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0  Alment 
Nærværende kravspecifikation TUN 104, monitering og bygningsrisikoanalyse, skal indgå som 
projektgrundlag i HOFORs projekter, hvor det er relevant, at der udføres monitering og/eller 
bygningsrisikoanalyser. Hvis der er risiko for, at et givent projekt kan medføre betydelige sætninger i 
terræn og/eller påvirkninger i omgivelserne i form af støj/vibrationer, skal denne kravspecifikation 
følges for at overvåge udførelsen og påvirkningerne.     

Kravspecifikationen er for projekteringen og udførelsen tænkt benyttet som en slags "Almindelig 
arbejdsbeskrivelse", som i det konkrete projekt skal suppleres og evt. fraviges. Dette sker i projekt- 
eller udbudsmaterialet, herunder de Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB). 

0.1 Arbejdets omfang 

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 
har ansvaret for at opfylde 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.  

Afsnit 0.1 skal bruges i forbindelse med en udarbejdelse af en arbejdsbeskrivelse eller en SAB til at 
specificere arbejdets omfang og hvem der er ansvarlige for de enkelte delelementer. Dette skal sikre 
en tydelig grænseflade mellem HOFOR, rådgiver og entreprenøren ift. projekteringen og udførelsen.      
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1 Indhold og anvendelse 

1.1  Gyldighedsområde 

Alle bygninger, konstruktioner, metro, Banedanmark spor, letbane, kabler og ledningsanlæg, som 
ligger indenfor den definerede indflydelseszone (område, der påvirkes af skakt- eller 
tunneludførelsen), skal indgå i en risikoanalyse. I risikoanalysen vurderes endvidere, i hvilket 
omfang det er nødvendigt at monitere disse konstruktioner under udførelsen af projektet.  

Moniteringen er inddelt i 3 kategorier:  

 Kategori 1: Geoteknisk monitering. Hermed refereres til monitering af jordens bevægelser. 

 Kategori 2: Strukturel monitering. 

 Kategori 3: Monitering af støj og vibrationer. 

Bygningsrisikoanalyse, beregning af sætninger og andre påvirkninger, samt geoteknisk og strukturel 
monitering skal på udførelsestidspunktet udføres med anerkendte og tidssvarende metoder1.  

Den mindste indflydelseszone for skakte er defineret ved et areal udenom skaktens område, 
svarende til skaktens dybde (45 grader fra dens dybeste udgravningsniveau).  

Indflydelseszonen for tunnelarbejde er defineret i HOFORs kravspecifikation for tunnelering (TUN 
101).  

Indflydelseszonen og tilsvarende sætninger i terræn på grund af påvirkninger af grundvandsspejl 
under udførelsen af skakte eller under tunneleringen skal vurderes separat. Hvis grundvandsspejlet 
påvirkes kan indflydelseszonen være betydelig større end angivet ovenfor.   

For vibrationer og støj skal der laves en separat vurdering af forventede vibrationer og støj, hvorefter 
omfang og placering af monitering udarbejdes.  

Kravspecifikationen har grænseflade til følgende andre HOFOR kravspecifikationer: 

 Tunnelering (TUN 101) 

 Byggegruber og skakte (TUN 102) 

 Grundvandshåndtering (TUN 103) 

 Jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde (JOR101) 

Denne specifikation vil ikke håndtere grundvandsmonitering og dataindsamling fra 
tunnelboremaskine, da det er håndteret i separate kravspecifikationer.  

                                                
1 Eksempelvis som beskrevet i V. Guglielmetti, P. Grasso, A. Mahtab & S. Xu. Mechanized tunnelling in urban 

areas. Design methodology and construction control. Taylor & Francis 2007 
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1.2 Indhold 
Denne kravspecifikation beskriver kravene til planlægning, projektering og udførelse af 
moniteringen. Derudover beskrives kravene til at gennemføre en bygningsrisikoanalyse for 
eksisterende bygninger og konstruktioner indenfor indflydelseszonen.   

Afsnit 0 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. Bygningsrisikoanalysen indgår kun i afsnit 2, da 
det anses for at være en projekteringsydelse.  

Afsnit 0 angiver krav til udførelsen af den projekterede monitering, som den udførende skal opfylde 
ved projektets fysiske udførelse. 

Afsnit 4 angiver krav til indberetning og dokumentation af moniteringen. 

Bilag 1 angiver krav til databehandling af indsamlede data fra geoteknisk og strukturel monitering. 

Bilag 2 angiver IT-mæssige krav til indsamling af data fra monitering af støj og vibrationer. 

1.3 Love, bekendtgørelser og standarder 

Nedenfor er listet nogle love, bekendtgørelser og standarder, 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. 

Vejledninger i de nævnte normer, standarder m.m. skal betragtes som krav medmindre andet er 
nævnt i projekt- eller udbudsmaterialet. I tilfælde af, at kravene i denne specifikation er strammere 
end i normerne, er det kravene i specifikationen, der er gældende.   

 Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder VfM nr. 6/1984 Vejledning fra 
Miljøstyrelsen, Måling af ekstern støj fra virksomheder 

 OfM nr. 9/1997 Orientering fra Miljøstyrelsen, Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø 

 DIN 4150-3 Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einvirkungen auf bauliche Anlagen 

 IEC 61672-1:2013 Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications 

 DIN 45669-1:2020 Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 1: Schwingungsmesser - 
Anforderungen und Prüfungen 
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1.4 DIN 45669-2:2005 Messung von 
Schwingungsimmissionen - Teil 2: 
MessverfahrenKvalitetsledelse 

Den projekterende og den udførende skal anvende et iht. internationale standarder anerkendt 
kvalitetsstyringssystem. For projekter under udførelse hvor der er udarbejdet en AAB og SAB for 
Styring og Samarbejde, henvises til disse. 

Det skal altid vurderes ift. det konkrete projekt om HOFORs kravspecifikationer er dækkende, eller 
der er behov for supplerende krav eller fravigelser til kravspecifikationen. Det er den projekterende 
såvel som den 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. En afvigelse skal beskrives i en afvigerapport, der 
skal forelægges HOFOR for accept. 

Afvigerapporten skal redegøre for afvigelsens karakter og årsag, begrænsning af konsekvenser, 
sikring mod gentagelser, forslag til afhjælpende foranstaltninger og konsekvens af forslaget på kort 
og lang sigt mht. holdbarhed, drift og vedligehold, herunder evt. behov for skærpede overvågnings-
/moniterings- eller vedligeholdsaktiviteter. Forslaget til afhjælpende foranstaltninger skal have 
HOFORs accept før arbejdet udføres. 

Enhver observeret bevægelse af jord/konstruktioner eller støj og vibrationer af nabobygninger, som 
ikke stemmer overens med det forventede fra designet, skal meddeles og rapporteres til HOFOR. 
Der skal inden arbejdet opstartes defineres aktionsniveauer for alle moniteringspunkter.  

Generelt gælder det, hvis ikke andet er 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 
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 Den projekterende forpligtelser omkring inddragelse af HOFORs 
arbejdsmiljøkoordinator P 

I forbindelse med planlægningen og projekteringen af moniteringen, skal den projekterende 
informere og inddrage HOFORs arbejdsmiljøkoordinator P i nødvendige vurderinger om projektets 
udførelse. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages i denne proces og have råderet over det 
skriftlige materiale. 

Den projekterende skal inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren i forbindelse med f.eks. 
detailplanlægningen af arbejdsforhold under udførelsen og andre elementer, der skal indgå i 
arbejdsmiljøkoordinatorens udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed. 

Den projekterende skal dokumentere overvejelserne med hensyn til arbejdsmiljø under udførelsen, 
og overdrage dette til den udførende som grundlag for udførelsesrisikovurderingen. 

2.1.2 Tilladelser til bygningsregistrering og monitering  

HOFOR vil normalt forestå den indledende kontakt til eksterne. 

Herfra og i det videre forløb vil ansvaret for at indhente tilladelser og indgå aftaler for konkrete 
fysiske arbejder i forbindelse med bygningsregistrering og monitering hos eksterne (f.eks. 
bygningsejere) ligger hos den projekterende eller udførende.  

HOFOR kan vælge at have kontakten til enkelte eksterne ift. at indhente tilladelser. Hvis dette er 
tilfældet, beskrives dette i udbudsdokumenterne. Dette vil typisk være tilladelser i forhold til f.eks. 
Banedanmark, Metroselskabet eller andre offentlige myndigheder. Er der ikke beskrevet noget i 
udbudsdokumenterne, ligger denne opgave hos den projekterende eller udførende.  

Den løbende kontakt til eksterne ift. at informere om projektet og koordinere adgang ligger hos den 
projekterende eller udførende.   

HOFOR skal indformeres om al kommunikation med eksterne og modtage kopi af denne 
kommunikation. HOFOR skal inviteres med til alle møder med eksterne.  

2.1.2.1 Projekteringsfasen 
I projekteringsfasen er den projekterende ansvarlig for at informere HOFOR om behov for adgang til 
udførelse af eventuel bygningsregistrering, revneregistrering eller andre forundersøgelser, som er 
nødvendige for en god vurdering af eksisterende forhold, og som kræver adgang til privat område. 
Dette kan desuden være adgang til f.eks. bygninger eller/ og banearealer. Den projekterende skal 
udarbejde det nødvendige materiale til ansøgninger og indhente tilladelser, hvis ikke andet er 
angivet.  

Der skal indregnes en behandlingstid inden tilladelsen kan forventes.  
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2.1.2.2 Udførelsesfasen 
I udførelsesfasen er det den udførende, der skal udarbejde det nødvendige materiale til 
ansøgninger og indhente tilladelser, hvis ikke andet er angivet. Dette er relevant for opsætning af 
måleudstyr på f.eks. bygninger, i offentlig vej, banearealer eller andre konstruktioner, samt til at sikre 
løbende adgang til udstyr under udførelsen og efterfølgende når udstyr skal afmonteres.  

Der skal i tidsplanen indregnes en behandlingstid inden tilladelsen kan forventes.   

2.2 Referencesystemer i plan og højde 
Det er vigtigt at al dataindsamling sker i forhold til kendte og veldefinerede referencesystemer. I 
nogle tilfælde kan det være relevant at sammenstille nutidige målinger med historiske data. Derfor 
skal det også være muligt at foretage transformationer imellem de anvendte systemer. 

HOFOR har besluttet, at hvis ikke andet er anført i SAB'en til den enkelte opgave, så skal følgende 
referencesystemer anvendes: 

 Plan (X,Y): DKTM3 (Dansk Transvers Mercator, zone 3) 

 Centralmeridian: 11.75E 
 Skala på centralmeridianen: 0.999980 
 False Easting: 600.000 m 
 False Northing: -5.000.000 m 

 

 Højde (Z): DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) 

Ved fravigelse af ovenstående kan der være tale om lokale systemer, der bibeholdes af historiske 
eller andre grunde. 

2.3 Planlægning af dataindsamling 

Dataindsamlingen og datasikkerhed skal leve op til HOFORs krav som er beskrevet i bilag 1 og 
bilag 2, IT-mæssige krav til monitering.  

Det er den udførendes opgave at beskrive i planlægningsfase af arbejdet, hvordan dette sikres.  

2.4 Moniteringskoncept 

2.4.1 Generelt 

Moniteringen kan inddeles i 3 hovedgrupper:  

1. Geoteknisk monitering, se afsnit 2.5 
2. Strukturel monitering, se afsnit 2.6 
3. Monitering af støj og vibrationer, se afsnit 2.7 

Kravene i afsnit 2.4 er gældene for alle 3 typer monitering.  

Detailprojekteringen skal inkludere et konkret moniteringskoncept, som skal definere: 

 Formålet med hver måling (den målte parameter) 
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 Begrundelse for den valgte målemetode / måleudstyr 

 Krævet målepræcision og hyppighed af hver måling 

 Forventede måleresultater (forventet påvirkning) 

 Placering af instrumenter 

 Varighed/periode af målinger, herunder basis målinger 

 Aktionsniveauer og grænseværdier med tilhørende procedurer ved overskridelse, se afsnit 
2.4.4. 

Moniteringskonceptet skal gøre det muligt for den/de udførende (herunder den/de udførende iht. 
TUN 101 og TUN 102) og HOFOR, at følge jordens og konstruktionernes reaktioner på det arbejde, 
der udføres og bekræfte, at det svarer til den forventede reaktion. Dette skal give mulighed for tidligt 
at træffe nødvendige afværgeforanstaltninger, hvis jorden rundt om det udførte arbejde ikke 
reagerer som forventet.  

Den projekterende skal fremsende de ovenfor angivne informationer til HOFORs accept inden 
moniteringen påbegyndes.  

Følgende geoteknisk monitering skal overvejes: 

 Overfladesætningsmonitering 

 Bevægelser i jorden 

 Laster fra jorden i enkelte bygningsdele 

Følgende strukturel monitering skal overvejes for eksisterende bygninger og konstruktioner lige som 
for eksistende eller nye underjordiske konstruktioner:  

 Monitering af bevægelser   

 Monitering af revneåbninger for eksisterende revner (eksisterende bygninger og 
konstruktioner)  

 Laster og spændinger i enkelte bygningsdele 

Underjordiske konstruktioner kan være skakte, bygværker, større ledninger, andre tunneler eller 
kælderkonstruktioner.  

Mindre ledninger i jorden vil normalt blive dækket af moniteringen af jorden.   

Det skal overvejes, hvilket behov der er for at monitere støj og vibrationer under udførelsen. 
Følgende målinger bør overvejes: 

 Ekstern støj 

 Bygningsskadelige vibrationer 

 Vibrationsgener (komfortvibrationer) 

 Vibrationspåvirkning af særligt følsomt udstyr 

 Lavfrekvent støj og infralyd 
 

Der skal moniteres omkring de nye konstruktioner indenfor indflydelseszonen. Indflydelseszonen 
defineres som minimum ift. tunnel (TUN 101) og byggegruber og skakte (TUN 102). Der kan 
derudover være en projektspecifik indflydelseszone, som moniteringen skal tage højde for. 
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Der anbefales i respekt for sætninger af bygninger, at der udføres nivellement eller 
bevægelsesmålinger til indborede målebolte med faste prismer. 

Der skal under evalueringen af alle resultater tages hensyn til de naturlige bevægelser punkterne er 
udsat for. Se yderligere beskrivelse af basismonitering i afsnit 2.4.3.  

I tilfælde af, at der ønskes hyppige målinger på grund af f.eks. større risici/usikkerheder over for 
anlægsarbejdet eller konsekvensen ved at bevægelser overskrides, kan der anvendes "on line"-
målinger i form af indmåling af opsatte prismer, målt med automatisk totalstation, f.eks. 1-2 målinger 
hver time døgnet rundt. I særlige tilfælde med besværlig adgang kan anvendes "liquid-levelling", 
hvor målebokse forbindes med slanger (måling med præcision som nivellementet). 

Alle moniteringsdata skal kontinuerligt gøres tilgængelige for HOFORs tilsyn mens der moniteres. 
Dette er beskrevet i afsnit 3.4.  

Under udførelsen skal alle observerede bevægelser / sætninger sammenlignes med de teoretiske 
beregnede sætninger jf. HOFORs kravspecifikation for tunnelering og skakte. Hvis 
aktionsniveauerne aktiveres, skal den udførende tage aktion i henhold til aftalte aktionsplan. 
Aktionsplan skal defineres inden opstart af anlægsarbejdet. 

Tilsvarende skal den udførende tage aktion såfremt de registrerede vibrationsniveauer overskrider 
de vejledende grænseværdier iht. DIN 4150-3 eller et aftalt, lavere aktionsniveau. 

2.4.2 Ansvarsfordeling af de enkelte moniteringsopgaver  

Denne kravspecifikationen tager ikke stilling til, hvem der i projektet planlægger, projekterer eller 
udfører de enkelte opgaver. I tabellen nedenfor angives de opgaver, der skal fordeles mellem de 
enkelte parter i projektet, og hvem, der kan gøres ansvarlig for hver delopgave. 
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Tabel 1 Ansvarsfordeling gældende for alle moniteringsopgaver, herunder geotekniske, strukturelle samt støj og 
vibration. 

   Hvem kan gøres ansvarlig for hvilke delopgaver 

Fase ID Opgaver i forbindelse 
med monitering 

HOFOR Projekterende Udførend
e 

*Udførende 
(TUN 

101/102/103) 

P
ro

je
k
te

ri
n

g
 1 Detailprojektering af 

moniteringsprogrammer 
x x   

2 Tilladelser til 
bygningsregistrering og 
opsætning af 
instrumentering for 
monitering 

 x  x   

P
la

n
læ

g
n

in
g
  

a
f 

U
d

fø
re

ls
e
 

3 Beskrivelse af 
moniteringssystem og 
instrumenter  
 

  x  

4 Accept af 
moniteringssystem og 
instrumenter 
 

x    

U
d

fø
re

ls
e
 

5 Instrument installation og 
kalibrering  

  x  

6 Vedligehold og løbende 
kalibrering 

  x  

7 Indsamling af data og 
sikre dem i databaserne 

  x  

8 Visualisering af data fra 
databaser  

  x  

9 Udarbejdelse af 
moniteringsreport inkl. 
kvalitetsmæssig tolkning 
af data og resultater  

  x  

10 Vurdering af behov for evt. 
afværgeforanstaltninger. 
Fremlæggelse af resultat 

   x 

11 Nedtagning af instrument 
samt opsatte elementer til 
fastgørelse.  

  x  

* Ikke del af denne kravspecifikation 
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Yderligere beskrivelse til opgaverne beskrevet ovenfor i: 

ID Beskrivelse 

1 Se beskrivelser i afsnit 2.4.1.  
Der skal udarbejdes en tidsplan for moniteringen som inkluderer de forskellige 
projektfaser.   
Detailprojektering skal derudover, som minimum, tydeligt vise foreslået placering af 
monitering og instrumentstype. Det skal vises på:  

 Plantegning og sektioner for hver byggeplads inkl. skakte/ underjordiske 
konstruktioner 

 Tunneltracé og sektion 

 Eksisterende bygninger/ konstruktioner  
 

2 Se beskrivelser i afsnit 2.1.2.  
 

 
 
 

Generelle krav til udførelsesfasen af moniteringen er yderligere beskrevet i afsnit 3.1. 
Listen nedenfor er derfor ikke fyldestgørende.  
 

3 Inden instrumenterne kan accepteres, skal følgende som minimum fremsendes til 
HOFOR, se afsnit 3.2: 

 Moniteringssystem 

 Datablad, som beskriver at leverandøren lever op til de specificerede krav til 
udstyr   

 Metodebeskrivelse for installationen samt efterfølgende drift og vedligehold, samt 
en arbejdsmiljøvurdering af installationen   

 Tidsplan for installation af udstyr hvor i det fremgår hvornår ”0-måling” forventes 
 

4 HOFOR accept af den udførendes valg af instrumenter 
 

5 Ved brug af et automatisk moniteringssytem, skal der udføres en test af systemet, som 
viser at det virker som forventet.  
HOFOR skal modtage følgende dokumenter: 

 Certifikat for kalibrering af udstyr 

 Løbende information om status på installation og nulmåling 

 Resultat for test af systemet 
 

6 HOFOR skal modtage dokumentation for arbejdet 
 

7 Se afsnit 3.3. 
 

8 Se visualisering i afsnit 3.4. 
HOFOR skal have digital adgang til alle data via visualiseringssoftware 
 

9 Moniteringsrapport med sammenstilling af de målte resultater. Kvaliteten af de opnåede 
måleresultater vurderes, herunder om der har været forhold under registreringen, der har 
haft en negativ indflydelse på den opnåede nøjagtighed.  
Hvis de definerede aktionsniveauer opnås, skal HOFOR informeres samme dag. 
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Rapport sendes ugentligt og månedligt til HOFOR og til den/de udførende under TUN 101 
og TUN 102, samt TUN 103 hvis relevant.  
Se yderligere afsnit 3.5.  
 

10 Den udførende skal: Deltage i møder og fremlægge moniteringsresultarer til HOFOR 
sammen med den/de udførende af TUN 101,TUN 102 og TUN 103.  
 
Den/de udførende af arbejder under TUN 101 og TUN 102 samt TUN 103 hvis relevant, 
skal: Udarbejde deres ugentligt og månedligt afrapportering, hvor fremsendte 
afrapportering af moniteringen indgår. Indkalder til møde, hvor vurderinger skal forlægges 
HOFOR. Se yderligere beskrivelse i afsnit 2.4.4 angående tiltag når aktionsniveauer 
måles. Nødvendige afværgeforanstaltninger (udførende under TUN 101, TUN 102 og 
TUN 103) skal koordineres med HOFOR. 
 
Dette kan medføre ændringer i omfang af monitering for den udførende.    
 

11 Område eller bygning/ konstruktion skal efterlades uden spor af moniteringen.   
 

2.4.3 Nulmåling og basismonitering 

Ved nulmåling forstås den grundlæggende måling som alle efterfølgende målinger vil blive 
sammenlignet med. Det er derfor vigtigt at netop denne måling er udført med stor sikkerhed. Hvis 
ikke andet er anført i SAB'en skal en nulmåling udføres som to uafhængige målesessioner indenfor 
en relativ kort periode. Værdierne i nulmålingen kan angives som middelværdier af de to målinger, 
hvis differencen er indenfor måleusikkerheden. Hvis differencerne mellem måleresultaterne er 
større, skal der udføres en tredje måling for at afgøre hvilken der skal kasseres.  

Målinger skal påbegyndes allerede før anlægsarbejdet påbegyndes for at sikre nulmåling og en 
tidlig overvågning for etablering af en basis for alle efterfølgende målinger (basismonitering).  

 Alle målepunkter skal være på plads langs tunnelstrækningen inden tunnelboremaskinen 
startes.  

 Alle målepunkter skal være på plads ved byggegruberne/ skaktene inden anlægsarbejdet 
påbegyndes.   

Det skal overvejes at påbegynde moniteringen på udsatte konstruktioner og bygninger i god tid, 
gerne 6-12 måneder før anlægsarbejdet påbegyndes med henblik på at kende dens stabilitet og 
naturlige bevægelser. Afhængig af projektet kan det være en god idé at iværksætte et sådant 
program som en del af projekteringen. Placeringen af moniteringspunkterne skal indgå i 
projekteringen.  

Målingerne skal afspejle konstruktionens naturlige bevægelser som følge af vejrmæssige forhold, 
herunder påvirkninger fra kulde (vinter), varme (sommer) samt bevægelser af jorden forårsaget af 
grundvandsvariationer.  

Der skal under evalueringen af alle resultater tages hensyn til de naturlige bevægelser, som er 
bestemt i basismoniteringen. 
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2.4.4 Aktionsniveauer for monitering med tilhørende procedurer ved 
overskridelse 

Som en del af moniteringskonceptet skal der defineres aktionsniveauer for alle målepunkterne. 
Disse skal sikre, at den udførende af målingerne (TUN 104) kan informere den/de udførende på 
TUN 101 og TUN 102 samt TUN 103 hvis relevant, om overvågningen og om en bestemt 
grænseværdi er overskredet i en eller flere af målingerne.  

Den/de udførende på TUN 101 og TUN 102 har ansvaret for at reagere på aktionsniveauerne iht. 
beskrivelserne angivet i TUN 101, TUN 102 og TUN 105.   

Den udførende skal som minimum kunne definere 3 aktionsniveauer for hvert målepunkt i det brugte 
visualiseringssoftware og sende alarmer for hvert aktionsniveau.  

Den udførende for moniteringen er ansvarlig for at de aftalte aktionsniveauer kommer ind i 
moniteringssystemet og visualiseres, se yderligere afsnit 3.4.  

2.4.4.1 Geoteknisk og strukturel monitering 
De projekterende af henholdsvis tunnel (TUN 101) og byggegruber og skakte (TUN 102) skal angive 
de forventede bevægelser i terræn. Se yderligere beskrivelse i afsnit 2.10.2.    

Hvis ikke andet er angivet i grænsefladen til TUN 101 og TUN 102 skal den projekterende og 
udførende af moniteringen forvente følgende aktionsniveauer og tilgørende grænseværdier, se 
Tabel 2.  

Tabel 2 Aktionsniveauer, hvis ikke andet er angivet. 

Nr Aktionsniveauer Beskrivelse Grænseværdi for alarm 

1 Advarsel/ Alert Niveauet indikerer at man er tæt på 
de forventede bevægelser 

80% af forventningerne til 
design 

2 Alarm Forventede bevægelser er opnået 100% af forventningerne til 
design 

3 Kritisk Bevægelsesniveau er defineret ift. 
risiko for skader 

Skal defineres iht. målepunkt 
og omgivelser 

 

Den udførende skal forvente at der kan komme ændringer på grænseværdierne i løbet af projektet 
(udførelsen). Disse justereringer skal indgå i planlægningen.  

Den udførende skal forvente at hyppigheden af måling til de enkelte moniteringspunkter forøges, 
hvis aktionsniveau 2 eller aktionsniveau 3 aktiveres, se afsnit 2.4.6.  

2.4.4.2 Støj og vibrationer 
De projekterende af henholdsvis tunnel (TUN 101) og byggegruber og skakte (TUN 102 og TUN 
103) skal angive de forventede støj- og vibrationsniveauer, som er relevant at monitere. 

Den udførende skal forvente at der kan komme ændringer på grænseværdierne i løbet af projektet 
(udførelsen). Disse justereringer skal indgå i planlægningen. 
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Tabel 3 Aktionsniveauer for vibrationspåvirkninger, hvis ikke andet er angivet. 

Nr Aktionsniveauer Beskrivelse Vibrationsniveau 

1 Triggerniveau Niveau som initierer opsamling af 
højtopløselige tidsserier (transienter) 

Fastsættes projektspecifikt 

2 Alarm Den/de udførende (TUN 101 og 102) 
skal vurdere om hændelsen er 
forårsaget af anlægsarbejdet og om 
der skal iværksættes 
risikobegrænsende tiltag.  

80 % af laveste 
forekommende vejledende 
grænseværdi iht. DIN 4150-3 

3 Kritisk Den/ de udførende (TUN 101 og 102) 
skal vurdere om hændelsen er 
forårsaget af anlægsarbejdet, om 
grænseværdierne iht. DIN 4150-3 er 
overskredet og må i givet fald først 
fortsætte aktiviteten efter 
iværksættelse af risikobegrænsende 
tiltag. 

100 % af laveste 
forekommende vejledende 
grænseværdi iht. DIN 4150-3 

 

For støj defineres eventuelle aktionsniveauer i SAB. 

2.4.5 Præcisionskrav til moniteringen 

Præcisionen af hver moniteringstype, skal vurderes ud fra vigtigheden af hver måling. Det skal 
angives for hver type monitering og moniteringslokalitet, hvilken præcision, der kræves. Der er i de 
enkelte afsnit for hver type monitering angivet, hvilken præcision det forventes at målingerne skal 
leve op til, hvis nedenfor ikke er gældende.    

Opsætning af målepunkter, antal målinger per målepunkt og måleudstyr til monitering af bevægelser 
på bygninger eller terræn skal for vertikale bevægelser sikre en total præcision på maksimalt ±1 
mm. For horisontale bevægelser kan det accepteres, at den totale præcision er på maksimalt ±3 
mm. For at opnå dette skal måleudstyr kunne levere en præcis måling.   

I tilfælde hvor totalpræcisionen skal være bedre, skal dette specificeres i det enkelte projekt.   

Præcisionen for andre indmålinger, såsom monitering af revneåbninger osv. er ikke angivet i denne 
specifikation og skal defineres for det enkelte projekt. 

Støj skal måles i dB(A) med tidsvægtning fast med en opløsning på minimum 0,1 dB(A). For 
præcision af støjmålinger henvises til standard nævnt i afsnit 3.2.9. 

Bygningsskadelige vibrationer skal måles som maksimalhastigheder i mm/s med en opløsning på 
minimum 0,1 mm/s. For præcision af vibrationsmålinger henvises til standard nævnt i afsnit 3.2.10. 

2.4.6 Hyppighed af målinger 

Hvornår målinerne opstartes er beskrevet i afsnit 2.4.3. Hyppigheden af målinger for hver type 
monitering skal vurderes ud fra målingens vigtighed. Det skal angives for hver type monitering og 
moniteringslokalitet, hvilken hyppighed, der kræves. Der er i de enkelte afsnit for hver type 
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monitering angivet, hvilken hyppighed det forventes at målingerne udføres i, hvis nedenfor ikke er 
gældende. 

Gældene for al monitering er, at hvis der for ét eller flere målepunkter i en ”passiv zone” konstateres 
bevægelser, så skal dette eller disse målepunkter, samt relevante målepunkter tæt på, alle overgå til 
”aktiv zone”. Dette medfører, at alle målepunkterne, som minimum skal moniteres med den 
tilsvarende hyppighed (”aktiv zone”) i minimum 10 arbejdsdage, under antagelse af at 
målepunkterne er stabile.        

Moniteringspunkterne er kun relevante, hvis de ligger inden for indflydelseszonen af de 
igangværende arbejder. De her angivet målehyppighed for de enkelte punkter langs tunneltrace pg 
ved byggegruber og skakte er ”normal-niveau”. Hvis enkelte punkter kommer i aktionsniveau 2 eller 
aktionsniveau 3 skal målehyppigheden øges. Når aktionsniveau 2 aktiveres skal målehyppigheden 
øges med minimum en faktor 4 ift. den i TUN 104 definerede hyppighed for den automatiske 
monitering. Det skal på projektet vurderes om manuel monitering skal overgå til automatisk 
monitering.    

Hyppighed af målingerne definerer med hvilket interval de enkelt målinger skal udføres. Note: Dette 
er ikke altid lig hyppighed for hvornår data overføres til HOFORs visualiseringssoftware, se bilag 1 
og bilag 2.   

2.4.6.1 Byggegrube og skakte 
Moniteringspunkterne, som ligger indenfor den ”aktive zone” ift. igangværende arbejder ved 
byggepladserne, skal moniteres med følgende hyppighed:  

 Manuel monitering_ikke kritiske målepunkter: 1 gang dagligt  

 Automatisk monitering_kritiske målepunkter: Minimum 1 gang per time 

 Automatisk monitering_ikke kritiske målepunkter: Minimum 1 gang dagligt 

Definitionen på ”aktiv zone”: Så længe der udføres arbejder, der forventes at kunne medføre 
sætninger eller deformationer, dvs. for eksempel gravearbejder, hvis jorden ikke er fuldt 
understøttet, midlertidige stræk ikke er fjernet, grundvandet er påvirket betydeligt. 

I tilfælde af, at der ved afslutning af byggefasen bliver fjernet indfatningsvægge (spuns eller 
københavnervæg m.m.) eller andre konstruktionsdele fra jorden under fundamentsniveau på 
nabobygninger eller konstruktioner (som ligger indenfor indflydelseszonen), så skal denne fase 
moniteres i sammen omfang som under udførelsen (aktiv zone).         

Som minimum skal hvert målepunkt moniteres 10 arbejdsdage efter påbegyndt anlægsarbejder som 
beskrevet under ”aktiv zone”.   

Moniteringspunkterne ligger indenfor den ”passive zone”, når der ikke udføres arbejder, som 
forventes at kunne medføre sætninger eller deformationer. Moniteringspunkterne indenfor den 
”passive zone” og efter målepunkterne er stabile, skal minimum moniteres med følgende hyppighed:  

 Manuel monitering_ikke kritiske målepunkter: Minimum 1 gang per uge  

 Automatisk monitering_kritiske målepunkter: Minimum 1 gang dagligt 

 Automatisk monitering_ikke kritiske målepunkter: Minimum 3 gang per uge 
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Når projektet er afsluttet skal der laves monitering 1 gang per måned. Disse skal udføres indtil der 
ikke er målt nogen bevægelse i 3 på hinanden følgende målinger. 

2.4.6.2 Tunnel 
Hyppighed for monitering langs tunneltrace henvises til afsnit 2.4.8.  

2.4.6.3 Støj og vibrationer 
I forbindelse med støj- og vibrationsmonitering måles kontinuerligt jævnfør afsnit 2.7. 

2.4.7 Projektering af monitering i og ved skakte 

Følgende moniteringstyper skal som minium overvejes for skakte: 

 Monitering af bevægelser af jorden og skaktkonstruktionen (inklinometer, landmålersøm/ 
nivellementbolte, prismer) 

 Lastceller for jordankre 

 Strain gauges og temperaturmåling for afstivninger 

 Monitering af nabobygninger og konstruktioner 
Bygninger indenfor indflydelseszonen skal moniteres med fast anbragte prismer. Der skal 
moniteres i minimum 2 niveauer hvis bygningen har ≥ 3 etager.  For bygninger med flere 
etager skal der placeres prismer for hver 2. etage 

 Nivellering bolte bør også placeres med henblik på at udføre kontrolmålinger af moniteringen 
udført med prismer 

Det endelige valg af monitering af skakte skal specificeres i projektmaterialet.  

Hyppighed af målingerne skal følge kravene i afsnit 2.4.6.  

For støj- og vibrationsmonitering henvises til afsnit 2.4.11.  

2.4.8 Projektering af monitering i terræn over tunnel 

Der skal udføres overfladesætningsmonitering over tunnelens centerlinje med følgende omfang: 

I startfasen som minimum hver 10 m de første 70 m af hver tunnelstrækning efter 
byggepladsafgrænsingen, så overfladesætningsmonitering ikke beskadiges og/eller influeres af 
arbejderne på byggeplads. I tillæg skal der installeres 2 linjer, bestående af mindst 5 punkter hver, 
på tværs af linjeføringen på valgte steder inden for de første 70 m efter byggepladsafgrænsningen. 
Bredden skal svare til den forventede indflydelseszone.  
Hvis der kan udføres monitering indenfor byggepladsafgrænsingen, kan de 70m startes 15m fra 
presseskakten.  
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Figur 1. Skematisk visning af monitering i terræn over tunnel. 

Hvis der identificeres større bevægelser end forventet på de første 70m, skal startfasen med 10m 
mellem moniteringspunkterne forlænges, indtil bevægelserne er på det forventede niveau.   

Efter startfasen differentieres der mellem om der tunneleres over kalken eller i kalken. 

 Tunnel over kalken eller med tunnel i både glaciale aflejringer og kalk (mindre end 2m kalk 
over tunnel): 
Overfladesætningsmonitering skal foregå med en maksimum afstand mellem 
moniteringspunkter langs tunnelens centerlinje på (mindste afstand er gældende): 
 

o 40m eller  
o Max. 2,5x jorddække 

 
Hvis der tunneleres under grønne arealer, som ikke er følsomme for sætninger, kan 
afstanden øges.  
Ved tunnelering med særlig kritiske sektioner indenfor indflydelseszonen, hvor der er krav 
om ikke at overskride maksimale bevægelser eller hældninger, skal der planlægges med 
minimum 5 punkts monitering på tværs af linjeføringen inden krydsningen. 
  

 Tunnel med minimum 2m kalk over tunnelen: 
Overfladesætningsmonitering aftales projektspecifikt i forhold til forholdene i terræn. Som en 
guideline til afstanden er brugen af 2,5x jorddække.  
Ved tunnelering med særlig kritiske sektioner indenfor indflydelseszonen, hvor der er krav 
om ikke at overskride maksimale bevægelser eller hældninger, skal der planlægges med 
minimum 5 punkts monitering på tværs af linjeføringen inden krydsningen. 

Når der skal tunneles frem imod eller under kritiske områder, bygninger eller bygværker , skal det 
vurderes, i hvilket omfang det er nødvendigt at have en bedre forståelse af tunnelmetodens 
indvirkning på undergrunden. Dette kan opnås ved at installere yderligere terrænmålepunkter eller 
dybe multi-extensometre inden den kritiske krydsning.   

I tilfælde af belægning på overfladen, skal det altid vurderes projektspecifikt, hvor mange punkter 
der skal føres ned i jorden ved installation af "dybe" målepunkter. I tilfælde af dybe målepunkter skal 
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de føres under de bundne (asfalt, beton) bærende lag. Ellers skal der installeres landmålersøm, se 
Figur 6, der måler på overfladen af belægningerne. 

For monitering af sætninger over tunnelen, hvor der ikke er bygværker eller belægninger, men alene 
er jord eller ubundne bærelag, se Figur 2 i ballast i baneterræn, kan monitering udføres på ”dybe” 
terrænpunkter, se Figur 5. Dette kan være relevant på tunnelstrækninger i nærhed af eller frem imod 
passage under kritiske bygninger eller under jernbane. Punktet føres fra terræn ned til indramning i 
fast jord.    

I tilfælde af tunnelering i sandede aflejringer under stabil moræneler, hvor moræneleren kan ”bygge 
bro” over eventuelle dybe ”sætninger” i det lag hvori der tunneleres, skal det altid vurderes 
projektspecifikt, om der skal etableres endnu dybere målepunkter (ved anvendelse af extensometre) 
se Figur 8. 

Når moniteringspunkterne er inden for tunnelboremaskinens ”aktive zone”, skal der som minimum 
moniteres: 

 Manuel monitering: 1 gang dagligt 

 Automatisk monitering_kritiske målepunkter: Minimum 1 gang per time (gerne 2 gange per 
time og med mulighed for at at øge hyppigheden yderligere i specielle situationer) 

 Automatisk monitering_ikke kritiske målepunkter: minimum 1 gang dagligt 

Den ”aktive zone” er defineret som 2x jorddække foran tunnelboremaskinen og 4x jorddække bag 
tunnelboremaskinen. Som minimum skal hver målepunkt moniteres 10 dage. Hvert målepunkt skal 
derudover moniteres til det er stabilt. 

Når moniteringspunkterne er inden for tunnelboremaskinens ”passive zone”, skal der som minimum 
moniteres: 

 Manuel monitering: 1 gang per uge 

 Automatisk monitering: 1 gang per dag 

Den passive zone er defineret som: 

 Før ”aktiv zone” gælder (længst periode er gældene) 
o Minimum 4 uger før målepunkt kommer ind i ”aktive zone” eller 
o Alle målepunkter langs samme tunnelstrækning når tunnelleringen begyndes 

 Efter ”aktiv zone” indtil tunnelovercut er fyldt med dämmer 

Efter tunnelovercut er fyldt med dämmer skal der laves monitering 1 gang per uge over 4 uger og 
efterfølgende 1 gang per måned over minimum to måneder. Disse skal udføres indtil der ikke er målt 
nogen bevægelse i 3 på hinanden følgende målinger. 

For støj- og vibrationsmonitering henvises til afsnit 2.4.11. 
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2.4.9 Projektering af monitering på bygværker over tunnel 

Bygninger der tunneleres direkte under skal moniteres.  

Bygninger, eksisterende ledninger eller andre bygværker inden for indflydelseszonen skal 
moniteres, hvis dette er krævet på baggrund af den tekniske evaluering af bygningen, se yderligere 
afsnit 2.10. Behov for omfang af monitering af bygninger skal defineres af projektet, da det er 
afhængigt af bygningen og det forventede sætningsniveau.  

Bygninger skal moniteres med fast anbragte prismer. Bygninger skal moniteres i minimum 2 
niveauer hvis bygningen har ≥ 3 etager. For bygninger med flere etager skal der placeres prismer 
for hver 2. etage. Nivellering bolte bør også placeres med henblik på at udføre kontrolmålinger af 
moniteringen udført med prismer. 

Hyppighed af målingerne og aktiv-/ passiv zone er angivet i afsnit 2.4.8.  

For støj- og vibrationsmonitering henvises til afsnit 2.4.11. 

2.4.10 Projektering af monitering af baneareal 

Der skal udføres monitering af bevægelser i jorden under og omkring de banespor, der ligger 
indenfor indflydelseszonen. Der skal yderligere moniteres direkte på eventuelle bygværker 
(strukturel monitering) på baneareal indenfor indflydelseszonen efter aftale med Banedanmark. 
Omfang af monitering skal aftales med Banedanmark og leve op til deres krav om overvågning for at 
sikre sporets placering iht. BN1-38-6. Sporovervågningen skal hjælpe til at sikre, at Banedanmark 
kan gennemføre deres daglige togdrift ift. de aftaler der er indgået. Dette kræver at bevægelser af 
spor overvåges.   

Sporovervågningen foregår ved at monitere om jorden under sporene sætter sig. Dette foregår ved 
opstilling af faste prismer, som måles med en automatisk totalstation. Prismerne opsættes i terræn 
imellem sporene. Prismerne opsættes på armeringsjern, som placeres i jorden ved sporene. 
Armeringsjernene skal fastgøres i jord med en minimumsdybde på 0,5m under svelleunderside og 
0,7m under terræn, se skitse i Figur 5. Prismer skal placeres med en maksimal afstand til svelle på 
0,5m. 

Note: Denne type moniteringer er ikke direkte i overensstemmelse med krav fra BN1-38. Det 
vurderes, at der med denne metode opnås en bedre overvågning af bevægelser fra udførelsen på 
sporene, da en direkte måling på spor, ikke er ensbetydende med jordens bevægelser under spor. 
Indflydelsen på sporplaceringen fra projektet, kan ikke være større end bevægelserne i jorden under 
sporet. Bevægelser i jorden kan moniteres, før det kan måles på spor.   

Det skal i hvert enkelt projekt sikres at Banedanmark er indforstået med ovennævnte 
fremgangsmåde.         

Monitering med en automatisk totalstation skal sikre kontinuerlige meldinger om bevægelser i alle 
døgnets 24 timer.  

Ud over den automatiske overvågning af bevægelser i jorden, foretages før og efter 
entreprenørarbejdet krabmålinger. Kravene fra BN1-38-5 overholdes. 
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Behov for yderligere monitering af jorden i forbindelse med underjordiske anlægsarbejder, såsom 
f.eks. dybe ekstensometer, skal defineres individuelt på hvert projekt og skal fremgå af de særlige 
arbejdsbeskrivelser.   

Overvågningen af bygværker på banearealet foregår ved at fastgøre prismer direkte på 
bygværkerne, som opmåles enten med automatiske totalstationer eller dagligt af en landmåler mens 
projektet udføres i nærheden af spor.  

Hyppighed af målingerne og aktiv-/ passiv zone er angivet i afsnit 2.4.8.  

For støj- og vibrationsmonitering henvises til afsnit 2.4.11. 

2.4.11 Projektering af monitering af støj og vibrationer 

Projektet skal overholde de myndighedskrav, der er til støj og vibrationer på eksisterende bygninger, 
bygværker eller andre relevante naboer omkring byggepladserne. Derfor skal det i forbindelse med 
detailprojekteringen overvejes, i hvilket omfang det er nødvendigt at udføre støj- og 
vibrationsmonitering.Moniteringen under udførelsen (limitmålinger) skal dokumentere, at de aftalte 
grænseværdier ikke overskrides. 

Den projekterende skal fremsende de ovenfor angivet informationer i en støj- og 
vibrationsmoniteringsplan til HOFORs accept inden moniteringen påbegyndes. 

Støj og vibrationer tilgodeses ved at relevante målinger påbegyndes allerede før anlægsarbejdet 
påbegyndes (basismonitering). Det er erfaringen, at støj og ikke mindst vibrationer fra eksisterende 
tung trafik kan overskride niveauet fra anlægsarbejdets enkelte aktiviteter. 

I forbindelse med projektering af monitering af ekstern støj, skal det besluttes om der skal stilles 
krav om, hvorvidt moniteringen skal udføres af et firma der er akkrediteret til at måle ekstern støj 
eller af certificerede personale. 

Der skal stilles krav om opsamling af højtopløselige tidsserier (transienter) ved overskridelse af 
angivne triggerniveauer. Se nærmere i afsnit 3.2.10. 

2.5 Geoteknisk monitering 

2.5.1 Nivellementmålinger 

Vertikale bevægelser af for eksempel bygninger eller terræn, m.m., kan overvåges med nivellement 
målinger. Vertikale bevægelser moniteres ved at der foretages målinger på landmålersøm på terræn 
(vej, fortov m.m.), på ankerstænger fastgjort dybt i jorden, eller på nivellement bolte monteret på 
bygninger og bygværker  

Målingerne kan udføres med nivelleringsinstrument eller totalstation.   

Ved hjælp af prismer monteret på det objekt, der ønskes overvåget, kan vertikale bevægelser måles 
hyppigt (døgnet rundt). Dette udføres ved brug af en totalstation (TS). Dette er beskrevet yderligere i 
afsnit 2.5.2.  
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Målepunkter, som landmålersøm, armeringsjern/spyd, og prismer, med mere, skal fastgøres, så de 
ikke beskadiges eller bevæger sig uafhængigt af objektet.  

Nivellements bolte på bygninger skal udføres i messing eller rustfri hvad der passer bedst til 
udseendet og monteres med limede bolte.  

Nivellement på terræn skal udføres på: 

 Simple målepunkter som landmålersøm (nivelleringsbolte), der er installeret på terræn med 
belægning (f.eks. vejoverflade, fortov osv.) se skitse i Figur 1 eller på målepunkter som 
armeringsjern/spyd på jordoverflade uden belægning (f.eks. græs, grus osv.) se skitse i Figur 
2. 
 

Mere robuste målepunkter kaldet ”Dybe terrænmålepunkter” der udføres som armeringsjern/ spyd 
ført ned igennem et lag af f.eks. beton, asfalt eller ballast, der fastgøres i Figur 6 og i Figur 5 
forekommende lag af grus under belægningerne, se skitse i Figur 4. 

Nedenstående Figur 1 og Figur 2 giver en oversigt over de begreber, der anvendes i forbindelse 
med simple målepunkter som landmålersøm og armeringsjern/spyd: 

      
Figur 2. Skematisk visning af landmålersøm i belægning 

 

 

Figur 3. Skematisk visning af simpelt målepunkt med armeringssstang eller jordspyd.  
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Figur 4. Skematisk visning af armeringsjern/jordspyd i terræn uden belægning. 

Målepunktet ”armeringsjern/spyd i terræn” installeres ved at det nedrammes i forekommende jord. 
Dybden skal være tilstrækkeligt til at sikre en fastgørelse i jorden. Rammedybden af 
armeringsjernet/jordspyd skal registreres. Der anbringes et beskyttelsesdæksel, hvorigennem der er 
adgang til armeringsjernet under dækslet for manuel måling til toppen af stangen. Ved måling til 
prisme ved TS måling til toppen af stangen kan undlades installation af et dæksel. 

Dækslet skal vælges iht forekommende belastning på terræn. 

Nedenstående Figur 5 og Figur 6 giver en oversigt over de begreber, der anvendes i forbindelse 
med dybe terrænpunkter: 

                                                                                                                                                          

                                                             
Figur 5. Skematisk visning af målepunkt med prisme i baneareal med belægning af ballast. 
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Figur 6. Skematisk visning af et dybt terrænmålepunkt i vejbelægning. 

Dybe terrænmålepunkter bruges både på befæstede arealer (se afsnit 2.4.8) og på baneareal Figur 
5, hvor det er relevant at sikre, at der måles på sætninger der forekommer i jordlag under 
belægningerne, og at målingerne ikke influeres af bjælkevirkning i belægningerne Se Figur 6. 

Prismer placeret på en armeringsstang i forbindelse med et dybt terrænmålepunkt, skal fastgøres 
iht. leverandørs henvisning. 

For dybe terrænmålepunkter i vej bores der igennem bundne bærelag (beton og/eller asfalt). 
Dybden af bærelaget registreres. Der installeres et armeringsjern, der rammes ned og fastgøres ved 
nedramning i de ubundne bærelag (stabilgrus og/eller bundsikringsgrus), og rammedybden af 
armeringsjernet registreres. Armeringsjernet skal stå frit bevægeligt igennem beton-asfalt og sættes 
i en plastikkappe, hvis dette er relevant. Der anbringes et beskyttelsesdæksel, hvor igennem der er 
adgang til armeringsjernet under dækslet for manuel måling til toppen af stangen. Ved måling til 
prisme ved TS måling til toppen af stangen kan undlades installation af et dæksel.  

Dækslet skal vælges iht forekommende belastning på terræn. 

Afstanden mellem teodolit/ TS og de enkelte målepunkter må ikke overskride 100m, men gerne 
under 50-70m for at opnå den ønskede vertikale nøjagtighed.  

2.5.2 Bevægelsesmålinger (3D) 

Tredimensionale bevægelser (x-, y-, z- retning) af enkelte punkter på for eksempel bygninger, 
indfatningsvægge og terræn kan overvåges med en totalstation.  

Ved hjælp af reflektorer monteret på det objekt, der ønskes overvåget, kan objektets bevægelser 
følges døgnet rundt.  

Reflektorerne skal sikre, at den krævede præcision for målingerne i hver af de tre retninger kan 
sikres. Der skal bruges prismer. Det er kun tilladt at bruge refleksbrik, hvis den udførende kan vise 
at den krævede præcision kan overholdes. Bruge af refleksbrik skal accepteres af HOFOR.  

Reflektorerne skal fastgøres, så de ikke beskadiges eller bevæger sig uafhængigt af objektet. 
Prismer på bygninger over gadeniveau skal fastgøres med en indboret skrue og som minimum være 

Ubundne bærelag som grus 
(stabilt grus og/eller 
bundsikringsgrus) 

Bundne bærelag som beton- 
og asfaltplade 

Kernebor 

Armeringsstang 

Beskyttelsesdæksel 
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af galvaniseret stål. Reflektorer monteret ikke i gadeniveau. Skulle dette være relevant skal 
montagen udføres som beskrevet for nivellementsbolte i afsnit 2.5.1.  

Prismer placeret på en armeringsstang i forbindelse med et dybt terrænmålepunkt, skal fastgøres 
iht. leverandørs henvisning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 7. Skematisk visning af et prisme brugt på bygninger. 

 

Punkter i terræn skal placeres som angivet i afsnit 2.5.1.  

Automatisk totalstation (TS) 

Hvis moniteringen udføres med en automatisk totalstation, skal placeringen af den automatiske 
totalstation specificeres på hvert projekt. Målesystem udformes på en sådan måde, at de målte 
bevægelser ikke influeres af eventuelle bevægelser af TS. Den endelige placering aftales med den 
udførende. Afstanden mellem totalstationen og de enkelte prismer skal fastlægges så der er frit 
sigte og at de ønskede nøjagtighder kan overholdes (ifølge erfaringer til dato er retningslinjerne at 
afstanden ikke må ikke overskride 100m og gerne skal være under 50-70m for at opnå den ønskede 
vertikale nøjagtighed).   

Fastmonteret TS på bygninger skal udføres i messing eller rustfri hvad der passer bedst til 
udseendet og monteres med limede bolte.  

Totalstationen skal have frit sigte til de placerede prismer, som skal måles. Hvis det kan forventes, 
at den visuelle sigte ikke kan sikres hele tiden, skal den udførende kontakte HOFOR. 

TS skal placeres og beskyttes, så den kan fungere stabilt i hele projektperioden.     

2.5.3 Inklinometer 

Horisontale bevægelser i jorden kan overvåges ved hjælp af inklinometer målinger i foringsrør 
installeret i borehuller. Inklinometeret skal have sin bund under det niveau, hvor der forventes 
vandrette bevægelser. Hvis dette ikke er muligt, skal der defineres et andet ”nul-punkt”.  

Brugen af f.eks. optiske glasfiber kabler kan kun forventes i specielle situationer og skal i så fald 
specificeres for hvert projekt individuelt.  

Den geotekniske boring forud for installationen indgår som en del af udførelsen af inklinometeret. 
Inklinometerrørets yderdiameter skal normalt være  84 mm. Hvis der ønskes at bruge et mindre 
inklinometerrør skal dette godkendes af HOFOR. Rør og udstyr skal leve op til leverandørens krav 
og være afstemt med hinanden. 
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Kravene til den geotekniske boring er angivet i JOR 101 B1 og er beskrevet som en Type 9 boring. 
Boremetode og diameter af casing skal udføres som det vil være relevant for installation af det 
valgte instrument, leverandørens krav og de aktuelle bundforhold. 

2.5.4 Ekstensometer  

Bevægelser i jorden kan overvåges ved hjælp af ekstensometer målinger i jorden. Et ekstensometer 
måler bevægelser i ekstensometerets længderetningen, dvs. installeres det vertikalt i jorden, måler 
den vertikale bevægelser. For at udføre et ekstensometer skal der forbores huller hvori 
ekstensometeret installeres.  

Ekstensometre kan være af typen med én stang eller flere stænger (multi-ekstensometer). Et multi-
ekstensometer består af flere stænger, der installeres i samme borehul med forskellige 
ankerniveauer, som alle samles i toppen.  

Hvis ikke andet er angivet i projektmaterialet, skal der bruges fiberglas stænger. Valg af materiale til 
stængerne og foringsrør skal derudover vælges ud fra fabrikantens specifikationer og længden på 
ekstensometeret. Ekstensometeres forankring skal tilpasses jordforholdene. 

Ekstensometeret skal installeres med aftageligt stålbeskyttelsesdæksel, som skal kunne modstå en 
last svarende til omgivelserne hvor ekstensometeret placeres. Øverst i borehullet er en 
kommunikationsenhed monteret på et beslag. Under denne ophænges en transducer. Nedenunder 
og ophængt i transduceren befinder sig et antal ankre, som bevæger sig med de jordlag, de er 
fastgjort.  

Det skal være muligt at indmåle positionen af censoren i toppen af ekstensometer med en 
nivellementmåling eller automatisk totalstation enten ved at åbne stålbeskyttelsesdækslet eller ved 
et fastgjort prisme.    

Boringen forud for installationen indgår som en del af udførelsen af ekstensometeret. 
Borediameteren skal tage højde for antal stænger, type af stænger og valg af boreteknik 
(jordbundsforhold). Leverandørens minimumskrav til borediameter skal overholdes for at sikre en 
god fastgørelse.  
Guideline: Minimumsborediameter er Ø76mm. For et multi-ekstensometer med 4 stænger er en 
borediameter mellem Ø90-120 mm normalt.  

Krav til den geotekniske boring er angivet i JOR 101 B1 og er beskrevet som en Type 9 boring. 
Boremetode og diameter af casing skal udføres som det vil være relevant for installation af det 
valgte instrument, leverandørens krav og de aktuelle bundforhold. 
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Figur 8. Skematisk visning af ekstensometer. 

 

Magnetiske ekstensometer skal kun bruges i specielle situationer og specificeres i så fald for hvert 
projekt.  

2.5.5 Lastcelle 

Belastninger eller spændinger mellem to enheder kan overvåges ved hjælp af lastceller. Er dette 
nødvendigt i forbindelse med den geotekniske monitering angives det her. Lastceller er yderligere 
beskrevet afsnit 2.6.5.     

2.5.6 Andre målemetoder 

I det omfang der ønskes at anvende andre målemetoder, såsom hældningsmåler (tiltmeters), 
Hydrostatisk niveaumåling (liquid level system) eller andre, skal den projekterende angive omfang 
og krav.  

2.6 Strukturel monitering 

2.6.1 Nivellementmålinger 

Vertikale bevægelser af enkelte punkter på bygninger eller bygværker kan overvåges med 
nivellement målinger.  

Se yderligere beskrivelse i afsnit 2.5.1.  
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2.6.2 Bevægelsesmålinger (3D) 

Tredimensionale bevægelser (x-, y-, z- retning) af enkelte punkter på bygninger eller bygværker skal 
overvåges med en totalstation. 

Se yderligere beskrivelse i afsnit 2.5.2 

2.6.3 Inklinometer 

Inklinometer kan bruges til at monitere de horisontale bevægelser af f.eks. indfatningsvægge.  

Se yderligere beskrivelse af inklinometer i afsnit 2.5.3. 

2.6.4 Revnemålinger 

Krav til revnemålinger skal angives specifikt for hvert projekt.  

2.6.5 Lastcelle 

2.6.5.1 Tunnel- og skaktforing 
Belastninger eller spændinger mellem to enheder kan overvåges ved hjælp af lastceller. Dermed 
kan man med brugen af en lastcelle måle den last en konstruktionsdel udsættes for. Dette kan f.eks. 
bruges til at måle radiale eller tangentielle spændinger på tunnelforingen. Lastcellen er i såden et 
tilfælde anvendt for at se GRC (ground response curve) udvikle sig over tid og dermed vurdere 
tunnelforingens udnyttelse.  

Cellerne skal anbringes i den præfabrikerede tunnelforing i overensstemmelse med en forudbestemt 
position, så den måler tangentielle eller radiale spændinger. Den kan måle både under udførelsen 
og i projektets levetid.  

Krav til valg af type lastcelle skal angives specifikt for hvert projekt, hvis det ønskes at der skal 
udføres sådan monitering. Denne type monitering er ikke standard.  
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Figur 9. Lastcellen systemkomponenter til måling af radiale og tangentielle spændinger. 

 

Den samme type anvendelse af lastcelle kan også bruges andre steder, f.eks. i skaktforingen. Dette 
kan være i den midlertidige væg med sprøjtebeton eller den permanente betonvæg.  

 

a)  
 

b)  

Figur 10. Lastcellen positionering på tunneljustering (a). Radial stress measurement (RSM); (b). Tangential 
stress measurement (TSM). 
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2.6.5.2 Anker 
Lastcellen kan også bruges til at monitere lasten i ankre. F.eks. kan den bruges i forbindelse med et 
opdriftsanker, hvis man ønsker at kende udviklingen af lasten i ankeret over tid. 

Der findes tre hovedtyper af sensorer: 

1. Trådlastceller (Vibrations wire load cells) 
2. Strain gauge lastcelle (Strain gauge load cell) 
3. Hydraulisk lastcelle (Hydraulic load cell) 

 

 

Figur 11. Lastcellen vist her som eksempel er med «vibrating wire load cell». 

 

Krav til valg af type af lastcelle skal angives specifikt for hvert projekt, hvis det ønskes at der skal 
udføres sådan en monitering. Denne type monitering er ikke standard.  

 

2.6.6 Andre målemetoder 

Hvis der ønskes andre målinger udført, angives i dette afsnit i den projektspecifikke særlige 
arbejdsbeskrivelse.  
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2.7 Støj- og vibrationsmonitering 

2.7.1 Støjmåling 

Nedenstående figur giver en oversigt over de begreber, der typisk anvendes i forbindelse med en 
støjlogger. 

 

 
Figur 12. Komponenter til støjovervågningsenhed. 

 

Ekstern støj måles som angivet i VfM nr. 6/1984. Målingerne skal omfatte det energiækvivalente 
lydtrykniveau LAeq i dB(A) re 20 µPa, som skal måles kontinuerligt, 24 timer i døgnet, og logges i 
passende intervaller. Maksimalniveauet LAmax,fast logges i samme tidsinterval. 

Støjniveauet vurderes som angivet i VfM nr. 5/1984 under hensyntagen til projektspecifikke 
procedurer og grænseværdier for støj eller eventuelle procedurer og grænseværdier i den lokale 
kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejde. 

Støjdata skal uploades til en støjserver der stilles til rådighed af den udførende. Derudover skal 
intervaldata upload til HOFORs datasystem som specificeret i bilag 2.  

Data på støjserveren skal via en webportal være tilgængelige for HOFOR i projektperioden og alle 
data som ikke automatisk er overført til HOFORs datasystem (f.eks. transientdata) skal efter 
projektets afslutning afleveres digitalt til HOFOR. 
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2.7.2 Vibrationsmåling 

Nedenstående figur giver en oversigt over de begreber, der typisk anvendes i forbindelse med en 
vibrationslogger. 

 

Figur 13. Vibrationsmålinger foretages som vist på systemskitsen i alle tre plan, x, y og z. 

 
Bygningsskadelige vibrationspåvirkninger måles i henhold til DIN 4150-3 som enkeltkomponenter af 
svingningshastigheden i tre på hinanden vinkelrette retninger. Svingningshastigheden i hver 
måleretning måles kontinuerligt, 24 timer i døgnet og maksimalniveauet af svingningshastigheden, 
samt den tilhørende svingningsfrekvens, logges i passende intervaller. 

I tilfælde af overskridelse af de aftalte aktionsniveauer/grænseværdier skal der automatisk og i 
realtid adviseres til aftalte modtagere ved f.eks. sms eller e-mail. 

Vibrationsdata skal uploades til en vibrationsserver der stilles til rådighed af den udførende. 
Derudover skal intervaldata upload til HOFOR’s datasystem som specificeret i bilag 2. 

Data på vibrationsserveren skal via en webportal være tilgængelige for HOFOR i projektperioden og 
alle data som ikke automatisk er overført til HOFOR’s datasystem (f.eks. transientdata) skal efter 
projektets afslutning afleveres digitalt til HOFOR. 

Bygningsskadelige vibrationer vurderes i henhold til kriterier i DIN 4150-3. 

2.7.3 Andre målemetoder 

Hvis der ønskes andre målinger udført, angives i dette afsnit i den projektspecifikke særlige 
arbejdsbeskrivelse. 

Det kan for eksempel omfatte: 

 Komfortvibrationer 

 Vibrationspåvirkning af følsomt udstyr 

 Lavfrekvent lyd 

 Eksplosionsovertryk 

z 

y 

x 

Antenne 

Ankerbolt 

Sensor, digital 
optager og 
kommunikation 

Nivelleringsbolte 

Bygningsfacade 

Bobleniveau 

Støtteplade 
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 Stikprøvemålinger af ekstern støj, evt. som certificerede målinger 
 

2.8 Anden monitering 
I det omfang der ønskes at udføre anden type monitering, så skal krav til metode, udførelse og 
præcision angives specifikt for hvert projekt. 

2.9 Bygningsregistrering af nærliggende bygninger og 
bygværker  

Der skal udføres en bygningsregistrering af bygninger og bygværker indenfor den forventede 
indflydelseszone og hvor projektet potentielt kan medføre bevægelser i jorden, som kan resultere i 
bygningsskader pga.: 

 Udgravning til tunnelen 

 Deformation af byggegrube- eller indfatningsvægge til skakt 

 Grundvandssænkning 

 Vibrationer 

Indflydelseszonen for ovennævnte påvirkninger fra projektet skal bestemmes jf. afsnit 1.1 og ligge til 
grund for omfanget af revneregistreringen jf. afsnit 2.11. 

Bygninger og bygværker inden for indflydelseszonen skal klassificeres i en af følgende grupper: 

 Følsomme bygninger, herunder fredede bygninger  og ejendomme i høj bevaringsklasse, 
særlig dårligt vedligeholdte og/eller funderede ejendomme, ejendomme med meget 
vibrationsfølsomme erhvervsaktiviteter (laboratorier m.m.) og ejendomme, der pga. af 
ejerforhold eller brugerstatus, kræver særlige forberedelser 

 Normale bygninger, kendetegnet ved god, sædvanlig håndværksmæssig kvalitet 

I forhold til vibrationspåvirkninger skal bygninger klassificeres i henhold til de i DIN 4150-3 nævnte 
bygningskategorier: 

 1. Industri- og erhvervsbyggeri 

 2. Boliger og bygninger af tilsvarende konstruktion 

 3. Bygninger som på grund af deres særlige vibrationsfølsomhed ikke kan henføres til 
kategori 1 eller 2 og samtidigt er særligt bevaringsværdige eller fredede 

I forhold til vibrationspåvirkninger skal bygværker og ledninger klassificeres i henhold til de i DIN 
4150-3 angivne kriterier. 

Oplysninger om bygningerne skal indhentes (byggesagsarkiv) og registreres med særlig fokus på 
funderingsforhold, statisk system, opbygning, kælderforhold m.m. Oplysningerne bruges til den 
efterfølgende bygningsrisikoanalyse.  

Bygningsregistrering skal udføres af en bygningssagkyndig person, som har indblik i forskellige 
bygningskonstruktioner. 
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2.10 Risikoanalyse for nærliggende bygninger, bygværker 
og ledninger 

2.10.1 Overordnede principper 

Der skal i projekteringsfasen udarbejdes en trinvis vurdering af sandsynlighedsgraden for risiko for 
skader på bygninger, bygværker og ledninger, som følge af arbejder i forbindelse med udførelse af 
skakte og tunnelering.  

Den trinvise proces skal inkludere følgende, men ikke begrænses til:  

 Identifikation af bygninger, bygværker og ledninger inden for indflydelseszonen, se afsnit 2.9 

 Definition af grænse for ukritiske deformationer (sætninger / vridninger) inden for 
indflydelseszonen (Trin 1 vurdering på baggrund af ”green-field” betingelser) 

 Identifikation af bygninger, bygværker og ledninger , som overskrider kriterier specificeret i 
en Trin 1 vurdering, og som konsekvens heraf, skal gennemgå en Trin 2 vurdering, hvor 
bygningens egenskaber analyseres i et simplificeret omfang.  

 Identifikation af bygninger, bygværker og ledninger , som overskrider kravene ved Trin 2 
vurderingen, og som konsekvens heraf skal gennemgå en Trin 3 vurdering, hvor bygningens 
egenskaber analyseres i en detaljeret model.  

Vurderingsprocessen skal tage højde for bygningers rent faktiske tilstand forud for skakt- og 
tunnelarbejdet.  

2.10.2 Estimering af bevægelser i jorden 

Trin 1 og Trin 2 kan vurderes på baggrund af empiriske beregninger af ”Greenfield” bevægelser i 
jorden pga. tunneleringen eller udgravning til skakte. Vurderingerne skal basseres på de iht . 
TUN 101 og TUN 102 defineret udførelsesmetoder. Den/ de projekterende med ansvar for 
henholdsvis TUN 101 og TUN 102 skal beregne bevægelserne, hvis ikke andet er angivet i 
udbudsdokumenterne.    

Empiriske beregninger af ”Greenfield” bevægelser i jorden pga. tunnelering, kan estimeres baseret 
på følgende referencer: 

 P. B. Attewell & J. P. Woodman (1982). Predicting the dynamics of ground settlements and 
its derivatives caused by tunnelling in soil. Ground Engineering, Vol 15, No 8: pp. 13-22 and 
36 

 J. B. Burland, B. B. Broms & V. F. B. de Mello (1977). Behaviour of foundations and 
structures. Proceedings of the 9th International Conference on Soil Mechanics and 
Foundation Engineering, Vol. 2, 495-546 

 V. Guglielmetti, P. Grasso, A. Mahtab & S. Xu (2007). Mechanized tunnelling in urban areas. 
Design methodology and construction control. Taylor & Francis 

 M.P. O’Reilly and B.M. New (1982). Settlements above tunnels in the United Kingdom – their 

magnitude and prediction. Tunnelling ’82. Ed Jones, M.J. pp 173- 181. London, IMM 

 R. Mair & M. Williamson (2014). The influence of tunneling and deep excavation on piled 

foundation. Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Soil, Korean 

Geotechnical Society, pp. 21-30 
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Empiriske beregninger af ”Greenfield” bevægelser i jorden pga. skaktudgravninger kan estimeres 
baseret på følgende referencer:  

 CIRIA C517 (1999). Temporary propping of deep excavations – guidance on design. London 

 CIRIA C760 (2017). Guidance on embedded retaining walls. London 

 J.E. Bowles (1988). Foundation analysis and design. 4th edition, McGRAW-Hill International 
Book Company, Singapore 

I indflydelseszonen af skakte skal bevægelser i jorden pga. tunneleringen og pga. 
skaktudgravninger superponeres. 

I Trin 3 beregnes bevægelserne i jord på baggrund af numerisk modellering. Hvis der er empiriske 
sætningsdata fra lignende projekter i området, skal det indgå i vurderingerne.    

2.10.3 Metodik for bygningsvurdering 

2.10.3.1 Trin 1 Vurdering 
Det kan antages, at normale bygninger indenfor indflydelseszonen, som kun udsættes for 
skadekategori 1 (grænse for ukritiske deformationer), kan udelukkes fra en Trin 2 vurdering. Disse 
bygninger vurderes derfor ikke yderligere. HOFOR har defineret følgende maks. niveau for ukritiske 
bevægelser for normale bygninger: 

 sætninger estimeret er ikke større end 6 mm og  

 hældninger estimeret er ikke større end 1/750 

Estimering af bevægelser i jorden for Trin 1 er beskrevet i afsnit 2.10.2.   

Normale bygninger er antaget på baggrund af en standard bygning (murstensbygning fra før 1950) i 
København. For nyere bygninger kan niveauet for ukritiske bevægelser evt. forhøjes før Trin 2 
aktiveres, se f.eks. Tabel 7. Dette vil indgå i en projektspecifik vurdering af nærliggende bygninger.    

Følsomme bygninger, fredet bygninger og bevaringsværdige bygninger i klasse 1-3 inden for 
indflydelseszonen, skal som minimum altid gennemgå en Trin 2 vurdering. 

Bygninger der indgår i en trin 2 analyse skal visualiseres på en plantegning.  

2.10.3.2 Trin 2 Vurdering 
Træktøjninger i bygninger skal bestemmes ved hjælp af en simplificeret bjælkemodel og skades-
risiko-kategorien skal bestemmes baseret på 

 M. D. Boscardin & E. J. Cording (1989). Building response to excavation-induced settlement. 
Journal of Geotechnical Engineering, 115(1), 1-21 

 J. Burland (1995). Assessment of risk of damage to buildings due to tunneling and 
excavations. Invite Special Lecture. 1st International Conference on earthquake geotechnical 
engineering, IS Tokyo '95 

 R. J. Mair, R. N. Taylor & J. B. Burland (1996). Prediction of ground movements and 
assessment of risk of building damage due to bored tunnelling. Proceedings of the 
International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft 
Ground, London, Balkema, 713-718 
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 W. J. Rankin (1988). Ground movements resulting from urban tunneling; prediction and 
effects. Conference on Engineering Geology of Underground Movements. Nottingham, BGS, 
79-92 

 V. Guglielmetti, P. Grasso, A. Mahtab & S. Xu (2007). Mechanised tunnelling in urban areas. 
Design methodology and construction control. Taylor & Francis 

Estimering af bevægelser i jorden for Trin 2 er beskrevet i afsnit 2.10.2. 

 

Tabel 4 Bestemmelse af skadesrisiko-kategori baseret på greenfield bevægelser (Robust bygning, 𝑰𝒗 < 𝟐𝟎), jf. 
Rankin. 

Skades-
risiko-
kategori 

Normal 
sværhedsgrad 
 

Maks. 
tøjning ved 
træk  
(elim) 

Cirka ækvivalente sætninger og hældning af 
terræn (jf. Rankin 1988) 

Maks hældning af 
terræn 
(DS/L) 

Maks. sætning af 
bygning S (mm) 

0 Ubetydelig 0-0.05   

1 Meget let 0.05-0.075 < 1/500 < 10 

2 Let 0.075-0.15 1/500 to 1/200 10 to 50 

3 Moderat 0.15-0.3 1/200 to 1/50 50 to 75 

4 to 5 
Alvorlig til meget 
Alvorlig 

> 0.3 1/200 to 1/50 > 75 

 

Tabel 5 Definition af skadesrisiko-kategorier, jf. Burland. 

Klassificering af synlige skader på vægge med særlig henvisning til nem reparation af 
gipsvægge eller murværk 
 

Skadesris
iko-
kategori 

Normal 
sværheds-
grad 
 

Beskrivelse af typiske 
skader 

Revnevidde 
[mm] 

Kontrol parameter 
(tøjning ved træk) 
𝜺𝒍𝒊𝒎 [%] 

0 Ubetydelig Hårfine revner <0.1 0-0.05 

1 Meget let 

Hårfine revner, som let 
kan håndteres under 
normal malerbehandling. 
Skader generelt 
begrænset til indvendige 
vægoverflader. Ved 
nærmere inspektion kan 
nogle revner afsløres i 
udvendigt murværk.   

<1.0 0.05-0.075 

2 Let 

Revner kan let udfyldes. 
Efterfølgende 
malerbehandling er 
sandsynligvis påkrævet. 
Tilbagevendende revner 

<5.0 0.075-0.15 
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kan repareres med 
passende overfladenet. 
Revner kan være synlige 
udvendigt, og det kan 
være nødvendigt at sikre 
enkelte mod 
vandindtrængning. Døre 
og vinduer kan binde.  

3 Moderat 

Revner, der kræver, at de 
åbnes og repareres af en 
murer. Fastgørelse af 
mursten i murværk og 
muligvis en mindre 
mængde mursten, der skal 
udskiftes. Døre og vinduer 
binder. Rør kan blive 
utætte. Vandtæthed ofte 
nedsat. 

5-15 (mange 
revner med 
vidder <3 mm) 

0.15-0.3 

4 Alvorlig 

Omfattende 
reparationsarbejde, der 
involverer nedbrydning og 
udskiftning af dele af 
vægge, især over døre og 
vinduer. Vinduer og 
dørkarme skævvredet, 
gulv skråner 
mærkbart. Vægge hælder 
eller buler synligt ud. 
Områder, hvor bjælker 
mister understøtning. Rør 
afbrudt.  
 

15-25 (men det 
afhænger af 
antal af revner) 

>0.3 

5 
Meget 
alvorlig 

Større reparationsarbejder 
nødvendige, der involverer 
delvis eller fuldstændig 
ombygning. Bjælker mister 
understøtning, vægge 
hælder meget og kræver 
afstivning. Vinduer ødelagt 
pga. skævvridning. Fare 
for sammenstyrtning. 

>25 (men det 
afhænger af 
antal af revner) 

 

 

Til vurdering af bygningernes følsomhed anvendes følsomhedsindeks (vulnerability index) Iv ,som er 
baseret på informationer fra bygningsregistreringen. Dermed sikres en individuel vurdering af alle 
Trin 2 bygninger og deres kritiske deformationer. 



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

TUN 104, version 0  Side 41 af 55 
16.12.2020  

  

Tabel 6 Bestemmelse af skadesrisiko-kategori baseret på tøjninger i bygningen, under hensyntagen til 
bygningens følsomhedsindeks Iv , jf. Burland adjusted for Iv for Porto Metro Project (Chiriotti et al., 2000). 

Skadesri
siko-
kategori 

Følsomhedsindeks (Vulnerability Index), 𝑰𝒗 for bygninger 

Ubetydelig Lav Let Moderat Høj 

0 < 𝐼𝑣 < 20 20 < 𝐼𝑣 < 40 40 < 𝐼𝑣 < 60 60 < 𝐼𝑣 < 80 80 < 𝐼𝑣 < 100 

Reduktionsfactor 𝑭𝑹, 

𝐹𝑅 = 1.0 𝐹𝑅 = 1.25 𝐹𝑅 = 1.50 𝐹𝑅 = 1.75 𝐹𝑅 = 2.0 

Kontrol parameter 

𝜺𝒍𝒊𝒎[%] 𝜺𝒍𝒊𝒎[%] 𝜺𝒍𝒊𝒎[%] 𝜺𝒍𝒊𝒎[%] 𝜺𝒍𝒊𝒎[%] 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

0 0.000 0.050 0.000 0.040 0.000 0.033 0.000 0.029 0.000 0.025 

1 0.050 0.075 0.040 0.060 0.033 0.050 0.029 0.043 0.025 0.038 

2 0.075 0.150 0.060 0.120 0.050 0.100 0.043 0.086 0.038 0.075 

3 0.150 0.300 0.120 0.240 0.100 0.200 0.086 0.171 0.075 0.150 

4 to 5 >0.300 >0.240 >0.200 >0.171 >0.150 
 

Tabel 7 Bestemmelse af skadekategori baseret på greefield bevægelser, under hensyntagen til bygningens 
følsomhedsindeks Iv , jf. Rankin adjusted for Iv for Porto Metro Project (Chiriotti et al., 2000). 

Skadesri
siko-
kategori 

Følsomhedsindeks (Vulnerability Index), 𝑰𝒗 for bygninger 

Ubetydelig Lav Let Moderat Høj 

0 < 𝐼𝑣 < 20 20 < 𝐼𝑣 < 40 40 < 𝐼𝑣 < 60 60 < 𝐼𝑣 < 80 80 < 𝐼𝑣 < 100 

Reduktionsfactor 𝑭𝑹, 

𝐹𝑅 = 1.0 𝐹𝑅 = 1.25 𝐹𝑅 = 1.50 𝐹𝑅 = 1.75 𝐹𝑅 = 2.0 

Kontrol parameter 

Smax βmax Smax βmax Smax βmax Smax βmax Smax βmax 

[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  

1 <10 <1/500 <8 <1/625 <7 <1/750 <6 <1/875 <5 <1/1000 

2 
10-50 

1/500– 
1/200 

8-40 
1/625– 
1/250 

7-33 
1/750– 
1/300 

6-29 
1/875– 
1/350 

5-25 
1/1000– 
1/400 

3 
50-75 

1/200- 
1/50 

40-60 
1/250- 
1/65 

33-50 
1/300- 
1/75 

29-43 
1/350- 
1/90 

25-37 
1/400- 
1/100 

4  >75 >1/50 >60 >1/65 >50 >1/75 >43 >1/90 >37 >1/100 

 

2.10.3.3 Trin 3 Vurdering 
En Trin 3 vurdering skal laves for bygninger identificeret som skades-risiko-kategori 3, 4 eller 5 i Trin 
2 vurderingen samt meget følsomme og fredede bygninger. Trin 3 vurderingen skal baseres på 
detaljerede vurdering af bygningen og bygningens statiske system. Antagelserne gjort i Trin 2 bliver 
dermed genvurderes på et mere detaljeret niveau. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at afvise 
bygningen er i skadekategori >3, skal der udføres numeriske ikke-lineære jord-konstruktions-
interaktionsanalyser (2D eller 3D). Valg af finite element program skal accepteres af HOFOR. 
Programmer som PLAXIS eller FLAC kan accepteres.   

Projekteringen skal inkludere eventulle tiltag som jordforbedring, forstærkning af fundamenter m.m. 
for at reducere skadekategorien til 2 eller mindre. 
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2.10.4 Eksisterende anlægskonstruktioner, ledninger eller andre 
bygværker 

Eksisterende anlægskonstruktioner, kabler og ledningsanlæg som f.eks. kloak, gas, fjernvarme, 
vand eller andre underjordiske bygværker skal gennemgå samme systematiske vurdering. For 
underjordiske bygværker anvendes kun Trin 1 og Trin 2.  

Hele denne gruppe af underjordiske bygværker kaldes fremadrettet generelt for Underjordiske 
bygværker i dette afsnit.   

Der henvises til HOFORs kravspecifikation for tunnelering vedr. sikre afstande af ledninger til 
tunneler.  

Der henvises desuden til bilag 1 i HOFORs kravspecifikation for skakte vedr. generelle krav til 
håndtering af ledninger.  

2.10.4.1 Trin 1 Vurdering 
Den projekterende kan antage, at de underjordiske bygværker indenfor indflydelseszonen, som kun 
udsættes for mindre bevægelser i jorden ikke beskadiges. Disse Underjordiske bygværker vurderes 
derfor ikke yderligere som en del af Trin 2. HOFOR har defineret følgende maks. niveau for ukritiske 
bevægelser for de underjordiske bygværker: 

Kategori Ukritiske bevægelser i jorden * 

Følsomme rør   

Sætninger  10 mm 

Hældninger  1/500 

Fleksible rør og ledninger  

Sætninger  20 mm 

Hældninger  1/250 

Andre Underjordiske bygværker  

Sætninger  20 mm 

Hældninger  1/250 
* Grænseværdier for ukritiske bevægelser i jorden iht. P. Attewell, J. Yeates & A. Selby (1986). Soil movements induced by tunneling and 
their effects on pipelines and structures 

Estimering af bevægelser i jorden for Trin 1 er beskrevet i afsnit 2.10.2.   

For ledninger og kabler som anses for ”kritisk infrastruktur” eller som har en diameter ≥ 500mm skal 
der laves en aftales med ledningsejerne om maks. niveau for ukritiske bevægelser i jorden.  

For underjordiske bygværker med udvendig tunneldiameter ≥ 21,8 m skal der laves en detaljeret 
vurdering i Trin 2. 

Underjordiske bygværker der indgår i en trin 2 analyse eller er ≥ 500mm skal visualiseres på en 
plantegning.  

2.10.4.2 Trin 2 Vurdering 
Der skal laves en individuel vurdering af underjordiske bygværker som ikke er håndteret i Trin 1.   
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2.10.5 Særlige bygværker 

For særlige bygværker såsom broer, eksisterende tunneler etc. skal der laves en detaljeret 
vurdering. 

2.10.6 Veje 

Veje anses for at være mindre følsomme overfor bevægelse i jorden pga. den relative fleksible 
konstruktion og lille risiko relateret til bevægelser i jorden. Veje skal alligevel gennemgå samme 
systematiske vurdering som angivet i afsnit 2.10.4 for Underjordiske bygværker.  

2.10.6.1 Trin 1 Vurdering 
Den projekterende kan antage, at veje indenfor indflydelseszonen, som kun udsættes for mindre 
bevægelser i jorden ikke beskadiges. Disse veje vurderes derfor ikke yderligere som en del af Trin 
2. HOFOR har defineret følgende maks. niveau for ukritiske bevægelser for veje: 

Kategori Ukritiske bevægelser i jorden * 

Sætninger  20 mm 

Hældninger  1/500 
 

Estimering af bevægelser i jorden for Trin 1 er beskrevet i afsnit 2.10.2.   

For veje med større bevægelser end angivet, skal der laves en detaljeret vurdering i Trin 2. 

2.10.6.2 Trin 2 Vurdering 

Der skal laves en individuel vurdering af veje som ikke er håndteret i Trin 1.   

 

2.11 Revneregistrering af eksisterende bygninger/ 
bygværker 

Omfanget af bygninger eller bygværker der skal foto- og revneregistreres, skal afklares med 
HOFOR. Omfanget skal som minimum afdække de krav der måtte være angivet i den 
projektspecifikke forsikring. Dette bør beskrives yderligere i den projektspecifikke SAB, hvis det er 
relevant.   

Nedenfor krav er basseret på en faglig vurdering.   

Hvis en bygning eller konstruktion ligger indenfor indflydelseszonen og, efter principperne ovenfor, 
"risikovurderingen" samtidig viser, at den kan blive udsat for betydelige sætninger, skal det vurderes 
i hvilket omfang bygningen skal fotoregistreres.   

Bygninger anbefales, som miniumum, altid registreret hvis: 

 Influenszonen for sætninger er på 5 mm eller derover, dog afpasset efter den pågældende 
bygningsudformning og øvrige parametre jævnfør ovenfor 

 Hvis en af "øvrige" parametre jævnfør ovenfor lægger op til en revneregistrering 
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 Revneregistrering aftales derudover med HOFOR i et omfang, der minimere risikoen for at 
HOFOR kommer til at betale for eksisterende revner i bygningerne indenfor 
indflydelseszonen.   

En revneregistrering for følsomme bygninger anbefales at bestå af: 

 Indvendig revneregistrering (som stikprøve), hvor revnebilledet illustreres ved optegning på 
opstalter og fotoregistreres, meget gerne ved indfotografering af revnekort, hvor et 
gennemsigtigt plastkort med påtrykte revnevidder med malertape eller "i hånden" anbringes 
over den relevante revnevidde 

 Udvendig revneregistrering efter samme princip 

Det anbefales, at revneregistrering af robuste bygninger følger samme type af revneregistreringer, 
som angivet ovenfor, men at den projekterende definerer omfanget af ”stikprøveregistreringer".  

Registrering af belægninger, planter og bevoksninger samt jordoverflader sikres ved fotografering, 
eventuelt som videoregistrering, afpasset efter forholdene. 

Revneregistreringen skal udføres af en person med erfaring i lokalisering og registrering af revner i 
bygninger. Revneregistreringen bør udføres kort før (0-2 måneder) før arbejdet i gangsættes.  
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3 Udførelse af monitering 

3.1 Moniteringsarbejdets omfang 

Den udførende skal gennemføre moniteringen. Moniteringen omfatter samtlige ydelser og 
leverancer forbundet med den ønskede monitering, herunder i hovedtræk følgende: 

 Kvalitetsstyring 

 Valg af udstyr  

 Moniteringssystem 

 Endelig placering af udstyr 

 Sikre adgang og tilladelser for at placere udstyr  

 Udstyr til opsætning af moniteringsudstyr 

 Drift af udstyr, inklusiv lægning af strøm eller drift via batteri  

 Beskyttelse af udstyr  

 Kalibrering og verifikation af måleudstyr dokumenteres 

 Udskiftning af udstyr, hvis de ikke virker (herunder beskadigelse) 

 Løbende udførelse af beskrevet monitering, evaluering af målinger og afrapportering 

 Der skal løbende udføres kontrolmålinger ved brug af automatiske systemer 

 Efter afslutning af projekt nedtages moniteringsudstyr igen og facade repareres 

 Alle arbejder relateret til etablering, drift, vedlige og nedtagning af udstyr, herunder evt. lift 
ifm. arbejder i højden 

Arbejdet omfatter også yderligere punkterne angivet i afsnit 0 og afsnit 4.   

3.2 Moniteringssystem 

3.2.1 Generelt 

Den udførende er ansvarlig for alle leverancer og opgaver beskrevet i afsnit 2.4, afsnit 2.5, afsnit 2.6 
og afsnit 2.7, hvis ikke andet specifikt er angivet i udbuddet.  

Den udførende er ansvarlig for og skal godtgøre, at der udarbejdes et moniteringssystem, der kan 
opnå den krævede total præcision. Dette skal blandt andet inkludere: valg af fabrikat og model af 
måleudstyr for hver type monitering (f.eks. totalstation, prismer, inklinometer m.m.), antal 
indmålinger per målepunkt og måleafstande. Moniteringssystemet må ikke ændre på placeringen af 
de punkter der ønskes moniteret. Moniteringssystemerne skal accepteres af HOFOR.   

Al moniteringsudstyr skal være godkendt til det miljø/omgivelser de placeres og have en 
minimumslevetid svarende til projektets længde +3 år. Den udførende skal forelægge 
dokumentation for levetiden til HOFORs accept.  

HOFOR skal informeres skriftligt senest 2 dage inden den udførende begynder installationen af 
instrumenterne. Den udførende skal sikre at der foreligge en skriftlig aftale med ejer af areal eller 
bygningsejer inden instrumenter må installeres på bygninger. 

Den udførende skal inkludere al nødvendig mekanisk og elektrisk beskyttelse, for at sikre at udstyret 
er beskyttet mod vejr og vind og anden beskadiges (f.eks. hærværk), for at sikre en kontinuerlig 
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monitering. Al udstyr, der måtte blive beskadiget eller ikke virker, skal udskiftes indenfor følgende 
tidsinterval efter fejl er identificeret.  

 Aktive zone: indenfor 24h 

 Passive zone: indenfor 72h  

HOFOR skal informeres om fejl og udskiftning af udstyr når fejlen identificeres.  

Kalibrering, vedligehold og løbende tjek af udstyr skal følge producentens anvisninger og 
anbefalinger. Derudover skal al udstyr justeres til de omgivelser som instrumentet udsættes for, 
f.eks. temperatur ændringer, luftfugtighed etc., og kontrolleres hver gang det udsættes for noget 
udenfor den normale situation. Løbende kontrolmålinger af automatiske systemer skal udføres 
mindst hver tredje uge.    

Ved anvendelse af al måleudstyr skal der være fuld sporbarhed i de anvendte instrumenter, således 
at eventuelle fejl kan afgrænses i både tid og i omfang. Sporbarheden sikres ved at der i rådata 
fremgår unikt serienummer på det anvendte instrument. Hvis der ikke anvendes digitale 
instrumenter skal serienummer altid registreres på databladet for målingerne. 

Som en vigtig del at vurdering af måleresultaterne skal de atmosfæriske forhold (temperatur, tryk, 
vind, sol/skyet og nedbør) noteres ved alle målinger, der beskriver geometri i almindelighed 
(Afsnittene 3.2.2. – 3.2.8 (begge inkl.)) 

3.2.2 Nivellementmålinger 

Se beskrivelse i afsnit 2.5.1. 

Der skal bruges nivelleringsinstrument eller totalstation (TS).  

Krav til total præcisionen for moniteringen iht. afsnit 2.4.5. 

Indmåling og løbende kontrolmålingerne skal udføres med nivellement udstyr, som sikrer en 
præcision på ± 1.0 mm per kilometer. 

Ved planlægning og udførelse af nivellementer, skal det såvidt muligt sikres at et formodet stabilt 
punkt i start og slut af nivellementet indgår i nivellementet. Dette vil være af stor betydning for 
tolkning af resultatet af målingen. 

Alle målinger skal læses elektronisk og sikres automatisk i udstyret.   

3.2.3 Bevægelsesmålinger (3D) 

Se beskrivelse i afsnit 2.5.2. 

Alle prismer skal indmåles med totalstation. 

Krav til total præcisionen for moniteringen iht. afsnit 2.4.5. 

Indmåling og løbende kontrolmålinger (vertikalt) skal udføres med nivellement udstyr, som sikrer en 
præcision på ± 1.0 mm per kilometer ved brug af nivellementbolte.   

Totalstation (TS) 
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Totalstation der må anvendes, skal have præcision på maximum ±1,0 mgon for vinkler og ±1,5 mm 
+ 2 ppm for afstandene. 

Alle målinger skal læses elektronisk og sikres automatisk i udstyret. 

Ved planlægning og udførelse af bevægelsesmåling, skal det såvidt muligt sikres at mindst et 
formodet stabilt punkt indgår i målesekvensen. Dette vil være af stor betydning for tolkning af 
resultatet af målingen. Bruges der en automatisk totalstation som placeres permanent til måling af 
prismer, skal den fastgøres og beskyttes iht. leverandørens anbefalinger. Den skal fastgøres solidt, 
så den ikke bevæger sig ved kraftig vind. 

3.2.4 Inklinometer 

Foringsrør skal være udstyret med styre riller. Målingerne skal udføres ved hjælp af en elektronisk 
inklinometer-sonde.  

Instrumentet der bruges, skal kunne måle med en præcision på maksimalt ±0,01 mm per meter, og 
målesystemets præcision skal være maksimalt ±2 mm ved en længde på 25 m. Efter færdiggørelse 
af installationen skal entreprenøren demonstrere, at inklinometerne er åbne helt ned til fuld dybde, 
og at de er i drift. Der skal indledende tages fire målinger fordelt over en periode på 48 timer, for at 
demonstrere kvaliteten af målingerne.  

Hver måling består af 2 målinger, hvor sonden roteres 180˚.   

3.2.5 Ekstensometer  

Injiceringen af forankringen skal være i overensstemmelse med producentens instruktioner og tage 
højde for de jordbundsforhold som instrumenterne installeres i. Entreprenøren skal indmåle hovedet 
på ekstensometeret samtidig med at ekstensometermålingerne udføres. Ekstensomeret skal have 
en totalpræcision på < 0,5 mm. 

Hvis ikke andet er angivet, skal ekstensometerne udføres med et elektronisk præcisionsinstrument 
med en præcision på maksimalt ± 0,01 mm.  

3.2.6 Lastmonitering med lastcelle 

Krav til metode, udførelse og præcision skal angives specifikt for hvert projekt og ift. hvor det skal 
anvendes.  

3.2.7 Revnemålinger 

Krav til metode, udførelse og præcision skal angives specifikt for hvert projekt.  

3.2.8 Andre geotekniske og strukturelle målemetoder 

I det omfang det ønskes at bruge andre målemetoder, såsom hældningsmåler (tiltmeters), 
hydrostatisk niveaumåling (liquid level system) eller andre, så skal krav til metode, udførelse og 
præcision angives specifikt for hvert projekt.  
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3.2.9 Støjmålinger 

Støjmålinger skal udføres med måleudstyr der opfylder kravene til klasse 1 i henhold til IEC 61672-
1:2013 Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications. 

Støjmoniteringsudstyr skal være designet til at blive monteret på en facade, herunder skal det være 
forsynet med en anordning der forhindrer fugle i at sætte sig på mikrofonen (spikes). Montagen kan 
f.eks. ske med rustfri bolte og ekspansionsankre.  Udstyret må ikke monteres i nærheden af 
støjende elementer såsom nedløbsrør, ventilationskomponenter og lignende. 

Måling af støj foretages ved logning af LAeq og LAmax,fast i intervaller af ikke over 1 minuts varighed 
(intervaldata). 

Måling af støj skal foretages med et dynamikområde på minimum 30-105 dB(A) med en opløsning 
på minimum 0,1 dB(A). 

Måleudstyret skal i tilfælde af overskridelse af de aftalte aktionsniveauer automatisk og i realtid 
kunne advisere aftalte modtagere ved f.eks. sms eller e-mail. 

Støjmoniteringsudstyret skal kunne opsamle højtopløselige tidsserier (transienter) ved overskridelse 
af det i SAB fastsatte triggerniveau. Der skal anvendes en samplingrate på minimum 4.000 Hz og en 
varighed på minimum 2 sekunder, med mindre andet er angivet i SAB. 

Tidsintervallet mellem upload af støjdata må maksimalt være 6 timer, hvis ikke andet er angivet. 
Dette gælder både i forhold til upload fra støjloggere til den udførendes støjserver og fra den 
udførendes støjserver til HOFOR’s datasystem. 

Det skal kunne fjernovervåges om støjmoniteringsudstyret er aktivt, f.eks. i form af automatisk data 
upload eller notifikationer om afbrudt forbindelse, lavt batteriniveau, etc. 

Den udførende skal selv foranstalte at måludstyret forsynes med strøm. 

3.2.10 Vibrationsmålinger 

Vibrationsmonitering skal udføres med måleudstyr der opfylder kravene i DIN 45669-1:2020 
Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 1: Schwingungsmesser - Anforderungen und 
Prüfungen og metoder som anført i DIN 45669-2:2005 Messung von Schwingungsimmissionen - 
Teil 2: Messverfahren. 

For at sikre at måleudstyret fungerer korrekt og leverer præcise målinger, skal alle aktive sensorer 
være kalibreret i henhold til producentens anvisninger, dog senest indenfor de seneste to år. 
Kalibreringen skal udføres af et akkrediteret laboratorium og være dokumenteret i form af et 
kalibreringsdokument der sikrer sporbahed for hver enkelt sensor. 

Måling af bygningsskadelige vibrationer foretages ved logning af sammenhørende værdier af 
maksimal svingningshastighed og tilhørende svingningsfrekvens i intervaller af ikke over 2 minutters 
varighed. Der skal i hvert målepunkt måles i tre på hinanden vinkelrette retninger. 

Måleudstyret skal være fast monteret på den konstruktion/bygningsdel der måles på. Montagen kan 
f.eks. ske med rustfri bolte og ekspansionsankre. Målinger foretages som fundaments-
/sokkelmålinger, med mindre andet er specificeret i SAB. 
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Måling af bygningsskadelige vibrationer skal foretages i frekvensområdet 1-315 Hz med et 
dynamikområde på minimum 0-25 mm/s med en opløsning på minimum 0,1 mm/s. 

Måleudstyret skal i tilfælde af overskridelse af de aftalte aktionsniveauer /grænseværdier automatisk 
og i realtid kunne advisere aftalte modtagere ved f.eks. sms eller e-mail. 

Vibrationsmoniteringsudstyret skal kunne opsamle højtopløselige tidsserier (transienter) ved 
overskridelse af det fastsatte triggerniveau. Der skal anvendes et triggerniveau på 80% af den lavest 
forekommende grænseværdi iht. DIN 4150-3, en samplingrate på minimum 4.000 Hz og en varighed 
på minimum 4 sekunder, med mindre andet er angivet i SAB. 

Tidsintervallet mellem upload af vibrationsdata må maksimalt være 6 timer, hvis ikke andet er 
angivet. Dette gælder både i forhold til upload fra vibrationsloggere til den udførendes 
vibrationsserver og fra den udførendes vibrationsserver til HOFOR’s datasystem 

Det skal kunne fjernovervåges om vibrationsmoniteringsudstyret er aktivt, f.eks. i form af automatisk 
data upload eller notifikationer om afbrudt forbindelse, lavt batteriniveau, etc. 

Den udførende skal selv foranstalte at måludstyret forsynes med strøm. 

3.2.11 Anden monitering 

Er der krav til anden monitering, angives i dette afsnit i den projektspecifikke særlige 
arbejdsbeskrivelse. 

3.3 Dataindsamling under arbejdet 

Den udførende skal kontinuerligt, mens anlægsarbejderne foregår, monitere de beskrevne punkter. 
Hvis der er forudsat en automatisk monitering skal data kontinuerligt fremsendes til HOFORs data 
system med de aftalte intervaller. Manuel monitering skal også dagligt sendes til HOFORs data 
system.  

Den udførende er iht. afsnit 2.4.2 ansvarlig for løbende kontrol og verifikation af datakvaliteten og -
integriteten. Såfremt der konstateres afvigelser i datakvalitet eller manglende data skal HOFOR 
straks underrettes.   

Udgravning fra terræn, fremdrift af tunnelen, intervention med trykluft eller andet, der kan generere 
sætninger må kun gennemføres, når der kan sikres, iht. aftalt omfang, en kontinuerlig geoteknisk 
data indhentning (logging) i området. I tilfælde af, at moniteringen ikke virker eller data ikke kan 
præsenteres, skal byggeaktiviteten afbrydes sikkert. HOFOR informeres omgående. Inden ny 
opstart skal den udførende dokumentere, at moniteringsdata indhentes fejlfrit. 

Tilsvarende må særligt støjende eller vibrationsgivende aktiviteter kun gennemføres såfremt støj- og 
vibrationsmonitering er iværksat og i drift i aftalt omfang. 

3.4 Visualisering af moniteringsdata 
Alle moniteringsdata skal kontinuerligt gøres tilgængelig for HOFORs tilsyn mens der moniteres. 
HOFORs tilsyn skal kontinuerligt under udførelsen af moniteringen kunne tilgå data digitalt. Alle data 
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skal visualiseres grafisk, så det er nemt og overskueligt at vurdere på de visualiserede 
moniteringsdata. Visualisering af data skal ske i samme hyppighed, som data sendes til database.  

HOFOR vil definere i den særlige arbejdsbeskrivelse om projektets data skal visualiseres i HOFORs 
anvendte visualiseringssoftware , og som HOFOR stiller til rådighed for entreprenøren eller om 
entreprenøren kan vælge et tidssvarende visualiseringssoftware.  

I TUN 104 bilag 1 og TUN 104 bilag 2 er der beskrevet de IT-mæssige krav til visualieringssoftwaret, 
som skal følges og være opfyldt uagtet om HOFOR stiller HOFORs visualiseringssoftware til 
rådighed eller om den udførende stiller et tilsvarende software til rådighed. 

Laves der justeringer af moniteringsdata i forbindelse med kontrolmålinger, skal dette visualiseres 
tydeligt i det brugte visualiseringssoftware. 

Det anvendte visualiseringssoftware skal programmeres med aktionsniveauer med tilhørende 
grænseværdier og ved overskridelse kunne sende en alarm til både entreprenør og bygherre. Se 
yderligere i afsnit 3.5.   

3.5 Dataregistrering, -rapportering og -vurdering 

Alle registrerede data skal kontinuerligt sendes og arkiveres på en af HOFOR allokeret server (data 
system), se yderligere krav om dataformater i bilag 1 og bilag 2. Dermed sikrer HOFOR, at alle 
projekter leverer moniteringsdata i samme formater. 

Den udførende skal løbende vurdere data og sammenholde disse med aktionsniveauer for hver 
måling. Hvis de definerede aktionsniveauer opnås, skal HOFOR informeres samme dag.  

Den normale rapporteringen skal følge forskellige interval: 

Ugebasis: 
Den udførende skal udarbejde en ugentlig fremdriftsrapport for den foregående uge. 
Rapporten skal som minimum inkludere alle moniteringsdata omsat til grafer samt 
aktionsniveauer for hvert punkt. HOFOR og den/ de udførende under TUN 101 og TUN 102, 
samt TUN 103 hvis relevant, skal modtage den ugentlige rapport senest efterfølgende 
mandag eftermiddag. 
NOTE: For de projekter, hvor HOFOR stiller visualiseringssoftware til rådighed, skal dette 
system bruges, for at sikre en ensartig fremstilling af data. Ønskes andre rapporter 
udarbejdet, så kan det i nogle tilfælde indarbejdes i den valgte software. Ellers er det den 
udførendes opgave at udarbejde disse.  

Månedsbasis: 
Den udførende skal udarbejde en fremdriftsrapport hver måned. Rapporten skal inkludere 
alle registrerede moniteringsdata samt bemærkninger til grafer. HOFOR og den/ de 
udførende under TUN 101 og TUN 102, samt TUN 103 hvis relevant, skal modtage den 
månedlige rapport senest 3 arbejdsdage inde i den efterfølgende måned. Rapporten kan 
baseres på den ugentlige rapportering.  

Kritiske data skal leveres med oplysninger om aktionsniveauer . Aktionsniveauer er beskrevet afsnit 
2.4.3. Ved overskridelse af aktionsniveauer skal der aktiveres en automatisk alarm fra HOFORs 
visualiseringssoftware eller fra entreprenørens udstyr/ data base moniterings server (DBMS). Alarm 



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

TUN 104, version 0  Side 51 af 55 
16.12.2020  

  

sendes via telefonopkald, e-mail eller mobiltekstbesked iht. af entreprenøren definerede 
beredskabsplan. HOFOR informeres omgående.  

Måtte der opstå målte eller synlige større sætninger eller anden skade af enhver art, skal HOFORs 
tilsyn straks underrettes. 

3.6 Den udførendes kvalitetsstyring 

3.6.1 Forudsætninger for opstart af arbejdet 

Moniteringsprogrammet skal være færdigt og godkendt inden at arbejdet udføres. Der skal foreligge 
den i afsnit 2.4 beskrevne dokumentation. Den udførende skal før arbejdets begyndelse indkalde til 
et opstartesmøde hvor moniteringen inkl. tegninger, metodebeskrivelser, moniteringssystem, 
kontrolplaner og beredskabsplan gennemgås og accepteres endeligt af HOFOR. 

Den udførende skal sikre, at der foreligger tilladelser til opsætning og/eller installation af udstyr. 
Nødvendige tilladelser gælder både ift. bygningsejeren, men også i forbindelse med jordarbejder, 
herunder miljøtilladelser etc. Se yderligere beskrivelse i afsnit 2.1.2 omkring indhentning af 
tilladelser.  

Hvis der skal arbejdes på offentlig vej, skal den udførende indhente nødvendige tilladelser. Dette 
indbefatter også eventuelle tillladelser angående trafikhåndtering.    

3.6.2 Metodebeskrivelser 

Den udførende skal levere metodebeskrivelser beskrevet i denne specifikation minimum 20 dage 
inden forventet opstart af arbejdet. HOFOR har 10 arbejdsdage til kommentering.  

I projekt- eller udbudsmaterialet kan produkter være angivet ved bestemte fabrikater. Der kan 
anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de angivne. Dokumentation herfor skal 
forelægges HOFOR. Det er den udførendes ansvar at fremskaffe dokumentation for at valgte 
materialer og produkter opfylder specifikationerne. Dokumentation for materialer og produkter, 
eksempelvis i form af produktcertifikater og lignende, skal forelægges HOFOR i forbindelse med 
fremsendelsen af de relevante metodebeskrivelser.  

Emner, der som minimum bør indgå i metodebeskrivelse: 

 Beskrivelse af udstyr til de enkelte målinger (data sheet) 

 Beskrivelse af fremgangsmåde for opsætning af måleudstyr herunder personsikkerhed ved 
arbejder i højder 

 Beskrivelse af test- og kalibreringsprocedure ved opstart af målingerne 

 Beskrivelse af løbende testprocedure mens målingerne foregår 

 Beskrivelse af hvordan udstyr tages ned og eventuelle huller i bygninger/ bygværker 
repareres.  

HOFOR kan til enhver tid forlange yderligere beskrivelser af arbejdsprocesser udarbejdet, hvis det 
vurderes at være nødvendigt for arbejdets korrekte udførelse. Dette kunne være i forbindelse med 
arbejder på banearealer eller lignende.  
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3.6.3 Kontrolplan 

Den udførende skal udarbejde en kontrolplan for de arbejder, der er beskrevet i denne 
kravspecifikation.  

Før arbejdet påbegyndes skal den udførende udarbejde en kontrolplan, som beskriver art og 
omfang af de kontrolaktiviteter som den udførende planlægger at udføre. Kontrolplanen skal 
omhandle de 3 hovedprojektfaser der ingår i moniteringen (installation, monitering og nedtagning af 
udstyr). Moniteringsfasen er derudover ofte inddelt flere underfaser.  

Kontrolplanen skal forelægges HOFOR for gennemsyn minimum 30 dage inden arbejdets 
påbegyndelse. HOFOR har 15 arbejdsdage til kommentering. 

Særlige hændelser eller observationer noteres i en dagbog med beskrivelse af hændelsen, dens 
konsekvenser og deraf følgende korrigerende handlinger. Hændelser som har indflydelse på 
tredjepart skal have ekstra opmærksomhed. HOFORs tilsyn skal informeres skriftligt (og mundtligt) 
umiddelbart efter en hændelse er sket.  

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

3.6.4 Beredskabsplan 

Beredskabsplan for moniteringen skal sikre en stabil monitering i projektperioden. 
Beredskabsplanen skal være operationel og skridt for skridt angive hvem og hvordan der skal 
ageres i en beredskabssituation. Beredskabsplanen for monitering skal tage højde for den 
overordnede beredskabsplan og organisation på projektet som beskrevet i TUN 101 og TUN 102. 
Beredskabsplanen skal til gennemsyn hos HOFOR samtidig med metodebeskrivelserne, se afsnit 
3.6.2.  

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 Henvisning til moniteringskonceptet og detailprojekteringen mht. den forventede opførelse og 
triggerniveauer 

 Procedure ved overskridelse af triggerniveauer 

 Organisation og kommunikation (alarmkæde) 

 Ansvarsfordeling 

 Kontaktoplysninger af relevante medarbejdere 

 Hvilke tiltag den udførende vil iværksætte i tilfælde af, at der er fejl på udstyr, udfald af 
målinger eller andet som gør at der ikke er en sikker dataopsamling 

 
Det er den udførendes ansvar at sikre, at alle personer, der arbejder på projektet, er bekendt med 
sikkerhedsprocedurerne. Specielt ift. færden på byggeplads, offentlig vej, baneareal etc.  

Den udførende skal udarbejde dokumentation for gennemført instruktion af alle personer, der 
arbejder på projektet. Den udførende skal sikre at personer der skal færdes på f.eks. baneareal, i 
tunneler skal have de nødvendige tilladelser og træning.     
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3.6.5 Udførelsesrisikovurdering 

HOFOR kan bede den udførende udarbejde en udførelsesrisikovurdering som beskrevet i HOFORs 
kravspecifikation TUN 105 Risikostyring på tunnelprojekter. Den udførende skal desuden udarbejde 
en risikovurdering, der omhandler alle relevente arbejdsmiljømæssige aspekter. Hvis dette ønskes 
angives det i projektet.  

Udføres arbejdet i samme kontrakt som anlægsarbejderne, skal denne vurdering indgå i projektets 
overordnede udførelsesrisikovurdering.  

3.7 Arbejdsmiljø 

3.7.1 Generelt 

Den udførende skal sikre at arbejdet udføres sikkert og lever op til alle relevante arbejdsmiljøforhold. 
HOFORs arbejdsmiljøkrav til det enkelte projekt samt dansk arbejdsmiljølovgivning skal til enhver tid 
følges.  

Såfremt der er konflikter mellem ovennævnte dokument og den danske lovgivning er det til enhver 
tid den danske lovgivning, der er gældende. 

3.7.2 Den udførende forpligtelser omkring inddragelse af 
arbejdsmiljøkoordinator 

I forbindelse med detailplanlægningen af installation/ udførelsen af moniteringen, skal den 
udførende informere og inddrage HOFORs arbejdsmiljøkoordinator B i nødvendige vurderinger om 
projektets udførelse.  

Den udførende skal som en del af detailplanlægningen lave en risikovurdering, se afsnit 3.7.3. 
Arbejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages i denne proces og have råderet over det skriftlige 
materiale. 

Den udførende skal inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren i forbindelse med f.eks. 
detailplanlægningen af arbejdsforhold under udførelsen og andre elementer, der skal indgå i 
arbejdsmiljøkoordinatorens udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed. 

3.7.3 Arbejder med særlige risici 

HOFOR kan bede den udførende, med inspiration fra udførelsesrisikovurderingen, udarbejde en 
risikovurdering, der omfatter alle relevante arbejdsmiljøforhold. Vurderingen skal beskrive alle 
særlige risici forbundet med arbejdet. Hvis dette ønskes angives det i projektet. 

Følgende arbejder med særlige risici er identificeret af HOFOR. Listen er ikke nødvendigvis 
fuldstændig og det er den udførendes ansvar at identificere yderligere særlige risici. 

• Arbejder i højder 
• Arbejder på offentlig vej 
• Arbejder på banedanmarks arealer 
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Den udførende skal udarbejde arbejdsprocedurer, der beskriver de arbejder, der er udpeget som 
værende med særlige risici. Det skal af procedurerne fremgå, hvem der er ansvarlig for 
gennemførelse af de enkelte aktiviteter, samt hvilke metoder, materiel, sikkerhedsudstyr og 
personlige værnemidler, som anvendes. 

  



 
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 
 

 

TUN 104, version 0  Side 55 af 55 
16.12.2020  

  

4 Indberetning og dokumentation 

4.1 Indsamling og behandling af moniteringsdata 

Detaljerede IT-mæssige krav til indberetning og dokumentation af moniteringen er beskrevet i bilag 
1 og bilag 2 som følger: 

 Bilag 1 angiver krav til databehandling af indsamlede data fra geoteknisk og strukturel 
monitering. 

 Bilag 2 angiver krav til indsamling af data fra monitering af støj og vibrationer. 

Krav angivet i bilagene gælder samlet set alle moniteringdata.  

4.2 Moniteringsdokumentation 

Al dokumentation og afrapportering angivet i kapitel 0 skal indgå i moniteringsdokumentationen.  

Der skal derudover udarbejdes installationsprotokoller, som skal dokumentere forholdene ved 
installation af hvert måleinstrument, f.eks. temperatur, vejrforhold m.m. Kalibrering, nulmåling og 
løbende kontrolmålinger skal dokumenteres for hvert måleinstrument. 

4.3 Afleveringsgennemgang 
Moniteringsudstyr må ikke nedtages uden tilladelse fra HOFOR. Efter udstyr er nedtaget udarbejdes 
en nedtagningsprotokol, som skal dokumentere at nedtagningen er udført og at eventuelle skader 
på 3.part ejendom er retableret, til ejers accept.   

 

 

 

 

 

 

  


