiltag (dvs. uden særlige elementer for begrænsning af indstrømningen) og for fuld 
udgravning 

B. Evaluering af acceptabel indstrømningsydelse i forhold til omgivelserne (sænkning af 
grundvand, myndighedskrav, bygninger, håndterbarhed, eventuel vandforurening, 
pladsforhold i forhold til bl.a. den nødvendige vandbehandling og muligheder for reinfiltration 
mv.) 

C. Bestemmelse af nødvendige strukturelle tiltag for at overholde acceptkriterier fra pkt. B. 
D. Evaluering af omkostninger, risiko og tid samt eventuelt reevaluering af krav stillet i pkt. B. 

I overvejelserne skal indgå antal, placering, indretning og ydelser af pumpe- og infiltrationsboringer, 
således at anlægget også i praksis kan udføres som planlagt. 

Projekteringen af bundpladen, skal om nødvendigt omfatte, at pumpe- eller grædeboringer føres 
midlertidigt igennem skaktens bundplade. Projekteringsdetaljer skal omfatte at huller i bundpladen 
lukkes og boringer sløjfes ved ophør af grundvandssænkningen. 

Projekteringen af grundvandshåndteringen skal også omfatte særlige krav til eventuel afsænkning i 
forbindelse med gennembrud og passage af skaktvægge for tunneleringen.  
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Projekteringen af grundvandshåndteringen skal tage hensyn til relevante randbetingelser såsom 
eventuelle følsomme bygninger, andre indvindingsboringer, forureninger samt afværgeboringer. 

2.8.3 Praktiske forhold ved udformningen 
For så vidt angår oppumpning og reinfiltration skal der i projekteringen gøres tilpas konservative 
antagelser om boringernes virkningsgrader. Der skal altså ikke antages (gennemsnitlige) 
virkningsgrader på 100 %, men derimod virkningsgrader, der er normalt opnåelige i praksis, se også 
afsnit 3.14.2.  

Det skal tilstræbes, at en størst mulig andel af oppumpningen kan udføres fra pumpeboringer, men 
samtidig vil en vis andel af oppumpningen ved dybe udgravninger i kalken erfaringsmæssigt ofte 
skulle ske fra pumpesumpe og eventuelt dræn i udgravningens bund, og anlægget skal indrettes 
herpå. Det grundvand, der oppumpes fra pumpesumpe, vil - særligt i perioder med aktiv udgravning 
– have et betydeligt indhold af opslemmet materiale f.eks. kalk, hvorfor der skal udføres den 
nødvendige vandbehandling inden grundvandet f.eks. reinfiltreres eller udledes til recipient 
(sammen med det grundvand, der pumpes op fra pumpeboringer). 

Endvidere kan grundvand, der opsamles i byggegrubens bund, blive betragtet af kommunen som 
procesvand. Dette betyder, at det i så fald vil kræves, at vandet behandles inden udledning eller 
reinfiltration jf. kommunens krav.  

I projekteringen skal der, som ovenfor nævnt, indarbejdes en ekstra kapacitet på minimum 30 % i 
forhold til de – f.eks. ved grundvandsmodellering – estimerede oppumpningsydelser. Denne 
ekstrakapacitet skal planlægges for alle dele af anlægget til grundvandshåndtering, altså for 
oppumpning, for vandbehandling samt for eventuel reinfiltration. Herunder skal anlægget indrettes 
sådan, at alle elementer kan fungere tilfredsstillende (dvs. opnår tilstrækkelig sænkning, rensning og 
reinfiltration), hvis mindst en pumpeboring, en reinfiltrationsboring og en pumpesump tages ud af 
drift, f.eks. for reparation. 

I forbindelse med projekteringen skal den nødvendige monitering under udførelsen planlægges, se 
krav angivet i afsnit 3. 

Det skal påregnes, at der skal fastlægges koteintervaller, som grundvandsspejlet i omgivelserne 
skal holdes inden for under driften, for at sikre, at sænkning og stigning holdes inden for acceptable 
grænser. I det følgende omtales disse intervaller som styringsniveauer. Styringsniveauerne foreslås 
af den projekterende og skal accepteres af myndighederne forud for arbejdets udførelse. 
Styringsniveauerne fastsættes normalt for udvalgte pejleboringer i passende afstand fra 
oppumpning og infiltration. 

I Indre By skal disse styringsniveauer svare til de naturligt forekommende intervaller, bestemt med 
baggrund i referencemålinger, af længst mulig varighed, for egnede boringer i området. I andre 
områder kan styringsniveauerne fastlægges ud fra en vurdering af hvilke sænkninger, der vil være 
miljømæssigt acceptable i det pågældende område, f.eks. med hensyn til risiko for sætning af 
bygninger eller for spredning af eksisterende grundvandsforureninger. 

Hvis der er risiko for saltvandsindtrængning, pH forøgelse, nikkel/arsen frigivelse eller 
forureningsspredning skal dette dokumenteres med et antal moniteringsboringer, hvorfra der 
jævnligt udtages vandprøver til analyse. 
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2.8.4 Lovgivning 
Bemærk at mht. miljørelaterede ansøgninger, VVM m.m., skal HOFOR altid involveres. Alle 
ansøgninger vedr. myndighedstilladelser på miljø- og naturområdet, og i forhold til fredninger 
udføres af HOFOR medmindre andet fremgår af de projektspecifikke projekt- eller 
udbudsdokumenter. 

Det skal afklares, om der skal søges tilladelse til sænkning (bortledning) af grundvandet, se 
Vandforsyningslovens § 26. Bemærk, at kravene herom er skærpet i Indre By. 

I forbindelse med grundvandshåndtering skal der muligvis gennemføres VVM-screening. Afklaring af 
alle forhold vedrørende gennemførelse af VVM udføres af HOFOR, medmindre andet fremgår af de 
projektspecifikke projekt- eller udbudsdokumenter. 

Det skal afklares, om sænkning (bortledning) af grundvandet kan udgøre en risiko for 
nabobygninger, se Byggelovens § 12 og 12A. 

Boringer skal ansøges, udføres og sløjfes i henhold til Boringsbekendtgørelsen. 

Hvis der skal anvendes miljøfremmede stoffer, skal kommunen ansøges om tilladelse til at benytte 
disse materialer i h.t. Miljøbeskyttelseslovens §19. Den projekterende skal oplyse samtlige 
indholdsstoffer i alle hjælpeprodukter, eksempelvis tætningsprodukter, vandbehandlingskemikalier, 
tunnelborekemikalier og lignende, som skal anvendes (også ved et indhold <1%). 

Med mindre andet aftales med HOFOR skal oplysninger om indholdsstoffer fremsendes til HOFOR 
umiddelbart efter kontraktindgåelse. Dette har høj prioritet, da sagsbehandlingstiden for opnåelse af 
miljøtilladelser ofte er lang og dermed kan manglende oplysninger resultere i unødig forsinkelse af 
projektets tidsplan. 

Kommunen skal ansøges om tilladelse til udledning til recipient, afledning til kloak, reinfiltration via 
boringer og/eller infiltration via bassiner/grøfter. 

Det oppumpede vand skal renses i det omfang det er nødvendigt for at det overholder de krav, 
myndighederne stiller f.eks. i forbindelse med tilladelserne. Der kan som udgangspunkt forventes 
behov for rensning vha. sandfang, sandfilter samt olieudskiller. Der kan i områder med forurening i 
koncentrationer over kvalitetskriterier være krav om avanceret rensning i form af f.eks. kulfilter. 

2.8.5 Reinfiltration 
Reinfiltrationsgraden skal fastlægges ud fra de påvirkninger på omgivelserne, der findes 
miljømæssigt acceptable. I Indre By må det forventes, at en reinfiltrationsgrad på 80-100 % af det 
oppumpede grundvand – fra pumpeboringer og pumpesumpe samlet - vil være nødvendig. 

Oppumpet grundvand skal som udgangspunkt reinfiltreres til samme grundvandsmagasin og 
samme dybde, som det er oppumpet fra. 

Reinfiltrationsboringer skal fordeles geografisk, således at der kan opnås en rimelig jævn fordeling 
af reinfiltrationen og så styringsniveauerne i de udvalgte moniteringsboringer i omgivelserne kan 
overholdes. 

Opblanding af grundvand fra forskellige magasiner skal tilstræbes undgået. 
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Reinfiltration kan også komme på tale ved store vandmængder som et økonomisk alternativ til 
bortledning til kloak. 

2.8.6 Grouting 
Anvendelse af grouting skal generelt planlægges og udføres i henhold til DS/EN 12715. 

Anvendelse af jet grouting skal planlægges og designes i henhold til DS/EN 12716. 

I forbindelse med grouting skal kommunen ansøges om tilladelse til at benytte de valgte materialer i 
h.t. Miljøbeskyttelseslovens §19. Ansøgninger om tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19 om 
benyttelsen af valgte materialer foretages af HOFOR, medmindre andet fremgår af de 
projektspecifikke projekt- eller udbudsdokumenter. 

Den projekterende skal oplyse samtlige indholdsstoffer i alle hjælpeprodukter, eksempelvis 
tætningsprodukter, vandbehandlingskemikalier, tunnelborekemikalier og lignende, som skal 
anvendes (også ved et indhold <1%). 

Med mindre andet aftales med HOFOR skal oplysninger om indholdsstoffer fremsendes til HOFOR 
umiddelbart efter kontraktindgåelse. Dette har høj prioritet, da sagsbehandlingstiden for opnåelse af 
miljøtilladelser ofte er lang og dermed kan manglende oplysninger resultere i unødig forsinkelse af 
projektets tidsplan. 

2.9 Metode til udgravning/indfatningsvægge 
2.9.1 Midlertidige konstruktioner 
Midlertidige konstruktioner må ikke indgå som en del af den permanente konstruktion. De drænede 
løsninger projekteres for kun for at bære jordtryk, mens de vandtætte løsninger projekteres for at 
bære både jord- og vandtryk. 

Sekantpæle kan dog vægtmæssigt indgå i den permanente opdriftssikring selvom de er midlertidige. 
Kræver dog, at kraftoverførelsen til pælene har 100 års levetid. 

Typen af udgravning/indfatning skal som udgangspunkt vælges blandt en af de følgende systemer, 
og skal vælges ved at være passende til den individuelle skakt, samt at overholde relevante krav:  

Drænede løsninger: 
• Skråning evt. med jordsøm og sikring med net, membran eller sprøjtebeton 
• Københavnervæg 
• Sprøjtebetonforing (SBF) 
• Borede pæle (installeret tangerende eller med afstand) 

Vandtætte løsninger: 
• Sekantpælevægge 
• Spunsvægge 
• Slidsevægge. Anvendes i særlige tilfælde, typisk ved meget dybe udgravninger. Ved disse 

tilfælde skal DS/EN 1538 følges. 
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2.9.2 Permanente konstruktioner  
2.9.2.1 Sekantpælevægge 

Sekantpæle må kun projekteres som en del af den permanente konstruktion for at bære jordtrykket 
sammen med en indre foringsvæg til at bære vandtrykket. Geometrien skal give mulighed for 
eventuelt at forstærke den indre foringsvæg i tilfælde af at sekantpælene pga. mangelfuld 
udførelseskvalitet ikke kan accepteres som permanente konstruktioner. I dette tilfælde skal 
foringsvæggen projekteres til både vand- og jordtryk.  

Det bemærkes, at for at udføre sekantpæle, der kan accepteres som permanente konstruktioner, 
skal disse være uden defekter og være fuldt ud kompatible med betonkravene givet i HOFORs 
kravspecifikation for beton (BET 101). For at opnå dette kræves der tæt koordinering mellem: 

• Projektering 
• Betonsammensætning, frisk og hærdnede betonegenskaber samt kontrolafprøvninger 
• Konstruktionsmetode og udførelse 
• Den udførendes tilsyn og overholdelse af krav til kvalitetssikring. 

Den udførende skal sikre fuld koordination af projektering, betonsammensætning, betonproduktion, 
udførelsesmetoder samt kvalitetskontrol. Desuden skal den udførende udføre tilstrækkeligt tilsyn af 
eventuelle specialistydelser fra underentreprenører for at kunne producere sekantpæle uden 
defekter og som overholder alle givne krav. 

Overholdelse af standarder såsom DS/EN 1536 alene giver ikke et tilstrækkeligt grundlag for at 
opnå den påkrævede betonkvalitet. Den udførende skal anvende retningslinjerne givet af EFFC/DFI 
Best Practice Guide to Tremie Concrete for Deep Foundations, udarbejdet af joint EFFC/DFI 
Concrete Task Group i samspil med den bedste anvendte praksis i branchen for at opnå den 
fornødne kvalitet af sekantpælene.  

Vedr. dæklagskrav til permanente sekantpæle henvises til HOFORs kravspecifikation for beton 
(BET 101). 

I tillæg skal følgende krav implementeres i projekteringen: 

• Permanent: For rektangulære skakte skal primære pæle være uarmerede og betonen skal 
have en styrke på maks. C20/25. De primære pæle må ikke indgå i den statiske verifikation 
af væggens bæreevne.  

• Permanent: For runde skakte, som hovedsageligt bærer i ringspændinger, skal primære 
pæle udføres uarmerede. De primære pæle indgår i den statiske verifikation for 
ringspændninger, men må ellers ikke indgå i den statiske verifikation af væggens bæreevne. 

• Permanent + midlertidig: Diameter og afstand imellem primære og sekundære pæle skal 
vælges således, at der sikres tilstrækkelig overlap mellem pælene i den nødvendige dybde 
for afskæring af grundvand. Afskæringsdybden indgår som en del af designet for 
grundvandshåndtering.  
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Figur 3 Sekantpæle, definitioner 

Armering i pælene, afstandsklodser og indstøbte dele skal projekteres og detaljeres, således at 
disse ikke forhindrer korrekt udstøbning af betonen under støbning. 

2.10 Design 
2.10.1 Generelt 
Udover nominelle udgravningskoter for alle udgravningsfaser skal maksimale tilladelige 
udgravningstolerancer specificeres. 

Projekteringen skal tage hensyn til udførelsestolerancer.  

Skakte, jf. denne specifikation, skal mindst henføres til geoteknisk kategori 2 og konsekvensklasse 
CC2 (medmindre der specificeres CC3 for det enkelte projekt).  

α-faktoren for udførelsen skal sættes til 1,0, medmindre andet aftales med HOFOR. 

Den projekterende skal dokumentere for hver af de valgte udførelsesmetoder, at alle krav 
overholdes i forbindelse med håndtering af kendt forurening, arkæologiske forhold, miljøkrav og 
begrænsninger specificeret i de relevante bestemmelser (støv, støj, vibrationer og forurening).  

Den projekterende skal sikre og bekræfte, at den geologiske- og geotekniske information er 
passende og tilstrækkelig for projekteringen.  

De hydrogeologiske forhold kan have en væsentlig indflydelse på skaktens udformning. Strategien 
for grundvandshåndtering skal indgå i skaktdesign, jf. afsnit 2.8. 

2.10.2 Geometri og tolerancer 
Hvis den permanente konstruktion støbes direkte mod eller tæt på indfatningsvægge, skal der under 
planlægningen af geometrien tages hensyn til indfatningsvæggenes udførelsestolerancer og 
deformationer. Den projekterende skal specificere maksimalt tilladelige tolerancer og deformationer. 

2.10.3 Membran og fuger 
Der skal installeres en vandtæt membran. Der henvises til Bilag 1 i HOFORs kravspecifikation for 
beton (BET 101 B1). 

Membran kan undlades, såfremt det kan eftervises at der ikke vil opstå gennemgående revner, se 
afsnit 2.10.4. Dette skal dokumenteres vha. bl.a. temperatur-spændingsanalyser, tommelfingerregel 
til temperaturforskel jf. HOFORs kravspecifikation for beton (BET 101), støbeprogram og det 
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strukturelle design. Hvis der alligevel opstår utætheder, skal disse injiceres hurtigst muligt efter 
observation. 

Der tillades ikke støbehøjder større end 4 meter ved vægstøbninger uden forudgående konkret 
aftale med HOFOR. 

Alle støbeskel skal være vandtætte (ingen gennemsivning), og der skal installeres fugebånd i recess 
samt injektionsslanger for efterinjicering. Hvis der alligevel opstår utætheder, skal disse injiceres 
hurtigst muligt efter observation. 

I alle bevægelsesfuger skal der installeres et indvendigt og udvendigt fugebånd, som dimensioneres 
for de forventede deformationer. 

Efter støbning af den permanente struktur er kun fugtige områder tilladt. De tilladte fugtige områder 
er defineret som: "Områder, hvor betonen viser tegn på fugt ved at have en mørk farve. Rører man 
overfladen med hånden, må der efterfølgende ikke være vand på hånden. Dette betyder 
selvfølgelig, at ingen løbende vand eller vanddråber er tilladt". I tilfælde af utætheder, som ikke 
opfylder ovenstående kriterier, skal disse injiceres, medmindre det kan dokumenteres at 
utæthederne er ukritiske med hensyn til blandt andet holdbarheden af konstruktionen.  

For alle fugebånd skal leverandørens specifikationer og anvisninger følges. Ved valg af fugebånd 
skal der tages hensyn til størrelsen af vandtryk. 

Ovenstående krav til vandtæthed gælder for alle permanente konstruktioner udsat for vandtryk. 

2.10.4 Revnevidder 
Gennemgående revner som følge af temperatur, svind, tvang, last, sætninger osv. er ikke tilladt. 
Dette inkluderer hærderevner og revner i den hærdede beton. 

Alle revneviddeberegninger og bestemmelse af minimumarmering for konstruktioner med et 
nominelt dæklag større end 50 mm skal beregnes som om dæklaget i træksiden, der overskrider 50 
mm, ikke eksisterer.  

 

 

 

 
Figur 4 Princip for dæklag og regningsmæssigt tværsnit 

Grænseværdi for bøjningsrevner er 0,3 mm. Minimum trykzonehøjde, jf. DS/EN 1992-3, skal 
overholdes. Grænseværdi for bøjningsrevner målt på betonoverfladen af udførte konstruktioner med 
et nominelt dæklag større end 50 mm skal fastlægges af den projekterende.   

2.10.5 Grænsetilstande 
Der skal generelt designes for både anvendelsesgrænsetilstand (SLS), brudgrænsetilstand (ULS) 
og ulykkestilstanden (ALS). Der skal udføres deformationsberegninger med anerkendte metoder, 
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enten anerkendte analytiske eller numeriske. For bygninger, veje, jernbaner eller ledninger inden for 
udgravningens indflydelseszone skal der udarbejdes en risikoanalyse jf. 2.6 og Bilag 2. Hvis ikke der 
er bygninger, veje, jernbaner eller ledninger inden for udgravningens indflydelseszone, kan kravet til 
deformationsberegninger lempes. 

2.10.6 Belastning 
2.10.6.1 Overfladelaster 

Den karakteristiske overfladelast skal mindst sættes til 20 kN/m². For skakte nær jernbanespor i drift 
skal belastningerne anført i banenorm BN1-59-4 anvendes. Særlige midlertidige laster f.eks. fra 
kraner, bore- og rammerigge skal undersøges projektspecifikt. 

2.10.6.2 Fremtidige laster/udgravninger 

Eventuelle fremtidige laster/udgravninger specificeres projektspecifikt af HOFOR. 

2.10.6.3 Jordtryk 

Skaktkonstruktioner skal designes for jordtryk fra egenvægt, overfladelaster og laster fra bygninger 
og konstruktioner. Der skal tages hensyn til indflydelsen af grundvandsstrømning på jordtryk. Der 
må ikke bruges kohæsion på aktiv side over væggens indspændingsniveau. 

2.10.6.4 Vandtryk 

For midlertidige tilstande skal designvandspejl (SLS, ULS og ALS) vælges af den projekterende.  

For permanente, vandtætte konstruktioner skal designgrundvandspejl for sekundære magasiner i 
både SLS, ULS og ALS sættes i eksisterende terræn. Hvis normalt grundvandspejl indenfor 
konstruktionens levetid antages at ligge betydeligt under eksisterende terræn, kan der fraviges fra 
dette krav efter aftale med HOFOR.  

For primære magasiner skal antages: ALS vandspejl i terræn; ULS vandspejl i terræn – 1 m, dog 
ikke under kote +2 m; og SLS vandspejl i terræn -2 m, dog ikke under kote +0,5 m. I situationer, 
hvor den projekterende måtte finde det relevant, kan der fraviges fra dette krav efter aftale med 
HOFOR. 

2.10.7 Presse- og modtageskakte 
Dette emne er dækket i HOFORs kravspecifikation for tunnelering og der henvises til dennes kapitel 
2.11.  

2.10.8 Skråninger 
Risici forårsaget af global eller lokal ustabilitet af skråningerne skal undgås ved brug af egnede 
metoder. Ustabile jord- eller stenmængder skal fjernes omgående og skråningens overflade skal 
kontrolleres regelmæssigt. Skråningens overflade skal beskyttes mod vejret (erosion grundet 
nedbør,frost/tø, udtørring m.m.) For geoteknisk stabilitet henvises til afsnit 2.10.15. Skråninger skal 
endvidere overholde arbejdsmiljølovgivningens krav til skråningsanlæg. 
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2.10.9 Københavnervægge 
Københavnervægge skal som udgangspunkt kun bruges for udgravningsdybder over 
grundvandsspejlet. Efter særlig undersøgelse kan de anvendes i moræneler og sand, hvor 
grundvandet sænkes til mindst 0,5 - 1 m under bund af udgravning. 

Københavnervægge skal kun bruges som midlertidig konstruktion. 

Københavnervægge må kun anvendes i nærheden af bygninger, veje, jernbaner eller ledninger, hvis 
de forventede deformationer og relaterede sætninger kan accepteres.  

Den strukturelle verifikation af Københavnervægge skal følge reglerne, som er specificeret i DS/EN 
1993-1-1 og relevante standarder for udfyldningsmaterialer (træbjælker, stålplader eller 
sprøjtebeton). 

2.10.9.1 Statiske beregninger 

Udelukkende bøjningsstivheden fra profiljernene skal medtages i modellering for analyse af 
væggene. Stivheden pr. meter for en sammenhængende væg skal beregnes ved bøjningsstivheden 
af ét profiljern delt med center-til-center afstanden mellem profiljernene. 

2.10.9.2 Dimensionering og verifikationer 

Københavnervægge skal dimensioneres og verificeres både som enkeltpæle og som kontinuert 
væg, især med henblik på spidskote. 

2.10.10 Sekantpælevægge 
2.10.10.1 Statiske beregninger 

For bøjning i lodret retning må udelukkende bøjningsstivheden fra de armerede pæle medtages i de 
statiske beregninger. Stivheden pr. meter for en sammenhængende væg skal beregnes ved 
bøjningsstivheden af én armeret pæl delt med center-til-center afstanden mellem de armerede 
pæle.  

2.10.10.2 Dimensionering og verifikationer 

Den strukturelle verifikation af sekantpælene skal følge reglerne, som er specificeret i DS/EN 1992-
1-1.  

En særlig verifikation af revnevidder er normalt ikke påkrævet, når kravene til minimumsarmering jf. 
DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 1536, afsnit 7, imødekommes. Dog kan projektspecifikke krav medføre 
en verifikation af revnevidder.  

2.10.11 Sprøjtebetonforing (SBF) 
Sprøjtebetonforing skal projekteres efter Eurocode 2 som midlertidig konstruktion.  

Projekteringsgrundlag skal udarbejdes projektspecifikt.  
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Yderligere krav til udførelse af konstruktioner med SBF skal beskrives i projekt- eller 
udbudsmaterialet.  

2.10.12 Spunsvægge 
2.10.12.1 Statiske beregninger 

Der skal i designet tages hensyn til eventuel brug af forboringer i forbindelse med optagelse af 
lodrette laster, valg af vægfriktionsvinkel og deformationer. 

2.10.12.2 Dimensionering og verifikationer 

Den strukturelle verifikation af spunsen skal følge reglerne, som er beskrevet i DS/EN 1993-5.  

Profilvalg skal baseres på design og krav til nedbringning med eller uden forgravning. Forgravning 
kan forstås som f.eks. forboring eller udgravning af slidse med grab. Mindste godstykkelse på flange 
og krop er 9 mm af hensyn til robusthed og risiko for foldning. Det skal godtgøres i 
designdokumentationen, at det valgte profil er egnet til nedbringning gennem de forskellige jordlag til 
den krævede spidskote. Beslutningsprocessen og kriterier for valg af installationsmetode skal 
dokumenteres, og skal inkludere en evaluering af nedbringning af spunsjern baseret på de i den 
Geotekniske Basis Rapport beskrevne jordbundsforhold. 

Afstande til eksisterende ledninger skal overholde krav fra ledningsejerne. 

2.10.13 Jordankre 
Jordankre under nabogrunde skal som udgangspunkt undgås. Den projekterende skal kontakte 
HOFOR, hvis dette ikke er muligt. 

Der må ikke anvendes permanente jordankre under BaneDanmarks arealer. 

Afstande til eksisterende ledninger skal overholde krav fra ledningsejerne. 

Permanente jordankre skal leveres med dobbeltkorrosionsbeskyttelse med en levetid jf. afsnit 2.1.1. 

For skakte, som henføres til konsekvensklasse CC3, skal konstruktionen eftervises for bortfald af 
enkelte ankre som ALS situation i såvel midlertidige som permanente tilstande. For CC2 skal der 
laves en vurdering af robusthed. Der henvises til DS/EN 1990 DK NA Annex E. 

2.10.14 Afstivninger, stræk og kantbjælker 
Afstivninger skal dimensioneres for eller beskyttes mod temperaturlast, jf. DS/EN 1991-1-5. 

Dimensionering af afstivninger skal tage hensyn til excentriciteter pga. produktionstolerancer, 
installationstolerancer og eventuelle tværbelastninger.  

Afstivninger skal sikres ved konstruktive tiltag mod ødelæggelse pga. f.eks. slagpåvirkninger fra 
kraner og gravemaskiner.  



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

TUN 102, version 1  Side 25 af 41 
30.06.2017 
  

For skakte, som henføres til konsekvensklasse CC3, skal konstruktionen eftervises for bortfald af 
enkelte afstivninger som ALS situation. For CC2 skal der laves en vurdering af robusthed. Der 
henvises til DS/EN 1990 DK NA Annex E.  

2.10.15 Geoteknisk stabilitet  
Der henvises til DS/EN 1997-1, kapitel 11. 

Design af udgravninger skal inkludere en verifikation af totalstabiliteten. Totalstabilitet skal eftervises 
for korttidstilstanden (udrænede forhold) og for langtidstilstanden (drænede forhold) som 
nødvendigt, og skal tage hensyn til de mest ugunstige grundvandsforhold.  

Eftervisning af totalstabilitet skal dokumentere tilstrækkelig spidskote for vægge og frilængde for 
jordankre (dyb brudfigur).  

2.10.16 Hydraulisk brud 
Der henvises til DS/EN 1997-1, kapitel 10. 

Designet skal verificere alle fire typer af hydraulisk svigt som beskrevet i DS/EN 1997-1, afsnit 10, 
eller det skal dokumenteres hvorfor en eller flere brudmåder ikke er relevante.  

Alle fire brudformer i jorden på grund af poretryk eller strømning (løftning, hævning, indre erosion og 
piping) skal adresseres i projekteringsdokumentet, hvor relevant.  

Under projekteringsfasen skal der udarbejdes og koordineres foranstaltninger mellem de 
projekterings- og udførelsesansvarlige for at reducere konsekvenserne af uventet lokal 
vandindtrængning gennem skaktvægge eller skaktbunden. Der henvises også til kapitel 3.13.  

2.10.17 Opdrift 
Opdrift af den midlertidige og permanente konstruktion skal verificeres jf. DS/EN 1997-1, kapitel 
10.2 og DS/EN 1997-1 DK NA A.4.  

Stabiliserende elementer udover egenvægt af konstruktionen skal koordineres med HOFOR under 
projekteringen.  

Midlertidige konstruktionselementer må ikke regnes som bidrag til de stabiliserende laster af den 
permanente konstruktion, selv ikke hvis de forbliver i den permanente situation. Egenvægten af 
midlertidige konstruktionselementer kan tages i regning, hvis den aktiveres som ren ballast. 

Elementer, som tages i regning som stabiliserende elementer, skal designes for en levetid mindst 
lige så længe som skaktens levetid.  

Skakte og konstruktioner indenfor indfatningsvægge skal som minimum projekteres for en 2 m 
afgravning af jord over skakten. 

Hvis skakten sikres mod opdrift ved en bundplade, der rager ud igennem skaktvæggene ind i jorden, 
skal dette minimum være 0,5 m. 
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Der skal etableres aflastningshuller i bundpladen under støbning af denne. Disse midlertidige huller 
f.eks. til pumpesumpe og pumpeboringer skal efter brug lukkes vandtæt og leve op til 
vandtæthedskravene. 

2.11 Kontrol 
Designet skal specificere omfang af udgravningskontrol og grundvandsmonitering. 

3 Udførelse 
3.1 Generelle krav 
3.1.1 Forudsætninger for opstart af udførelse 
Alle arbejdsdokumenter for midlertidige og permanente konstruktioner skal være færdige og 
godkendt inden at arbejdet udføres. Den udførende skal før arbejdets begyndelse indkalde til et 
”ready to construct-møde” (RTC-møde), hvor design, tegninger, tilladelser, metodebeskrivelser, 
kontrolplaner gennemgås og accepteres endeligt af HOFOR. 

Den udførende skal sikre, at en bygnings- og revneregistrering og hvis nødvendigt 
tilstandsundersøgelse for eksisterende bygninger og infrastruktur er afsluttet inden pågældende 
arbejder startes.  

Den udførende skal gøre sig bekendt med og være opmærksom på de lokale forhold på 
byggepladsen (f.eks. tilgængelige pladsforhold, overhøjde m.m.) 

Den udførende skal koordinere med HOFOR vedrørende tilgængelig information om kendskab til 
forurening eller arkæologiske artefakter i området for byggepladsen. 

Inden der påbegyndes arbejde, som kræver grundvandshåndtering, skal der foreligge de 
styringsniveauer for grundvandsspejl, som skal bruges ved drift og regulering af 
grundvandshåndteringen. 

Inden opstart af underjordiske aktiviteter skal den udførende i relevant omfang verificere 
beliggenheden af eksisterende konstruktioner og ledninger i jorden samt tilstødende bygninger, som 
påvirkes af aktiviteterne.  

Den udførende skal installere relevant monitoreringsudstyr på de konstruktioner, som skal moniteres 
under udførelsen.  

Den udførende skal indlede og udføre alle nødvendige tiltag for at sikre berørte ledninger og 
konstruktioner i samarbejde med ledningsejer. 

Den udførende skal dokumentere, at alle krav overholdes i forbindelse med håndtering af kendt 
forurening, arkæologiske forhold, miljøkrav og begrænsninger specificeret i de relevante 
bestemmelser (støv, støj, vibrationer og forurening).  
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Den udførende skal bekræfte, at den geologiske- og geotekniske information er fyldestgørende for 
arbejdets udførelse og valg af materiel. Den udførende skal træffe de fornødne foranstaltninger for 
at sikre eventuelle støttekonstruktioners stabilitet mv. under arbejdets udførelse.  

Viser der sig fare for skred eller uventede sætninger, der kan berøre trafikerede arealer eller 
bygværker, tilkaldes byggeledelsen omgående.  

3.1.2 Metodebeskrivelser 
Før arbejdet påbegyndes skal den udførende for alle arbejder udarbejde metodebeskrivelser, som 
foreskriver samtlige detaljer for de foreslåede materialer, den udførendes udstyr og aktiviteter, som 
benyttes ved udførelsen af de midlertidige- og permanente konstruktioner (se endvidere referencer 
til metodebeskrivelser i underafsnit til dette kapitel 3). 

Den udførende skal udarbejde arbejdsprocedurer, som beskriver alle nødvendige tiltag i forbindelse 
med sikring mod skred og uventede sætninger, f.eks. tilbagefyldning af udgravning. 

Metodebeskrivelser skal accepteres af HOFOR, inden de pågældende arbejder påbegyndes (jf. 
reference til ”RTC-møde” i afsnit 3.1.1). 

3.1.3 Kontrolplaner 
Minimumskrav for relevante aktiviteter fremgår af udbudskontrolplanen, som er bilag 1 til 
nærværende kravspecikation (TUN 102 B7). 

Før arbejdet påbegyndes skal den udførende udarbejde kontrolplaner, som beskriver art og omfang 
af de kontrolaktiviteter, som den udførende vil udføre. Kontrolplanerne skal som minimum omfatte 
de kontrolaktiviteter, der fremgår af denne beskrivelse, og skal indeholde følgende hovedafsnit: 

A. Fordokumentation 
B. Modtagekontrol 
C. Udførelse 
D. Slutkontrol 

Kontrolplaner skal forelægges HOFOR for gennemsyn minimum 30 dage inden arbejdets 
påbegyndelse og accepteres af HOFOR, inden de pågældende arbejder påbegyndes (jf. reference 
til ”RTC-møde” i afsnit 3.1.1). 

Kontrolaktiviteter til underafsnit under kapitel 3, som udføres på projektet, skal medtages i 
kontrolplanerne. 

Udførelsesdokumentationen skal være fyldestgørende for at dokumentere overholdelse af 
normkravene til udførelsen og de projektspecifikke krav til udførelsen. 

Særlige hændelser eller observationer noteres i en dagbog med beskrivelse af hændelsen, dens 
konsekvenser og deraf følgende korrigerende handlinger. HOFOR skal informeres skriftligt (og 
mundtligt) umiddelbart efter en hændelse er sket.  

Den udførendes dokumentation af kontrol herunder ovennævnte kontrolaktiviteter skal opbevares på 
byggepladsen og være tilgængelig på ethvert tidspunkt for HOFOR. På byggemøderne gennemgås 
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resultaterne af den udførte kontrol siden foregående byggemøde. Ved arbejdets afslutning skal den 
udførende aflevere den samlede dokumentation. 

3.1.4 Udførelsesrisikovurdering 
Den udførende skal udarbejde en udførelsesrisikovurdering som beskrevet i Bilag 5. Den udførende 
skal desuden udarbejde en risikovurdering, der  omhandler alle relevante arbejdsmiljømæssige 
aspekter. 

3.1.5 Beredskabsplaner 
Baseret på udførelsesrisikovurderingen skal den udførende udarbejde beredskabsplaner for de 
forskellige arbejder, som oplyser og beskriver:  

• Henvisning til de relevante projekterings- og udførelsesdokumenter 
• Identificering af mulige kritiske hændelser  
• Procedurer og afhjælpeforanstaltninger ved kritiske hændelser 
• Organisation og kommunikation 
• Ansvarsfordeling 
• Kontaktoplysninger af relevante medarbejdere 

Der henvises i øvrigt til Bilag 2.  

3.2 Specielle krav til arbejde i byområder 
De specielle krav til arbejde i byområder er angivet i Bilag 1, herunder adgangsforhold for lodsejere 
og brugere, hensyn til trafikale forhold, ledninger og kabler, risikoanalyse for nærliggende bygninger, 
konstruktioner og ledninger og hensyn til arbejdsmiljø og miljø.  

3.3 Bygningsrisikoanalyse 
Der henvises til Bilag 2 (TUN 102 B2) i nærværende kravspecifikation. 

3.4 Betonmaterialer 
Der henvises generelt til HOFORs kravspecifikation for beton (BET 101). For projektspecifikke krav 
henvises til projekt- eller udbudsmaterialet. 

3.5 Bygningsregistrering 
Der henvises til Bilag 2. 

3.6 Monitering 
Der henvises til Bilag 2. 
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3.7 Københavnervægge 
3.7.1 Tolerancer 
Ingen specifikke krav. 

3.7.2 Installationsmetode 
Profiljernene kan enten rammes, vibreres eller sættes i forboringer. Trætømmer skal fjernes igen 
ved tilbagefyldning af skakten. 

3.7.3 Prøvning 
Ingen specifikke krav. 

3.7.4 Journaler 
For dokumentation af rammede stålprofiler evt. med forboring, henvises til 3.10.5. For 
dokumentation af stålprofiler installeret i udstøbte forboringer, henvises til 3.8.6. 

3.8 Sekantpælevægge 
For udførelse af sekantpælevægge henvises generelt til DS/EN 1536. 

3.8.1 Hensyn til jordbundsforhold  
Sekantpælevægge kan anvendes i alle jordbundsforhold. Der skal dog laves særlige tiltag til at sikre 
kvaliteten af arbejdet, hvis der arbejdes i blødbundsaflejringer eller i enskornede friktionsjordarter 
under grundvandsspejlet.  

3.8.2 Tolerancer 
Design og udførelse skal være baseret på følgende tolerancer: 

- Afsætning: ± 50 mm 

- Vertikal afvigelse: 1/200. Der kan anvendes strengere krav såfremt den udførende kan 
dokumentere, at være er i stand til at opnå disse under gældende forhold. 

Kombinationen af pælediameter og center-til-center afstand skal vælges på en sådan måde, at 
afskæring af grundvandet troværdigt kan opnås i nødvendig dybde under hensyntagen til de ovenfor 
nævnte tolerancer. Et minimum overlap af pæle på 50 mm skal overholdes alle steder.  

Afsætning af pælene skal tage højde for pæletolerancer (afsætning), og samtidig uhindret muliggøre 
installation af den permanente konstruktion med dennes designgeometri.  
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3.8.3 Installationsmetode 
3.8.3.1 Boreskabelon 

Der henvises til EN 1536, sektion 8.5.  

Der skal laves en boreskabelon, der er fastholdt og som sikrer, at afsætningstolerancer overholdes. 

Forud for borearbejdet skal den udførende etablere et fast underlag som kan optage de kræfter som 
optræder i forbindelse udførelse af boringen samt optrækningen af foringsrør etc. 

3.8.3.2 Boring 

Boring skal udføres i henhold til EN 1536, afsnit 8.2. 

Bore- og støbearbejdet skal ledes af en kynding person med erfaring fra andre projekter med 
lignede omgivelser og geologi. 

Boring skal udføres med borerør i hele pælens længde for pæle i jord. For pæle, som afsluttes i 
kalk, skal borerør som minimum føres 1 m ned i kalken eller dybere hvis nødvendigt grundet lokale 
jordbundsforhold.  

Der skal holdes mindst lige så højt vandspejl i foringsrør som i den formation der gennembores 
(eller evt. underliggende spændte magasiner). 

Hastigheden af boringen skal tilpasses kombinationen af boreudstyret og borehullets diameter for at 
undgå negativ indvirkning på borehullets stabilitet ved stempeleffekt fra boreudstyrets 
tilbagetrækningskraft.  

Boringens dybde skal pejles manuelt, og disse målinger skal sammenholdes med evt. automatisk 
registrering af foringsrørets bundkote og boreredskabets bundkote, så det sikres, at der ikke bores 
under foringsrørets bund.  

Når pæle ikke kan udstøbes inden nat, skal EN 1536 afsnit 8.2.1.8 overholdes.  
Efterlades et borehul kortvarrigt skal dette dækkes til og markeres. Efterlades borehullet i længere 
tid skal borehullet afspærres eller opfyldes. 

Udførelse af sekantpæle med "continuous flight auger (CFA)" eller med "cased auger pile (CAP)" 
metoderne eller andre metoder, som ikke tillader pæleboret at blive inspiceret og oprenset før 
støbning samt at støbe betonen ved hjælp af tremie metoder, tillades som udgangspunkt ikke. 

3.8.3.3 Armeringsinstallation 

Installation af armering skal udføres i henhold til EN 1536, afsnit 8.3. Armeringen skal installeres i 
vand eller i bentonit inden støbning. Udgravningen skal oprenses lige inden installationen.  Såfremt 
borehullet efterlades åbent mere end 3 timer, foretages der en fornyet oprensning af bunden inden 
installationen af armeringen og støbningen foretages. 

Armeringskurve skal samles ved svejsning eller anden sammenkobling. Armeringskurve skal så vidt 
muligt samles liggende. Præfabrikerede armeringskurve skal tydeligt mærkeres med 
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pælenummer/pæletype, orientering op henholdsvis ned samt eventuel orientering i den relevante 
pæl. 

Der skal tages højde for det sted, hvor TBM skal bore gennem pælene, i form af et ”tunneløje” uden 
armeringsjern og evt. med glasfiberarmering (jf. afsnit 2.10.7). 

Sonic rør til senere test af pæle skal være monteret på armeringen ifølge de tegninger, som den 
udførende har udført (jf. afsnit 3.8.5).  

3.8.3.4 Støbning 

Støbning skal udføres i henhold til EN 1536, afsnit 8.4. 

Pælen skal oprenses inden støbning ved hjælp af egnede metoder. 

Der skal støbes med støbehastighed på mindst 10 m³/time. 

Støbetid, og betonleverance skal afpasses, således at betonen har den krævede bearbejdelighed i 
mindst ½ time efter støbning. Der må maximalt gå 2 timer fra støbningen starter til den afsluttes. 
Under støbning skal den udførende have tilstrækkelig mængde beton til at kunne fylde borehullet i 
én arbejdsgang.  

Betonens bearbejdelighed som funktion af tidspunktet efter blanding skal bestemmes af den 
udførende, og dette skal anvendes ved planlægning og kontrol af støbning. 

Betonens bearbejdelighed og -temperatur skal måles ved modtagelse på pladsen, samt umiddelbart 
inden støbning. 

Der skal anvendes tremie-pipe, og støbningen skal starte fra bunden af hullet. Tremie–pipe'en skal 
altid være mindst 1,5 m under betonoverfladen. For borediameter ≥ 1200 mm skal tremie–pipe'en 
altid være mindst 2,5 m under betonoverfladen. God praksis for tremie-støbningen skal følges som 
givet i EFFC/DFI Best Practice Guide. 

Betonniveau skal pejles under støbning, som minimum efter hvert betonlæs, samt før og efter at 
hvert stykke foringsrør trækkes, således at det sikres, at betonen altid er mindst 3 gange 
foringsrørets diameter oppe i foringsrøret. 

Overskydende slam, vand og beton ved boring og støbning skal afledes kontrolleret til 
bundfældningskar eller lignende. Håndteringen skal fremgå af metodebeskrivelsen. 

3.8.3.5 Kapning og kantbjælke 

Kapning af pælene skal udføres i henhold til EN 1536, afsnit 8.4.11. 

En kantbjælke skal støbes på toppen af alle sekantpæle for at skabe en fastholdelse mellem alle 
pæletoppe.  

3.8.4 Kontrol under udførelse 
Der henvises til DS/EN 1536, afsnit 9.1.  
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Annex B af DS/EN 1536 skal ses som vejledende retningslinjer for detaljer og frekvens af test samt 
monitorering under udførelse. Afvigelse fra disse retningslinjer skal kommenteres af den udførende.  

Enhver afvigelse skal straks rapporteres til HOFOR, som angivet i kontrakten. 

3.8.5 Prøvning, generelt 
Der henvises til DS/EN 1536, afsnit 9.2. 

For permanente pæle skal de lodrette tolerancer for 10 % af de sekundære pæle verificeres ved 
målinger af hældningen under pæleboringen. 

Sekantpæle skal kontrolleres ved dens strukturelle stabilitet (integritet) ved brug af Sonic tests eller 
tilsvarende. Den udførende skal specificere antal og placering af pæle, som skal testes, på 
relevante tegninger. For permanente pæle skal som minimum 10 % af pælene testes ved brug af 
Sonic tests. Registreringer fra forsøgene skal følge kravene som angivet i DS/EN 1536, afsnit 
9.2.3.2.  

For permanente pæle skal dæklag verificeres vha. dæklagsmålinger, som er kalibreret med 
udborede kerner.  

Der henvises desuden til HOFORs kravspecifikation for beton mht. prøvning for permanente 
sekantpæle. 

3.8.6 Journaler 
Der henvises til DS/EN 1536, afsnit 10. 

Bilag C til DS/EN 1536 skal ses som vejledende retningslinjer for registrering af konstruktionen. 
Afvigelse fra disse retningslinjer skal kommenteres af den udførende.  

Enhver usædvanlig hændelse ved borearbejdet skal noteres i disse registreringer (borejournaler).  

Støbejournaler skal indeholde en graf, hvor den anvendte betonmængde holdes op mod den 
teoretiske betonmængde afhængig af dybden for hver pælestøbning.  

Der henvises desuden til HOFORs kravspecifikation for beton (BET 101) mht. journaler for 
permanente sekantpæle. 

3.9 Sprøjtebetonforing (SBF) 
Sprøjtebetonforing må ikke installeres mod indtrængende grundvand. Hvis sprøjtebetonforing ikke 
er dimensioneret for grundvandstryk, skal grundvandstryk udelukkes ved at dræne. 

Yderligere krav til konstruktioner med SBF er beskrevet i projekt- eller udbudsmaterialet.  

Overholdelse af designgeometrien skal dokumenteres. 
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3.10 Spunsvægge 
Brugte spunsjern må kun anvendes til midlertidige konstruktioner. I så fald skal den udførende 
dokumentere, at spunsjernene er frie for fejl og skader og lever op til designkravene.  

3.10.1 Tolerancer 
Der henvises til afsnit 8.6 i DS/EN 12063. Hvis placerings- og/eller hældningstolerancerne ikke 
overholdes, skal spunsjernet trækkes og efterrammes. 

Afsætningstolerancen skal begrænses til 50 mm. 

Brug af rammeleder skal altid overvejes af den udførende. 

3.10.2 Installationsmetode 
Der henvises til DS/EN 12063, særligt afsnit 8.5, anneks C og D.  

Alle spunsjern skal mærkes med profiltype, stålkvalitet, længde. 

Metodebeskrivelsen for arbejder i forbindelse med nedbringning af spunsjern skal dokumentere 
beslutningsprocessen og kriterier for valg af installationsmetode, og skal inkludere en evaluering af 
nedbringning af spunsjern baseret på de tilstedeværende (in situ) jordbundsforhold. Beskrivelsen 
skal klargøre, at den valgte kombination af installationsmetode og type af spunsprofil er tilstrækkelig 
for at overholde kriterierne til installation i projekt- eller udbudsmateriale, normkrav og kommunens / 
myndigheders krav til bl.a. støv, støj og vibrationer. En sådan dokumentation for nedbringning skal 
inkludere følgende, men ikke begrænses hertil: 

• Lokale erfaringer ved tilsvarende betingelser  
• Prøvenedbringning 
• Accepterede empiriske korrelationer til relevante jordegenskaber (f.eks. defineret ved SPT, CPT, 

mv.)  

I tilfælde af at der hersker tvivl om hvorvidt nedbringning af spunsjern er mulig, skal 
metodebeskrivelsen tydeligt beskrive de påtænkte midler og metoder til at forbedre muligheden for 
nedbringning, så som:  

• Spuling (lav-/højtryk) 
• Forgravning som f.eks. forboring eller udgravning af slidse med grab (fyldmateriale) 

Det skal sikres, at ethvert granulært eller selvhærdende materiale til opfyldning ikke har en negativ 
indvirkning på den efterfølgende nedbringning af spuns. 

Nedbringning af spuns ved nedvibrering kan være bedre til at knuse/flytte rammehindringer og er 
mere skånsom for spunsen sammenlignet med ramning. I langt de fleste tilfælde vil det være bedst 
at bruge højfrekvente og resonansfrie vibratorer til minimering af vibrationer og støj, men det 
afhænger af geologien om nedvibrering eller ramning giver det bedste resultat. 

Står spunsjern på en sten skal det overvejes om spuns skal efterlades i den opnåede kote og at der 
i stedet i forbindelse med udgravning forgraves, hvor spunsjern mangler og der svejses jern på. På 
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denne måde vil låsesprængninger og problemer med tolerance kunne undgås, hvilket en 
nedbringning ved vibrering ikke nødvendigvist sikrer. 

Tiltag i tilfælde af ikke-opnåede spidskoter, som f.eks. forstærkning af spuns, grouting m.m., skal 
eftervises og dokumenteres. Enkelte for korte spunsjern kan være at foretrække frem for opnåede 
spidskoter med risiko for skader på spunsen. Rammehindringer kan enten sprænges eller frigraves 
og fjernes, hvis ikke de statiske forhold og grundvandsforhold for de opnåede spidskoter kan 
eftervises. 

Hvis ikke spunsjernene trækkes, skal de skæres minimum 1,5 m under endeligt terræn. Af hensyn til 
overførelse af vibrationer til bygninger m.m. må spunsjern ikke trækkes ved vibrering, så længe der 
er frost i jorden. 

Brug af bitumen i låse vil give øget sikring mod vandindsivning og hjælpe på nedramning. Bitumen 
påføres en dag før nedramning.  

3.10.3 Tilpasninger og samlinger 
Tilpasninger og samlinger skal følge DS/EN 12063, afsnit 8.4 og anneks B. 

3.10.4 Prøvning 
Der henvises til DS/EN 12063, afsnit 9.2. 

3.10.5 Journaler 
Der henvises til DS/EN 12063, afsnit 9 og 10. Journaler skal ligeledes dokumentere følgende 
udførelseskontroller: spunsprofiler og stålkvalitet, inspektion for fejl og skader, forboring og 
rammeforløb, opnåede spidskoter, låsesvejsninger. Inspektionsdokument type 3.1 i henhold til 
DS/EN 10204 skal medfølge leverancer af nye spunsjern. Hvis der bruges brugte spunsjern, skal 
den udførende dokumentere, at spunsjernene er frie for fejl og skader samt at de lever op til 
designkravene. 

3.11 Jordankre 
Jordankre skal udføres i henhold til DS/EN 1537 og leverandørens forskrifter. Midlertidige jordankre, 
som efterlades i jorden, skal afspændes. 

3.11.1 Kontrol under udførelse 
Installation og test af ankre skal overvåges og dokumenteres i overensstemmelse med DS 1537, 
afsnit 9.  

Enhver afvigelse skal straks rapporteres til HOFOR, som angivet i kontrakten. 

3.11.2 Prøvning 
Der henvises til DS 1537, afsnit 9 for prøvning af ankre. 
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3.11.3 Journaler 
Der henvises til DS/EN 1537, afsnit 10 og Bilag D, som skal ses som vejledende retningslinjer for 
registrering af ankerinstallationen. Afvigelse fra disse retningslinjer skal kommenteres af den 
udførende.  

Enhver usædvanlig hændelse ved borearbejdet og/eller prøvning af jordankre skal noteres i 
borejournalerne.  

3.12 Stræk og afstivninger 
Kontakt i samlingerne mellem væg og stræk/afstivninger, samt mellem stræk og afstivninger skal 
sikres vha. shims, udstøbning med mørtel eller lignende.  

3.13 Udgravning af skakten 
Den udførende skal være særlig opmærksom på afvigelser i jordbundsforhold i forhold til det 
forventede, evt. fejl/skader på indfatningsvæg og overholdelse/kontrol af udgravningsdybder.  

Indfatningsvægge skal afrenses under udgravning af skakten og skal inspiceres for utætheder. 
Tilstrømning af vand skal monitoreres og risici vurderes.  

Særlig opmærksomhed er påkrævet ved udgravning i silt og sand. I tilfælde af indtrængende jord og 
vand gennem utætheder i skaktvæggene, skal utæthederne straks tætnes. Metodebeskrivelsen for 
udgravning skal indeholde procedurer og vejledninger til øjeblikkelig indgriben. Afværgematerialer 
skal være tilgængelige på byggepladsen i tilfælde af risici for indtrængende jord og vand.  

Der skal foreligge en beredskabsplan for indsatsen i sådanne tilfælde, med relevante 
kontaktpersoner mv. og planen skal foreligge på arbejdspladsen. Ved sådanne hændelser 
orienteres HOFOR straks. 

Den endelige udgravningsdybde skal ikke efterlades åben i længere perioder, men skal beskyttes 
ved etablering af drænlag mv.  

Under udgravning af skakte, tunnelering samt opførelse af bygværker skal udgravningen afspærres 
med et fastmonteret rækværk, så vidt muligt på kantbjælken. Rækværket skal være solidt og 
minimum kunne modstå en last på 0,3 kN/m i henhold til EN 13374. 

Alle blødgjorte eller på anden vis negativt påvirkede jordmængder skal erstattes af egnet materiale.  

 

3.13.1 Udgravningskontrol (Facelog) 
Den udgravede jord og stratigrafien skal registreres og løbende sammenlignes med de forventede 
forhold. Dokumentationen skal give den projekterende og HOFOR mulighed for at vedligeholde de 
geologiske og hydrogeologiske modeller som er etableret for projektet. Den udgravede jord og 
stratigrafien skal evalueres og løbende sammenlignes med de forventede forhold.  

Afvigelser fra de forventede jordbundsforhold skal rapporteres til HOFOR så snart som muligt. 
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Registreringen skal udføres af en person, der har de nødvendige kvalifikationer, f.eks. en geolog 
eller geotekniker. Den udførende skal invitere HOFORs tilsyn til at medvirke, således at tilsynet kan 
være tilstede under faceloggen. Journaler underskrives af den udførende og rapporteres dagligt til 
HOFORs tilsyn. 

Der skal være speciel opmærksomhed på, hvor TBM skal bore ud fra skakt eller ind til skakt. 
Ligeledes skal der være ekstra opmærksomhed på områder, hvor sekantpæle eller spuns har stødt 
på forhindringer under udførelsen. 

Geologien skal registreres i en udgravningsfront, der er så opretstående som muligt. Det skal sikres, 
at nedfaldent/løst materiale renses bort fra det jordprofil, der skal registreres, inden registreringen. 

Jordarten skal beskrives ifølge retningslinjerne i dgf-Bulletin 1. I kalk skal hærdningsgrader 
registreres langs 2-3 lodrette linjer i hvert profil per 5 cm. Der skal registreres synlige sprækker, og 
eventuelt sprækkernes åbningsbredde, belægning og sprækkeorientering. 

Der skal udarbejdes en skitse, der viser lagdeling, hvor der er registreret hårdningsgrader samt evt. 
strukturer m.m. Skitsen skal kote-sættes. 

Profilet skal fotograferes med synlig målestok, der skal være tilstrækkelig belysning til at forholdene 
gengives detaljeret. 

Profilets beliggenhed i udgravningen skal vises på en planskitse. 

Enhver observation vedr. indstrømning af grundvand skal inkluderes i dokumentationen.  

3.14 Grundvandshåndtering 
3.14.1 Generelle krav 
Alle myndighedsgodkendelser skal foreligge inden etablering og idriftsættelse af anlæg til 
grundvandhåndtering. Tilladelserne skal foreligge tilgængelige på arbejdspladsen. 

Tilladelsernes vilkår skal gennemgås med den udførende inden opstart. 

Alle væsentlige pumpeboringer, pumpesumpe, sugespidsanlæg, mv. skal opkobles til 
nødstrømsgenerator, som igangsættes automatisk ved strømudfald.  

3.14.2 Etablering af anlæg 
For alle boringer skal der laves jordlagsbedømmelse (bedst muligt, afhængig af boremetode for 
pumpe- og reinfiltrationsboringer) og der skal udarbejdes boreprofil i Geoform format på baggrund af 
de oplysninger, der foreligger om jordlag og boringens indretning. For yderligere beskrivelse af de 
nødvendige oplysninger i boreprofilet henvises til HOFORs kravspecifikation for 
jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde (JOR 101).  

Alle boringer skal have et entydigt nummer og skal forsynes med et holdbart og tydeligt skilt, der 
viser lokalt nr., DGU nr. samt et telefon nr. til driftsformand. 

Alle pumpeboringer skal monteres med pejlestuds for manuel vandspejlsmåling, vandmåler og 
prøvetagningshane. Installationen skal indrettes, så pumpeydelsen kan reguleres.   
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Alle infiltrationsboringer skal monteres med vandmåler, pejlestuds, trykreduktionsventil, manometer 
og prøvetagningshane. 

3.14.2.1 Kapacitetstest 

Alle udførte pumpe- og infiltrationsboringer skal som minimum kapacitetstestes ved pumpning i 60 
minutter efterfulgt af stigning i 60 minutter (Type B pumpeforsøg i HOFORs kravspecifikation for 
jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde (JOR 101). Under kapacitetstesten skal 
pumpekapaciteten registreres hvert 5. minut og vandstanden i boringen skal registreres hvert minut. 
Ud fra disse data beregnes boringens virkningsgrad, her forstået som forholdet mellem beregnet og 
målt sænkning i boringen ved 1 times pumpning bestemt ud fra den tolkede transmissivitet og en 
magasinkoefficient, der kan ansættes erfaringsmæssigt. Ud fra boringens virkningsgrad og 
specifikke kapacitet besluttes det, om boringen skal udsyres, regenereres eller bores om. Som 
hovedregel skal virkningsgraden være højere end 60 % og hvis ikke det er tilfældet, iværksættes 
afhjælpende foranstaltninger.  

Det oppumpede vand skal være partikelfrit efter kapacitetstesten; hvis ikke det er tilfældet fortsættes 
pumpningen indtil det er tilfældet.  

3.14.2.2 Fuldskalatest  

Forinden opstart af grundvandshåndteringssystemet skal der udføres en fuldskalatest af det 
samlede anlæg for grundvandshåndtering på minimum 3 døgn (som Type D i HOFORs 
kravspecifikation for jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde (JOR 101). Under fuldskalatesten 
skal det sikres at: 

1. Der opnås tilstrækkelig afsænkning under udgravningsbund 
2. Systemet har tilstrækkelig robusthed ved f.eks. at slukke for en pumpeboring / 

sugespidsanlæg / infiltrationsboring 
3. Alarmsystemer virker og der sendes alarmer til relevante personer 
4. Nødstrømsanlægget har tilstrækkelig kapacitet og starter automatisk ved strømudfald 
5. Ilt og jernindhold er acceptabelt ved brug af lukket system 
6. Eventuel vandbehandling er tilstrækkelig og driftstrykket ikke er over 3 bar (eller som angivet 

af leverandøren) 
7. Eventuelle infiltrationsboringer opfylder kravene til infiltration (mængde, tryk og fordeling) 
8. Eventuel styring af pumper mv. virker efter angivne kriterier 
9. Eventuel signalgivning eller fjernstyring fungerer efter angivne kriterier 
10. Vandstande i omgivelserne ikke bliver kritisk høje eller lave 
11. Eventuelle andre specifikke vilkår i tilladelserne kan overholdes 

Såfremt grundvandssænkningen er faseopdelt (ved f.eks. flere udgravningsniveauer eller 
udgravningsområder) skal fuldskalatesten foretages svarende til den fulde afsænkning, eller den 
kan alternativt foretages på hver fase. 

Fuldskalatesten afsluttes senest en uge før planlagt udgravning begynder, således at eventuelle 
mangler kan udbedres forinden.  

Fuldskalatesten skal afrapporteres til og accepteres af HOFOR inden udgravning under 
grundvandsspejlet. 
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Ved opstart skal relevante myndigheder orienteres og moniteringsprogrammet skal sættes i gang i 
henhold til tilladelserne. Afhængig af tilladelsernes krav (vilkår) kan det være nødvendigt at 
påbegynde moniteringsprogrammet nogen tid forud for start af grundvandshåndteringen.  

3.14.3 Udførelse 
Overvågning af vandstande og grundvandskemi i det oppumpede grundvand samt i omgivelserne 
skal overholde de krav, som er stillet af grundvandsmyndighederne. De måleresultater, der opnås 
gennem moniteringsprogrammet, skal derfor behandles og vurderes i nødvendigt omfang, så snart 
de foreligger, så det kan sikres, at alle krav overholdes og at nødvendige justeringer af anlægget 
bliver udført.  

Entreprenøren skal føre tilsyn med alle anlæg til grundvandshåndtering, og sørge for at have maskiner og 
mandskab i beredskab således, at grundvandshåndteringen kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af 
pludseligt opstået hændelse. 

Grundvandshåndteringen skal holdes i drift, indtil anlægsarbejdet har nået et stadie, hvor grundvandet ikke 
længere udgør en risiko ved nedlukning af grundvandshåndteringen. 

I tilfælde med risiko for væsentlig indstrømning af grundvand eller materialeudvaskning under 
arbejdet med udgravningen eller senere i arbejdet – f.eks. ved utætte spuns/sekantpæle i fint sand 
med højt grundvandspotentiale – skal der omgående udføres tiltag for stoppe indstrømningen eller 
udvaskningen. Derefter tætnes byggegrubeindfatningen hurtigst muligt. Der henvises til afsnit 3.13. 

Boringer skal så vidt muligt beskyttes under arbejderne, f.eks. med en betonring eller lignende. Hvis 
en boring bliver beskadiget skal det omgående meddeles HOFOR og boringen skal omgående 
repareres eller en ny skal udføres. Ved eventuel afkortning af forerøret, skal det afkortede forerør 
straks indmåles af landinspektør, således at alle vandstandsmålinger kan dokumenteres i absolutte 
koter.  

Der skal udføres kontrol af nødstrømsgeneratoren mindst en gang hver 2. uge. Herunder skal det 
kontrolleres, at generatoren automatisk starter som den skal, at batteriets ladetilstand er 
tilfredsstillende og at der er brændstof til mindst 12 timers drift.  

Hvis der vælges en løsning med vandbehandling, skal krav fra myndigheder til rensegrader 
overholdes og en detaljeret procedure for drift af vandbehandling skal foreligge (f.eks. plan for 
monitering og kulfilterskift ved anvendelse af aktivt kul). 

Hvis der vælges en løsning med "Oppumpning og reinfiltration", skal kravene til vandmængder og 
reinfiltrationsrater (som angivet i myndighedstilladelserne) overholdes. 

Sugespidsanlæg kan etableres ved boring eller water jetting ned til den ønskede dybde. Hvis der observeres 
siltede lag, skal entreprenøren installere gruspakning omkring sugespidsen for at sikre en kontinuerlig god 
ydelse.  Entreprenøren er ansvarlig for design og placering af sugespidsanlægget. 

Ved nedlukning af grundvandshåndteringen skal entreprenøren udarbejde en beskrivelse af metode for 
forsvarlig afpropning af boringerne, der forventes at have et vandtryk over bund af skakt, når pumperne 
slukkes, herunder også hvordan bundpladen forsegles. Øvrige boringer sløjfes jf. Bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Efter nærmere aftale med tilsynet sløjfes enkelte af 
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moniteringsboringerne først 1-2 måneder senere, hvis det skal dokumenteres, at grundvandsspejlet i området 
ikke er ændret i forhold til før projektet. 

3.14.4 Overvågning af driften og monitering 
Overvågning af forholdene på byggepladsen og i omgivelserne skal overholde de krav, som er stillet 
af grundvandsmyndighederne og som er nævnt i nærværende kravspecifikation. De måleresultater, 
der opnås gennem moniteringsprogrammet, skal derfor behandles og vurderes i nødvendigt 
omfang, så snart de foreligger, så det kan sikres, at alle krav overholdes og at nødvendige 
justeringer af anlægget bliver udført.  

Alle relevante data, som indgår i moniteringen, skal tilvejebringes. Afhængig af de projektspecifikke 
kontraktdokumenter skal data indberettes til HOFOR eller til myndighederne.  

Alle pumpeboringer forsynes med alarm for svigt af pumpe samt stigende vandspejl over styringsniveau. Alle 
reinfiltrationsboringer forsynes med alarm for stigende vandspejl over styringsniveau. 

Den udførende skal udføre driftsjournal, der som minimum skal omfatte følgende (minimumskrav til 
målehyppighed er angivet i parentes, tilladelserne kan indeholde strengere krav): 

• Benyttede pumpe-, pejle- og infiltrationsboringer, eventuelle ændringer i disse  
• Pejledata i infiltrationsboringer (ugentlig), nedstik og kote  
• Pejledata i skakt (daglig) sammenholdes med sænkningskrav, nedstik og kote 
• Pejledata i pumpeboringer (daglig), nedstik og kote 
• Pejledata i omgivelser (ugentlig), nedstik og kote 
• Oppumpede vandmængder samlet og fordelt på pumpesumpe, boringer, o.l. m³/t og 

kumuleret flow m³ (ugentlig) 
• Eventuelle infiltrerede vandmængder samlet og pr. boring, m³/t og kumuleret flow m³ 

(ugentlig) 
• Udledte vandmængder til recipient eller kloak, flow m³/t og kumuleret flow m³ 
• Analyseresultater af det oppumpede grundvand 
• Analyseresultater af evt. renset grundvand 
• Analyseresultater af evt. vandprøver i omgivelserne 
• Dokumentation for kontrol af nødstrømsgeneratoren 

Driftsjournalen skal fremsendes til HOFORs tilsyn hver 14. dag og driftsdata i relevante elektroniske 
formater, inklusiv STANDAT, geoform, mv. 

Alle pumpeydelser fra enkeltboringer, pumpesumpe og sugespidsanlæg skal måles med fast 
monteret vandmåler og aflæsningerne registreres dagligt for anlæg i drift, eller efter nærmere aftale 
for aktuelle behov.  

Hvis der vælges en løsning med vandbehandling, skal krav fra myndigheder til rensegrader 
overholdes og en detaljeret procedure for drift af vandbehandling skal foreligge (f.eks. plan for 
dokumentation, monitering og kulfilterskift ved anvendelse af aktivt kul).  
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Entreprenøren skal udføre supplerende pejlinger af grundvandsspejlet i mindst 4 ugers varighed forud for 
opstart af anlægsarbejde, da grundvandsspejlet under en given lokalitet er afhængig af, på hvilken årstid 
anlægsarbejdet udføres. 

 

3.14.5 Indberetning til myndigheder 
Den udførende skal imødekomme eventuelle krav fra myndighederne om dokumentation og 
udarbejde ønskede rapporter, hvori resultater præsenteres på en klar og entydig måde inklusiv 
tolkning. Der stilles krav om indberetning af følgende oplysninger: 

• Alle boringer skal indberettes til GEUS' boringsarkiv 
• Sløjfning af boringer skal indberettes til GEUS' boringsarkiv 
• Vandstandsovervågning i primære og evt. sekundære magasiner skal indberettes til 

kommunen, jf. vilkår i tilladelsen  
• Oppumpede, reinfiltrerede, udledte og afledte vandmængder skal indberettes til kommunen, 

jf. vilkår i tilladelsen 
• Vandkvalitet i oppumpet og evt. vandbehandlet grundvand skal indberettes til kommunen jf. 

vilkår i tilladelsen 
• Konstateret forurening i enten jord eller grundvand skal indberettes til kommunen 
• Såfremt der er indhentet §19-tilladelse til brug af kemikalier ved tætning af 

indfatningsvægge, skal vilkår i §19-tilladelsen overholdes, og analyser skal indberettes til 
kommunen 

3.15 Permanente konstruktioner 
For udførelse af permanente konstruktioner henvises der til HOFORs kravspecifikation for beton 
(BET 101). 

Den permanente konstruktion skal være vandtæt. Der henvises til kravene i 2.1.2 og 2.10.3.  
Gennemgående revner som følge af temperatur, svind, tvang, last, sætninger, 
udførelseskomplikationer osv. er ikke tilladt. Dette inkluderer hærderevner og revner i den hærdede 
beton. 

3.16 Tilbagefyldning af skakten 
Det skal verificeres og dokumenteres, at alle opfyldningsmaterialer overholder krav til 
kvalitet/materialespecifikationer (f.eks. kornstørrelsesfordeling, fugtindhold, mv.) inden ethvert 
opfyldningsarbejde på byggepladsen påbegyndes.  

Udførelse af opfyldningsarbejder skal overholde kravene til designet (f.eks. lagtykkelse, 
komprimeringsgrad, pladebelastningsforsøg, mv.). Ved overfladenære konstruktioner og hvis mindre 
sætninger kan accepteres, kan komprimering foregå ved nedvanding, hvis pladsforholdene ikke 
tillader andet. 



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

TUN 102, version 1  Side 41 af 41 
30.06.2017 
  

3.17 Retablering af terræn og belægninger 
Al fertil jord i terræn på byggepladsområdet skal fjernes forsigtigt til opbevaring (uden skadelig 
indvirkning på materialets kvalitet og sammensætning) og genbruges ved retablering af arealerne 
efter endt arbejde, hvis kontrakten foreskriver det.  

Alle belægninger skal retableres i koordinering med HOFOR og som defineret i kontrakten.  

Retablering af terræn og belægninger skal dokumenteres vha. fotodokumentation og indmålinger. 

4 Indberetning og dokumentation 
Ved projektets afslutning skal den udførende udarbejde og aflevere "som-udført" dokumentation til 
HOFOR.  

"Som-udført" dokumentationen skal bestå af  

• projekteringstegninger af de permanente konstruktioner – og opdateret i henhold til udførelse 
og skal dermed dokumentere alle fravigelser og afvigelser 

• alle fravigelser og afvigelsesrapporter vedr. permanente konstruktioner 
• registrering af "som-udført" detaljer for piloteringsarbejder (sekantpælevægge, spunsvægge, 

københavnervægge), inklusiv jordbundsforhold registreret under boring/nedbringning 
• alle tilbageblivende dele af de midlertidige konstruktioner skal efterses og inkluderes i "som-

udført" dokumentationen 

5 Bilagsliste 
Bilag 1: Specielle krav til arbejde i byområder (TUN 102 B1) 

Bilag 2: Bygningsrisikoanalyse og monitering (TUN 102 B2) 

Bilag 3: Jordbundsundersøgelser for tunnelprojekter (TUN 102 B3) 

Bilag 4: Geoteknisk Basis Rapport (GBR) for tunnelprojekter (TUN 102 B4) 

Bilag 5: Risikostyring (TUN 102 B5) 

Bilag 6: Ordliste/Glossary (TUN 102 B6) 

Bilag 7: Udbudskontrolplan for skakte (TUN 102 B7) 

 


	1   Indhold og anvendelse
	1.1 Gyldighedsområde
	1.2 Indhold
	1.3 Love og bekendtgørelser
	1.4 Normer, standarder m.m.
	1.5 Kvalitetsledelse

	2 Udformning og projektering
	2.1 Generelle krav
	2.1.1 Levetid
	2.1.2 Vandtæthed
	2.1.3 Den projekterendes forpligtelser omkring inddragelse af arbejdsmiljøkoordinatoren
	2.1.4 Arbejdsdokumenter
	2.1.4.1 Projekteringsrisikovurdering
	2.1.4.2 Detailprojektering (projekteringsrapport og tegninger)
	2.1.4.3 Monitering
	2.1.4.4 Tidsplan
	2.1.4.5 Kontrolplaner


	2.2 Specielle krav til arbejde i byområder
	2.3 Betonmaterialer
	2.4 Krav til geoteknisk projektgrundlag
	2.5 Krav til Geoteknisk Basis Rapport (GBR)
	2.6 Risikoanalyse for nærliggende bygninger, konstruktioner og ledninger
	2.7 Bygningsregistrering
	2.8 Grundvandshåndtering
	2.8.1 Almene principper
	2.8.2 Minimumskrav ved planlægning og projektering
	2.8.3 Praktiske forhold ved udformningen
	2.8.4 Lovgivning
	2.8.5 Reinfiltration
	2.8.6 Grouting

	2.9 Metode til udgravning/indfatningsvægge
	2.9.1 Midlertidige konstruktioner
	2.9.2 Permanente konstruktioner
	2.9.2.1 Sekantpælevægge


	2.10 Design
	2.10.1 Generelt
	2.10.2 Geometri og tolerancer
	2.10.3 Membran og fuger
	2.10.4 Revnevidder
	2.10.5 Grænsetilstande
	2.10.6 Belastning
	2.10.6.1 Overfladelaster
	2.10.6.2 Fremtidige laster/udgravninger
	2.10.6.3 Jordtryk
	2.10.6.4 Vandtryk

	2.10.7 Presse- og modtageskakte
	2.10.8 Skråninger
	2.10.9 Københavnervægge
	2.10.9.1 Statiske beregninger
	2.10.9.2 Dimensionering og verifikationer

	2.10.10 Sekantpælevægge
	2.10.10.1 Statiske beregninger
	2.10.10.2 Dimensionering og verifikationer

	2.10.11 Sprøjtebetonforing (SBF)
	2.10.12 Spunsvægge
	2.10.12.1 Statiske beregninger
	2.10.12.2 Dimensionering og verifikationer

	2.10.13 Jordankre
	2.10.14 Afstivninger, stræk og kantbjælker
	2.10.15 Geoteknisk stabilitet
	2.10.16 Hydraulisk brud
	2.10.17 Opdrift

	2.11 Kontrol

	3 Udførelse
	3.1 Generelle krav
	3.1.1 Forudsætninger for opstart af udførelse
	3.1.2 Metodebeskrivelser
	3.1.3 Kontrolplaner
	3.1.4 Udførelsesrisikovurdering
	3.1.5 Beredskabsplaner

	3.2 Specielle krav til arbejde i byområder
	3.3 Bygningsrisikoanalyse
	3.4 Betonmaterialer
	3.5 Bygningsregistrering
	3.6 Monitering
	3.7 Københavnervægge
	3.7.1 Tolerancer
	3.7.2 Installationsmetode
	3.7.3 Prøvning
	3.7.4 Journaler

	3.8 Sekantpælevægge
	3.8.1 Hensyn til jordbundsforhold
	3.8.2 Tolerancer
	3.8.3 Installationsmetode
	3.8.3.1 Boreskabelon
	3.8.3.2 Boring
	3.8.3.3 Armeringsinstallation
	3.8.3.4 Støbning
	3.8.3.5 Kapning og kantbjælke

	3.8.4 Kontrol under udførelse
	3.8.5 Prøvning, generelt
	3.8.6 Journaler

	3.9 Sprøjtebetonforing (SBF)
	3.10 Spunsvægge
	3.10.1 Tolerancer
	3.10.2 Installationsmetode
	3.10.3 Tilpasninger og samlinger
	3.10.4 Prøvning
	3.10.5 Journaler

	3.11 Jordankre
	3.11.1 Kontrol under udførelse
	3.11.2 Prøvning
	3.11.3 Journaler

	3.12 Stræk og afstivninger
	3.13 Udgravning af skakten
	3.13.1 Udgravningskontrol (Facelog)

	3.14 Grundvandshåndtering
	3.14.1 Generelle krav
	3.14.2 Etablering af anlæg
	3.14.2.1 Kapacitetstest
	3.14.2.2 Fuldskalatest

	3.14.3 Udførelse
	3.14.4 Overvågning af driften og monitering
	3.14.5 Indberetning til myndigheder

	3.15 Permanente konstruktioner
	3.16 Tilbagefyldning af skakten
	3.17 Retablering af terræn og belægninger

	4 Indberetning og dokumentation
	5 Bilagsliste

