
 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION  

 

JOR 102, version 0  Side 1 af 62 
06.09.2022 
  

 

 

 

 

 

 

 

JORDBUNDSUNDERSØGELSER TIL ANLÆGSARBEJDE,  

GEOTEKNISK PROJEKTERINGSGRUNDLAG 

 

 

 
 

Rev. Revisionsdato Emne (ændring) 

0 06.09.2022 Første udgivelse 
   
   

 

  



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION  

 

JOR 102, version 0  Side 2 af 62 
06.09.2022 
  

Indholdsfortegnelse 

1. Indhold og anvendelse ............................................................................................................... 4 

1.1  Gyldighedsområde ................................................................................................................. 4 

1.2 Love og bekendtgørelser .................................................................................................... 4 

1.3 Normer, standarder m.m. .................................................................................................... 5 

1.4 Indhold ................................................................................................................................ 5 

2 Geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser ................................................. 6 

2.1 Indledende undersøgelse ........................................................................................................ 6 

2.1.1 Skrivebordsstudie ............................................................................................................. 7 

2.1.1.1 Særligt vedrørende brugen af GeoAtlas Live .................................................................. 8 

2.1.2 Orienterende undersøgelse ............................................................................................... 9 

2.2 Detail-/projektundersøgelse ................................................................................................ 9 

2.2.1 Fase 1 (Detail-/projektundersøgelse) .............................................................................. 10 

2.2.1 Fase 2 (Supplerende detail-/projektundersøgelse) .......................................................... 11 

3 Planlægning af undersøgelse .................................................................................................. 11 

3.1 Generelle krav til planlægning af undersøgelser ............................................................... 11 

3.2 Navngivning af boringer .................................................................................................... 13 

3.3 Situationsplaner for boringer ............................................................................................. 13 

3.4 Ansøgninger ..................................................................................................................... 14 

4 Minimum omfang af undersøgelser .......................................................................................... 14 

4.1 Skakte og byggegruber, dybere end 5 m ............................................................................... 16 

4.1.1 Boringers dybde .............................................................................................................. 16 

4.1.2 Antallet og placeringen af boringer .................................................................................. 16 

4.1.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord ................................................................ 17 

4.1.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer ............................................................................... 19 

4.1.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer ................................................................ 19 

4.1.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand ........................................... 20 

4.1.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold ............................................................................ 21 

4.1.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand ...................................................................................... 23 

4.1.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver ........................................................................ 25 

4.2 Udgravninger mindre end 5 m dybe ....................................................................................... 27 

4.2.1 Boringers dybde .............................................................................................................. 27 

4.2.2 Antallet og placeringen af boringer .................................................................................. 27 

4.2.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord ................................................................ 28 

4.2.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer ............................................................................... 29 



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION  

 

JOR 102, version 0  Side 3 af 62 
06.09.2022 
  

4.2.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer ................................................................ 29 

4.2.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand ........................................... 30 

4.2.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold ............................................................................ 31 

4.2.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand ...................................................................................... 32 

4.2.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver ........................................................................ 34 

4.3 Tunnelering og no-dig løsninger ............................................................................................ 35 

4.3.1 Boringers dybde .............................................................................................................. 35 

4.3.2 Antallet og placeringen af boringer .................................................................................. 35 

4.3.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord ................................................................ 35 

4.3.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer ............................................................................... 37 

4.3.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer ................................................................ 37 

4.3.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand ........................................... 38 

4.3.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold ............................................................................ 39 

4.3.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand ...................................................................................... 41 

4.3.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver ........................................................................ 43 

4.4 Ledninger med bygværker og brønde .................................................................................... 46 

4.4.1 Boringers dybde .............................................................................................................. 46 

4.4.2 Antallet og placeringen af boringer .................................................................................. 46 

4.4.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord ................................................................ 47 

4.4.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer ............................................................................... 48 

4.4.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer ................................................................ 49 

4.4.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand ........................................... 49 

4.4.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold ............................................................................ 50 

4.4.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand ...................................................................................... 51 

4.4.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver ........................................................................ 53 

4.5 Fundering af konstruktioner ................................................................................................... 54 

4.5.1 Boringers dybde .............................................................................................................. 54 

4.5.2 Antallet og placeringen af boringer .................................................................................. 55 

4.5.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord ................................................................ 55 

4.5.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer ............................................................................... 57 

4.5.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer ................................................................ 57 

4.5.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand ........................................... 57 

4.5.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold ............................................................................ 58 

4.5.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand ...................................................................................... 59 

4.5.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver ........................................................................ 61 



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION  

 

JOR 102, version 0  Side 4 af 62 
06.09.2022 
  

 

1.  Indhold og anvendelse  

1.1  Gyldighedsområde 
Denne kravspecifikation omhandler indhentning af viden og planlægning af geotekniske, 
hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser baseret på etableret fagteknisk praksis.  

Kravspecifikationen dækker projekter i geoteknisk kategori 2 og 3 i henhold til seneste/gældende 
version af DS/EN 1997-1 Generelle regler. I geoteknisk kategori 3 kan yderligere specielle 
undersøgelser være påkrævet, der ikke er beskrevet i denne kravspecifikation. 

Kravspecifikationen dækker ikke vandforsyningsboringer. Der henvises til KIL102.  

Fravigelser fra kravspecifikationen kan være nødvendige. De skal i så fald forelægges HOFOR for 
accept. 

Medmindre andet fremgår af kravspecifikationen, skal alle ansøgninger, anmeldelser, kontakt til 
myndighed og lignende udføres af HOFOR. 

1.2 Love og bekendtgørelser 
Nedenfor er listet love og bekendtgørelser, som indeholder bestemmelser med særlig relevans for 
kravspecifikationens område. Listen er ikke udtømmende. 

Det understreges, at alle gældende love og bekendtgørelser (seneste version/udgave) skal 
overholdes, uanset om de ikke er nævnt i nærværende specifikation eller måtte være 
ændret/revideret. 

− LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje mv. (Vejloven) 
− LBK nr. 1450 af 05/10/2020 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv. 

(Vandforsyningsloven)  
− LBK nr. 55 af 23/01/2020 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere og 

udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven) 
− LBK nr. 282 af 27/03/2017 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) 
− LBK nr. 358 af 08/04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven 
− LBK nr. 674 af 25/05/2020 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) 
− LBK nr. 1178 af 23/09/2016 Bekendtgørelse af byggeloven 
− LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

(Miljøbeskyttelsesloven) 
− LBK nr. 1234 af 04/11/2015 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje 
− BEK nr. 844 af 23/06/2017 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 

(Miljøaltivitetsbekendtgørelsen) 
− BEK nr. 915 af 27/06/2016 Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer 

og brønde på land 
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− BEK nr. 1260 af 28/10/2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde 
på land 

− BEK nr. 1452 af 07/12/2015 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse 
med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) 

− BEK nr. 1473 af 17/12/2019 Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering 
af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-bekendtgørelsen) 

1.3 Normer, standarder m.m. 
Nedenfor nævnte normer og standarder m.m. i seneste version gælder i relation til denne 
kravspecifikation med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af projekt- eller udbudsmaterialet.  

Vejledninger i de nævnte normer, standarder m.m. skal betragtes som krav medmindre andet er 
nævnt i projekt- eller udbudsmaterialet. Specifikationer angivet i Eurocodes vejer tungest, 
medmindre andet er angivet nedenfor eller i projekt- og udbudsmaterialet. 

Eurocodes: 

− DS/EN 1997-1:2007 Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler 
− DS/EN 1997-2/AC:2011 Eurocode 7: Geoteknisk – Del 2: Jordbundsundersøgelser og 

prøvning 
− DS/EN 1997-1 DK NA:2021 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle 

regler 
DS/EN 1997-2 DK NA:2021 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik – Del 2: 
Jordbundsundersøgelser og prøvning 

− Strategy for site investigation of tunneling projects. ITA report No. 15, May 2015 

1.4 Indhold 
Nærværende kravspecifikation beskriver indledningsvist i afsnit 2, hvorledes tilstrækkelig viden om 
geologi, geoteknik, hydrogeologi og jord- og grundvandsforurening kan indhentes mest 
hensigtsmæssigt gennem indledende undersøgelser og detail-/projektundersøgelser. 

Afsnit 3 giver minimums krav i forbindelse med planlægning af geotekniske, hydrogeologiske og 
miljøtekniske undersøgelser og afsnit 4 retningslinjer for at tilvejebringe tilstrækkelig viden om 
geologi, geoteknik, hydrogeologi og jord- og grundvandsforurening til de respektive 
projekteringsfaser, til design, udbud og under udførelse. 

Bemærk, at for såvel undersøgelsesomfang som etableringen af designgrundlag gælder, at begge 
ubetinget skal målrettes, eventuelt suppleres og/eller fraviges, det pågældende projekt. 

Der henvises til SAB og øvrige dokumenter i projekt- og udbudsmateriale. 
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2  Geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske 
undersøgelser 

HOFOR (eller rådgiver) skal for hvert projektstadie sikre tilstrækkelig viden om geologi, geoteknik, 
hydrogeologi og jord- og grundvandsforurening til, at projektet kan udarbejdes mest 
hensigtsmæssigt og med acceptabel anlægsteknisk, økonomisk og tidsmæssig risiko. 

I henhold til DS/EN 1997-1, afsnit 3.2 faseopdeles undersøgelserne tidsmæssigt ved gennemførelse 
af:  

• Indledende undersøgelse  

• Detail-/Projektundersøgelse  

Det endelige omfang af undersøgelser, der danner grundlag for detailprojektering og udførelse af 
projektet, skal minimum opfylde krav stillet i DS/EN 1997-2/AC, Anneks B. 

I tillæg hertil skal der i anlægsfasen gennemføres nærmere fastsatte kontrolundersøgelser til 
verifikation af, at de geologiske forhold og jordlagenes styrke- og deformationsparametre er som 
forudsat i detailprojekteringsfasen. Der henvises til SAB. 

2.1 Indledende undersøgelse 
Formålet med den indledende undersøgelse er at skaffe viden om den overordnede geologiske 
lagfølge og hydrogeologiske forhold, således at HOFOR (eller projekterende) kan etablere en 
(hydro-)geologisk model til brug for analyse og projektering. Den indledende undersøgelse vil ofte 
finde sted i forbindelse med projektets erkendelses- og/eller analysefase, dvs. på et udviklingstrin, 
hvor projektet i mange henseender ikke er fuldt defineret. De indledende undersøgelser kan derfor 
tjene som grundlag for projektets endelige udformning. 

De indledende undersøgelser skal opfattes som fremrykkede, men integrerede dele af det totale 
undersøgelseprogram og bidrager derfor til den samlede, krævede dokumentation.  

Feltundersøgelser udført under den indledende undersøgelse vil ofte kunne betegnes som 
placeringsundersøgelser, hvor det primære formål er at kunne fastlægge f.eks. linjeføring og 
placering af planlagte skakte/bygværker etc. 

Den indledende undersøgelse kan deles op i to undersøgelser:  

• Skrivebordsstudie (desktop study) 
• Orienterende undersøgelse 

Det understreges, at et skrivebordsstudie altid skal gennemføres, hvorimod nødvendigheden og 
omfanget af en orienterende undersøgelse vil/kan afhænge af skrivebordsstudiets identifikation af 
sparsomt belyste områder/emner og projektrelaterede risici. 
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2.1.1 Skrivebordsstudie 

Det overordnede formål med et skrivebordsstudie er at indhente, gennemgå og sammenligne 
allerede eksisterende oplysninger omkring geologi, geoteknik, hydrogeologi samt jord- og 
grundvandsforurening på et indledende stadie for fastlæggelse af f.eks. linjeføring og placering af 
planlagte skakte/bygværker etc.  

I et skrivebordsstudie skal der været taget stilling til følgende aktiviteter:  

1. Geologiske kort, herunder karteringskort (jordartskort) og basisdatakort (cirkeldiagram), 
geomorfologiske kort, terrænforhold, prækvartæroverfladens højde og lithologi, 
palæogeografiske kort (f.eks. P. Bredel Christensens kort over København, kort over 
forkastninger mm. 

2. Boringer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS 
(Jupiter database), HOFORs eget borearkiv (GeoGis og GeoAtlas Live) og fra forskellige 
rådgivers borearkiver (GeoGIS). Ved projekter nær jernbane tages kontakt til 
tekdok@bane.dk til afklaring af, om Banedanmark ligger inde med boringsoplysninger. 

3. Boringsoplysninger skal indhentes, frikøbes og udleveres digital i form af Geoform (geoXML) 
udtræk og implementeres i HOFORs samlede GeoGIS database. 

4. Potentialekort og herunder placeringen af indvindingsboringer, indvindingsoplande og 
vandindvindingsinteresser. 

5. Terrænkoter sammenholdt med de(t) forventede trykniveau i grundvandsmagasiner, 
eksempelvis indhentet fra potentialekort og/eller pejledata fra nærliggende boringer. 

6. Diverse historiske kort, såsom Geodatastyrelsens historiske kort og kortviser, Det Kongelige 
Bibliotek, herunder ”Danmark set fra luften”, stadsarkiver og biblioteker 

7. Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB), Slots- og Kulturstyrelsen   
8. Forureningskortlægning, oplyst af Region og kommune. Kortlægningsbreve indhentes fra 

Region eller kommune. 
9. Igangværende/kommende anlægsaktiviteter i projektområdet, oplyst af kommune 

Studiet afrapporteres ved en opsummering af indhentede oplysninger med fokus på de områder 
og/eller emner, der er sparsomt belyst og eventuelle risici, der følger heraf. Afsluttende konklusion 
er meget vigtig i relation til risici. Her rettes tankerne særligt mod udfordrende/kritisk tunnelpassage 
under jernbane, skaktudgravning tæt på/op af bygninger, grundvandssænkning i områder med 
forventeligt dårligt funderede bygninger, gravearbejder i stærkt trafikerede områder, gravearbejder 
og fundering i områder med forventede blødbundsaflejringer, undersøgelser i vanskeligt 
tilgændelige områder etc. 

Krav til indhold  

1. Baggrund med kort projektbeskrivelse  
2. Resume 
3. Det geotekniske arkivstudie 

3.1 Jordartskort 
3.2 Topografiske kort 
3.3 Geomorfologiske kort 
3.3 Boreoplysninger 

mailto:tekdok@bane.dk
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3.4 Luftfotos 
3.5 Oplysninger om miljøforurening 

4. Vurderinger 
4.1 Topografi, geomorfologi og geologi 
4.2 Geotekniske forhold 
4.3 Hydrogeologiske forhold 
4.4 Fundamenter, øvrige konstruktioner og trafikarealer 
4.5 Risici 

5. Kommende orienterende geotekniske undersøgelser 
5.1 Projektering 
5.2 Udførelsesplan (tidsplan, etaper, faser etc.) 

Temakort som kan indgå direkte i skrivebordsstudiet eller vedlægges som bilag: 

• Eksisterende boringer 
• Jordartskort 
• Geomorfologi fra GEUS´ hjemmeside 
• Historiske kort (Høje og lave målebordsblade, P. Bredahl Christensen m.fl.) 
• Hydrogeologiske forhold og herunder potentialekort med placering af indvindingsboringer, 

indvindingsoplande og vandindvindingsinteresser 
• V1- og V2 (der indhentes kortlægningsbreve fra regionen og kommunen, så omfang og type 

af forurening kendes bedre) 
• Topografiske (kan indhentes fra Kortforsyningen) og strukturelle forhold (f.eks. fra GEUS´ 

hjemmeside eller geologisk litteratur) 
• Database med boringer i geoform (GeoXML) format + boreprofiler som pdf 
• Længdeprofiler med boringer, lagflader, pejlerør, grundvandspotentiale, OFM (overside 

forkonsoliderede aflejringer, cfv > 200 kPa), OSFM (overside stærkt forkonsoliderede 
aflejringer, cfv ≥ 700 kPa eller vandindhold < 10 %), hærdningsgrader i kalk 

2.1.1.1 Særligt vedrørende brugen af GeoAtlas Live 
GeoAtlas Live kan med fordel benyttes i de tidlige projekteringsfaser til at danne sig et hurtigt 
overblik over geologi, jord- og vandforurening og grundvandsforhold indenfor et givent område. 
HOFOR er i besiddelse af en licens til programmet som også kan udleveres til HOFORs 
samarbejdspartnere. 

I forhold til at inddrage og benytte data og profiler fra GeoAtlasLive skal det dog tydeliggøres og 
understreges, at data ikke nødvendigvis er pålidelige, idet programudbyderen Geo som 
udgangspunkt ikke tager noget ansvar for indholdet. 

Boredata opnået ved brug af GeoAtlas Live er med andre ord som udgangspunkt ikke kvalitetssikret 
og bør ikke anvendes ukritisk og uden involvering af erfaren geotekniker. 

For at kunne verificere/kontrollere rigtigheden/anvendeligheden af boredata fra GeoAtlas Live 
kræves et egentligt skrivebordsstudie, som er en fuldstændig gennemgang og sammenligning af al 
tilgængelig eksisterende geodata.  

Konklusioner truffet udelukkende på baggrund af resultater/udskrifter/print fra GeoAtlas Live skal 
ses som vejledende og indikative og kan ikke alene udgøre et beslutningsgrundlag for jordbunds- og 
funderingsforholdene og undersøgelsen heraf i et givet projekt. 
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Særligt når det gælder tværsnit og længdeprofiler kan indhold fra GeoAtlas Live være ufuldstændigt 
idet den geologiske model kun opdateres med nye data ca. én gang hvert andet år. Der kan derfor 
være mange tilkommende boringer, der ikke er lagt til grund for den eksisterende geologiske model i 
GeoAtlas Live. I GeoAtlas Live findes der en funktion, der viser hvilke boringer, der indgår i 
grundlaget for den geologiske model. 

HOFOR har mulighed for at bede Geo om udføre kvalitetssikring af data og opdatering af den 
geologiske model i GeoAtlas Live og har i den forbindelse oprettet en særlig aftale med Geo med 
dette formål. I aftalen med Geo indgår bl.a. ydelser som: 

• Arkivgennemgang 
• Digitalisering af private eller af ikke-digitale Jupiter boringer. 
• Kvalitetsstempling af digitale såvel som private og ikke-digitale boringer 
• Opdatering af geologisk model på baggrund af opdateret datagrundlag 
• Levering af geoform udtræk fra GeoGIS format eller andre ønskelige formater. 

2.1.2 Orienterende undersøgelse 

For at skaffe tilstrækkelig viden om den overordnede geologiske lagfølge og de hydrogeologiske 
forhold, herunder reducere eventuelle risici, vil skrivebordsstudiet ofte konkludere og anbefale 
egentligt markarbejde udført som en del af den indledende undersøgelse. 

Den orienterende undersøgelse vil typisk omfatte, men ikke nødvendigvis alle, følgende aktiviteter:  

• Boringer i udvalgte punkter for at belyse geologiske og geotekniske forhold med udtagelse af 
jordprøver til geologisk bedømmelse på laboratorium samt bestemmelse af vandindhold. 

• Geotekniske in situ forsøg: vingeforsøg og SPT-forsøg. 
• Installation af pejlerør til registrering af grundvandsspejl. 
• Grundvandsmonitering til bestemmelse af grundvandsstanden i betydende magasiner samt 

tilvejebringelse af tidsserier vha af loggerdata.  
• Udtage jord- og vandprøver til analyse for jord- eller grundvandsforurening  

Den orienterende undersøgelse afrapporteres faktuelt i en datarapport, se afsnit 4.1 i JOR101. 

2.2 Detail-/projektundersøgelse 
Projektets detailundersøgelse har til formål at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger for endelig 
fastlæggelse af placeringer af bygværker og linjeføringer og projekteringsgrundlag for design og 
udførelse. 

For større projekter vil gennemførelsen af detailundersøgelsen ofte blive foretaget i 2 faser: 
detailundersøgelse og supplerende detailundersøgelse. Detailundersøgelsens 2 faser skal 
grundlæggende sikre, at Eurocode 7 er opfyldt, henset til projektets eller de enkelte deles 
konsekvensklasse(r) samt tilstrækkeligt grundlag for at den udførende kan vurdere og risikovurdere 
udførelsen. 
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Første fase skal indhente tilstrækkelig information om alle relevante geologiske, geotekniske, 
hydrogeologiske samt forureningsmæssige forhold til en egentlig projektering af projektet, hvorimod 
anden fase skal supplere og endeligt give et tilstrækkeligt grundlag for detailprojektering og eventuel 
optimering af projektet. Feltundersøgelser udført under detailundersøgelserne vil ofte kunne 
betegnes som parameterundersøgelser og optimeringsundersøgelser, hvor det primære formål er at 
kunne designe hhv. optimere design/udarbejde alternativt design af planlagte konstruktioner, skakte, 
bygværker etc. 

 

2.2.1 Fase 1 (Detail-/projektundersøgelse) 

Ved planlægning af fase 1 detailundersøgelsen skal der tages hensyn til, at placeringen og geometri 
af planlagte skakte/anlægskonstruktioner og linjeføringer ikke nødvendigvis er endeligt fastlagt. 
Omfanget af undersøgelsen skal principielt belyse alle udestående risici, således at projektet kan 
designes færdigt. 

Detailundersøgelser omfatter typisk, men ikke nødvendigvis alle, følgende aktiviteter:  

• Geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske boringer med udtagelse af jordprøver til 
geologisk bedømmelse på laboratorium samt laboratorieforsøg generelt. 

• In situ forsøg, geotekniske og hydrogeologiske. 
• Installation af pejlerør til registrering af grundvandsspejl. 
• Borehulslogging før og efter filtersætning. 
• Grundvandsmonitering til bestemmelse af grundvandsstanden i betydende magasiner samt 

tilvejebringelse af tidsserier vha loggerdata 
• Udtage jord- og vandprøver til analyse for jord- eller grundvandsforurening  
• Pumpeforsøg i form af renpumpning, kapacitetstest/kort prøvepumpning, trinvis 

prøvepumpninger og langtidsprøvepumpning med konstant kapacitet 
• Laboratorieundersøgelser omfattende klassifikations- og indeksforsøg på jord og kalk samt 

kemisk analyse af jord- og vandprøver 
• Detailundersøgelsen afrapporteres faktuelt i en datarapport, se afsnit 4.1 i JOR101. 

 

I nogle tilfælde kan detailundersøgelserne også omfatte en eller flere af følgende aktiviteter: 

• CPT- eller rammesonderinger 
• Geofysiske undersøgelser 
• Lefranc og/eller Lugeon permeabilitetsforsøg 
• Marine geofysiske undersøgelser (magnetometer, side scan sonar, sub bottom profilering 

etc.) 
• Vurdering af UXO risiko (Unexploded Ordnance) 

På baggrund af resultaterne af fase 1 detailundersøgelsen iværksætter HOFOR (eller den 
projekterende):  
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• Opdaterering af den geologiske model og dermed det geologiske og hydrogeologiske 
projekteringsgrundlag 

• Vurdering af stadigt/nye sparsomt belyste områder/emner og eventuelle risici 
• Anbefaling af eventuel supplerende detailundersøgelse  

 

2.2.1 Fase 2 (Supplerende detail-/projektundersøgelse) 
Den supplerende detailundersøgelse, fase 2 vil typisk omfatte de samme elementer som 
detailundersøgelsens fase 1, dog udbygget med/suppleret af eventuelle specielle in situ forsøg, 
avancerede laboratorieforsøg samt yderligere miljøprøver (jord og vand), projektering af alternative 
udformninger af konstruktionselementer, prøvegravninger og forsøg i stor skala i felten eller i 
laboratoriet. 

 

3 Planlægning af undersøgelse 
Valg af omfang og kvalitet af undersøgelser af jordbunds- og grundvandsforholdene kan have stor 
indvirkning på design såvel som udførelse. HOFOR ønsker med dette kapitel at angive en række 
minimumskrav til, hvad der skal tages højde for i forbindelse med planlægning af en undersøgelse. 

3.1 Generelle krav til planlægning af undersøgelser 
Ved opstart af planlægning af undersøgelser skal der foretages en besigtigelse af projektområdet 
og/eller -tracé som et led i kortlægningen af mulige boringsplaceringer. Kravet om besigtigelse kan 
evt. fraviges i SAB for helt simple undersøgelser dækkende mindre arealer og/eller korte 
strækninger. 

Hvor muligt anbefales boringer placeret på offentlig vej, dernæst offentligt areal (park), privat vej og 
slutteligt privat matrikel. 

Placering af nye boringer skal være kontrolleret i forhold til: 

• Nyeste luftfoto samt topografisk kort. Der skal være taget stilling til om det er praktisk muligt 
at udføre borearbejdet. 

• Nyt LER udtræk. . Eventuel flytning af boringer i forhold til planlagt placering sker efter aftale 
med HOFOR). For boringer placeret på privat grund adspørges grundejer om kort med 
ledningsoplysninger (digitalises hvis relevant). 

• Arkæologi (gravhøje mv.), fredningsgrænser/naturbeskyttede områder 
• Lokale trafikale forhold der påvirkes under borearbejdet 
• Retningslinjer i forhold til afstandskrav (der skal fortsat være mulighed for trafik/brandvej 

osv): 
o nær/i vejkryds i overenstemmelse med trafikplan, 
o nær indkørsel afhængigt af oversigtforhold, 
o nær træer, boring fri af drypzone 

• Minimums afstande til ledninger i jord og luft afhængigt af ledningstype 



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION  

 

JOR 102, version 0  Side 12 af 62 
06.09.2022 
  

• Minimumsafstande til underjordiske bygværker og sikkerhedsservitutter (nogle kommer 
automatisk via LER/tinglysning.dk) 

• Adgangsvej og pladskrav til forskellige typer borerigge med tilhørende udstyr. 
• Vurdering af om eventuel lodsejeraccept kan opnås (planlægningen skal sikre sig, at 

grundejer er indforstået med at vi er på arealet i et vis tidsrum).  

Placeringen af boringer SKAL vælges således at disse er realistiske i forhold til det foreliggede 
grundlag. Mindre flytninger kan tillades på samme matrikel og dermed under samme tilladelser. 

Der skal udarbejdes en boringsoversigt i standard Excel ark. Excel arket skal bl.a. give input til TBL. 
Excel arket indeholder typisk, men ikke nødvendigvis alle, følgende poster: 

• Boringsnr. 
• Boringstype (traditionel, kerneboring, DTH…) 
• Boringsdimension 
• Koordinater 
• Koter og boringsdybder 
• Antal forventede boremetre i overjord/kalk 
• Geotekniske in-situ forsøg og jordprøver 
• Laboratorieforsøg på jord 
• Borehulslogging 
• Laboratorieforsøg på kalkprøver 
• Pumpeforsøg 
• Filtersætning (dimension og niveau/dybde) 
• Miljøanalyser på jord- og vandprøver 
• Type af boringsafslutning 

Som inspiration henvises til boringsoversigten hørende til f.eks. Svanemøllen Skydbrudstunnels 
(SST),. Den vedlagte boringsoversigt er tænkt som et eksempel på, hvordan en sådan oversigt kan 
udformes. Samtidigt kan denne udvides/indskrænkes med supplerende kolonner/informationer i det 
omfang, at projektleder/projekterende finder det nødvendigt. 

I forbindelse med udfyldelse af excel arket er det vigtigt at holde sig følgende for øje: 

• Terrænkote for planlægning baseres på DVR90 (kan downloades fra Kortforsyningen, kan 
også findes i Arealinfo eller i GeoGIS), medmindre der er lavet mere præcise opmålinger 

• Store jordprøver og/eller ønske om filtersætning kræver større boringsdimension. 
• Det kan være en fordel at erstatte boringer medanden/andre undersøgelsesform(er), f.eks. 

CPT forsøg . Dette er særligt gældende for eksempelvis områder med blødbundsaflejringer 
af større mægtighed.  

I forbindelse med planlægning af enhver undersøgelse skal der tages aktiv stilling til, hvorvidt 
følgende særlige forhold kan være forekommende: 

• Artesisk grundvandsstand, svarende til et trykniveau over terræn (f.eks. boringer i 
udgravninger, i lavninger etc.). Trykniveau over terræn vises på kort. 

• Kritiske konstruktioner såsom jernbanekrydsninger/langs med jernbane (sporbærende) 
• Nabokonstruktioner (fredede bygninger) 
• Områder for blødbundsaflejringer 
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• Tunnelering under bygninger, (stærkt befærdede) veje etc. 
• Særligt forurenede områder.  
• Forurenings-/arbejdsmiljømæssige risici (V1 og V2 kortlagte områder (arealinfo.dk)) 
• Stærkt vekslende jordbundsforhold (specielt i områder med blødbund og mægtige fyldlag) 
• Risiko for sætninger i forbindelse med prøvepumpninger (check historiske kort for 

blødbundsoplysninger og vurder omfang af fyld) 
• Vanskelige adgangsforhold med deraf følgende stort behov for køreplader 
• Socialt belastede områder og/eller områder med behov for yderligere sikring af byggepladser 

etc. 
• Behov for større omlægning af trafik 
• Områder, hvor støjende borearbejde og/eller generator for pumpeforsøg kan være et 

problem. 
• Behov for bestemt type boringsafslutning for at undgå oversvømmelse fra nedbør, hærværk, 

mulighed for monitering af trykniveau over terræn etc. 

I planlægningen skal det dokumenteres, om ovennævnte forhold er indeholdt eller set bort fra, da 
konsekvensen heraf kan være betydende. Hvis indeholdt, skal betydningen heraf 
kvantificeres/beskrives ved f.eks. reduktion i afstand mellem boringer (forøgelse af boringsantallet), 
forøgelse af boringsdybden og/eller antal avancerede laboratorieforsøg i forhold til retningslinjer 
givet i kapitel 4. 

3.2 Navngivning af boringer 
For alle boringer og undersøgelser på samme projekt gælder, at disse skal navngives/nummereres i 
overensstemmelse med HOFOR standard, nærmere beskrevet i JOR 101, afsnit 2.2. 

Anvendelse af denne standard sikrer, at en boring alene på baggrund af dens unikke 
navngivning/nummerering kan relateres til projekt (navn), projektets fase og boringens formål samt 
ved fortløbende nummerering sikrer, at 2 boringer/undersøgelser ikke er ens og kan forveksles. 

3.3 Situationsplaner for boringer 
På situationsplaner for boringer skal følgende være angivet og beskrevet: 

• Eksisterende boringer 
• Planlagte boringer 
• Nyeste luftfoto 
• Placering af skakte, tunneler, ledninger, bygværker etc. 
• Matrikelgrænser med numre 
• V1- og V2 områder 
• Fredningsgrænser / naturbeskyttede områder 
• Nordpil 
• Målestok 
• Dato og version 
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3.4 Ansøgninger 
Inden en forundersøgelse eller borekampagneprojekt igangsættes skal alle miljøforhold være på 
plads med myndighederne i form af tilladelser og fra såvel private som offentlige lodsejere skal der 
indhentes lodsejererklæringer med tilladelse til arbejdets udførelse. Sidstnævnte kan med fordel 
indhentes tidligt i planlægningsfasen, da lodsejererklæringen kan stille krav til den udførende 
entreprenør. 

Den projekterende skal informere og inddrage HOFORs miljøkoordinator i de nødvendige 
vurderinger af, om projektet kan udføres miljømæssigt forsvarligt og efterfølgende hvorledes de 
lever op til myndighedernes krav. Miljøkoordinatoren hjælper den projekterende med at afklare, i 
hvilken rækkefølge der skal ansøges hos myndighederne om bl.a.udledning til recipient, tilslutning til 
kloak, reinfiltration via boringer og/eller infiltration via bassiner/grøfter, boringer mv. for at få en så 
hensigtsmæssig proces som muligt.  

Vilkår i tilladelserne fra myndighederne definerer hvilke miljømæssige krav der stilles til den 
udførende. 

Hvor boringer skal udføres på offentligt, virksomheds- og/eller privat ejede områder kan ansøgning 
om boretilladelse med fordel tilgodese dette ved separate ansøgninger. 

Hvis boringer ikke kan filtersættes og dermed ikke kan bibeholdes under projektets gennemførelse 
kan disse med fordel anmeldes som B-boring for hurtig igangsætning.  

 

4 Minimum omfang af undersøgelser 
For at tilvejebringe tilstrækkelig viden om geologi, geoteknik, hydrogeologi og jord- og 
grundvandsforurening for endelig design og udførelse ønsker HOFOR et vist niveau af 
undersøgelser gennemført. 

God praksis for planlægning og omfang af jordbundsundersøgelser er beskrevet i afsnit 4.1 – 4.5 for 
følgende: 

 Afsnit 4.1 – Skakte og byggegruber, dybere end 5 m 

 Afsnit 4.2 – Udgravninger mindre end 5 m 

 Afsnit 4.3 – Tunnelering og no-dig løsninger 

 Afsnit 4.4 – Ledninger med bygværker og brønde 

Afsnit 4.5 – Fundering af konstruktioner 

Det er god praksis, at geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser kombineres i 
den enkelte undersøgelse, således at eksempelvis geologisk prøvetagning, geotekniske forsøg, 
filtersætning for pejling af grundvandsstand, miljøanalyser af jord og vand m.m., udføres i én og 
samme boring, når alle krav i udførelse og dokumentation tilgodeses og rapporteres. 
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Beskrivelsen er at betragte som et tillæg til HOFORs kravspecifikation, Jordbundsundersøgelser til 
anlægsarbejde, Krav til udførelse, JOR 101, hvori tekniske-/udførelsesmæssige krav til 
undersøgelsens enkelte bestanddele er specificeret. 
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4.1 Skakte og byggegruber, dybere end 5 m 
I de kommende afsnit henvises der med ordet ’skakte’ enten til byggegruber eller skakte. 

4.1.1 Boringers dybde 
Geotekniske boringer skal føres så dybt, at alle geologiske lag og grundvandsmagasiner af 
betydning for design og udførelse kan vurderes. 

Boringers dybde, z (under terræn) og za (under udgravningsbund), skal fastlægges i henhold til: 

Indfatningsvægge Forankring (opdrift) Udgravning over GVS  Udgravning under GVS 
z ≥ Dybde af 

indfatningsvæg (m 
under terræn) + 5,0 m 

z ≥ Dybde af 
forankring (m under 

terræn) + 5,0 m 

 
 

za ≥ 0,4 x h 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

 
 
 

za ≥ (H + 2,0) m 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

Alle boringer Minimum én boring Alle boringer Alle boringer 
 
Bemærkninger: 

• z og/eller za vælges som største beregnede værdi. 
• h er udgravningens dybde under terræn 
• H er udgravningens dybde under grundvandsspejlet 
• t er afstanden fra udgravningens bund til fod/spids af indfatningsvæg 
• Hvor udgravningen af skakten alene vil ske i jordlag over kalk gælder, at boringer maksimalt 

føres 5 m i kalk, hvis kalk træffes efter ovenstående retningslinjer. 
• Hvor udgravningen af skakten føres til/i kalk fastlægges undersøgelsesdybden, za særskilt. 

4.1.2 Antallet og placeringen af boringer 
Antallet og placeringen af geotekniske boringer skal sikre en generel forståelse af geologi og 
grundvandsforhold i området for skakten. 

For antallet og placeringen af geotekniske boringer gælder: 

Type af boring Antal boringer (min.) Placering af boringer 
Type 1, 2 og 3 3 stk. 

2 stk. ved små skakte (dia. < 10 m) 
Geografisk fordeling rundt om skakt. 

Minimum 5 m fra skakt yderside. 

GVS 

GVS 
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Type af boring Antal boringer (min.) Placering af boringer 
 Se JOR101 for 

boringsdimensioner 
Nær tunnel ankomst til og afgang fra skakt. 

 
Bemærkninger: 

• For nabo-ejendomme/-konstruktioner, der berøres af grundvandshåndteringen for skakte, 
kan selvstændige (korte) boringer være nødvendige for at klarlægge lokale geologiske, 
geotekniske og/eller grundvandsmæssige forhold. 

• Kort(e) boring(er) skal tillige overvejes til klarlægning af de hydrogeologiske forhold i 
højtliggende, sekundære magasiner og/eller til klarlægning af vandkemi ved skakten i 
samme magasiner. 
Kort(e) boring(er) skal tilrettelægges i tilknytning til dyb(e) boring(er), om muligt udføres 
indenfor samme forgravning og samme boresetup for herved at udelade gentagelse af 
prøvetagning og in-situ forsøg. 
En kort boring til maksimalt 6 m vil normalt kunne indeholdes under samme boringsnummer 
og boreprofil som den tilhørende dybe boring. Overstiger kort(e) boring(er) 6 m tildeles disse 
som udgangspunkt eget boringsnummer. 

• Hvis en boring placeres inde i skakt skal filtersætning af denne nøje planlægges under 
hensyntagen til mulig genanvendelse som enten pumpeboring eller pejleboring ved 
tørholdelse under udgravning.  

• Ved (stærkt) varierende geologiske og/eller grundvandsforhold (f.eks. artesisk vandtryk over 
terræn, forkastningszoner og overgangsjordarter) skal antallet af boringer, om nødvendigt, 
forøges for at opnå et robust overblik over potentielle risici. 

4.1.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord 
Under borearbejdet skal geoteknisk prøvetagning sikre, at alle relevante, betydende jordlag 
prøvetages i tilstrækkeligt omfang til geologisk beskrivelse og bestemmelse af alle relevante 
egenskaber ved laboratorieforsøg. 

Følgende typer af geotekniske prøver specificeres generelt i boringer: 

Omrørte 
prøver 

Store om-
rørte prøver 

Intakte prøver 
(A-rør) 

Intakte prøver 
(B-rør) 

Sten fra borearbejde / 
Materiale fra fræsning 

Kerneprøver 
i jord 

Kerneprøver 
i kalk 

Alle 
boringer 

Alle 
boringer 

I alle boringer 
hvis avancere-
de laboratorie-

forsøg 
planlægges 

udført. 

Ingen Alle boringer 1 à 2 type 3 
boringer hvis 
hård moræ-
ne / sten og 

blokke 
optræder. 

Alle type 3 
boringer 

Fuld 
dybde i 
overjord 

Fuld dybde i 
overjord 

Fuld dybde i 
overjord 

 Fyld dybde i overjord. Evt. 
i/omkring 

tunneldybde 

Fuld dybde i 
kalk 

 
Bemærkninger: 

• Intakte prøver i A-rør tilstræbes udtaget i alle kvartære lag og grønsandsler, -silt og -sand. 
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• Specificering af kerneboring ved GeoBorS i jordlag over kalk bør, om muligt, være et 
multiplum af længden af et kerneløb på 1,5 m, dog minimum 3,0 m. 

Til afklaring af eventuel jordforurening og typen heraf skal der i (udvalgte) geotekniske skaktboringer 
udtages miljøtekniske prøver. 

Miljøtekniske jordprøver kan specificeres udtaget i geotekniske boringer, afhængig af geologisk lag, 
som følger: 

Jord, boring type 1, 2 og 3 Kalk 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 1,5 m 

Udtages som: 
Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 

Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages ved: 
Afbrække stykker af kalk fra bund af øvre kerneløb og top 

af nedre kerneløb over udtagningsdybde 
Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
Prøver opbevares på køl 

 

Bemærkning: 

• Det specificeres i hvilke boringer og over/i hvilke dybder, at prøver skal udtages. 

Til forklassificering af jord inden bortkørsel kan der udføres egentlige miljøtekniske boringer, type 7 
og 8 og udtages miljøtekniske jordprøver som følger: 

Jord, boring type 7 Jord, boring type 8 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 0,5 m 

(0,5 m, 1,0 m, 1,5 m etc.) 
Udtages som: 

Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages som: 
Poseprøve til tørstofbestemmelse 

Rilsan pose (med luft) til PID 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 
Red Cap/jord glas opbevares på køl 

Poseprøver og Rilsan poser opbevares ved 
stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
 

Analyseprogram for kemisk analyse af jordprøver specificeres i henhold til:. 

Program, jord Analyseparametre 
”A” • Kulbrinter (Fraktioner og total) 

• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 

”B” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter.  

 

Bemærkninger: 

• Analysepakke ”A” vælges om udgangspunkt altid. 
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• Analysepakke ”B” vælges, såfremt kortlægningsbreve for nærliggende V1- og V2-kortlagte 
lokaliteter angiver risiko for forurening med BTEXN eller chlorerede opløsningsmidler og 
nedbrydningsprodukter. 

• Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold jf. kortlægningsbreve, og 
evt. krav fra myndigheder. 

4.1.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer 
In-situ forsøg skal udføres i alle geotekniske boringer således at styrkeegenskaber af alle jordlag 
kan fastlægges. 

In-situ forsøg specificeres som følger: 

Vingeforsøg SPT forsøg 
1 dobbelt forsøg / m 1 forsøg / 1,5 m 

I meget faste jordarter udføres dybvinge 4 (V4) med 
dobbelt længde af momentarm 

 

 
Bemærkning: 

• Vælges der udtaget kerneprøver i jord ved GeoBorS, skal in-situ forsøg forsøges prioriteret 
til/omkring samme niveauer i andre skaktboringer (og omvendt) for herved at kunne korrelere 
in-situ styrke målinger ved vinge-/SPT forsøg med resultater fra laboratoriereforsøg, udført 
på kerneprøver. 

4.1.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer 
Omfanget af borehulslogging skal specificeres for alle geotekniske boringer, der føres i kalk (type 3) 
til klarlægning af kalkens strategrafi, mekaniske egenskaber og de hydrogeologiske forhold i kalk og, 
hvis aktuelt, i sand- og gruslag aflejret direkte på kalk. 

Borehulslogging, herunder flowlogging, udføres i geotekniske boringer, type 3 grundlæggende efter 
følgende retningslinjer: 

Undersøgelsesdybde/filtersat 
> 10 m i kalk 

Undersøgelsesdybde/filtersat 
5 à 10 m i kalk 

Undersøgelsesdybde/filtersat 
3 à 5 m i kalk og overliggende sand/grus 

Fuld program i den dybeste boring 
Reduceret program i øvrige Reduceret program i alle boringer Evt. flowlogging 

(Ved væsentlig indstrømning fra sand/grus) 
 
Fuld og reduceret program er defineret som: 

Stadie af borearbejde Fuldt program Reduceret program 
Efter kerneboring inden DTH/Upreaming: 
 

Ja Nej 

• Naturlig gammalog 
• Caliper log 
• Fokuseret resistivitetslog 
• Gamma-gamma densitetslog 
• Neutron-neutron porøsitetslog 
• Optisk og Akustisk Televiewer Log (OATV) 

  

Kerneboring efter DTH/Upreaming: 
 

Ja Ja 
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Stadie af borearbejde Fuldt program Reduceret program 
• Naturlig gammalog 
• Caliper 
• Ledningsevne- og temperaturlog 
• Flowlog 
 

  

Filtersat boring: 
 

Ja Ja 

• Naturlig gammalog 
• Elektromagnetisk induktion 
• Ledningsevne- og temperaturlog 
• Flowlog 
 

 (Eksklusiv Naturlig gammalog 
og Elektromagnetisk Induktion) 

 
Bemærkning: 

• Til orientering, borehulslogning efter filtersætning kræver en minimum filterdimension på 
Ø125 mm. 

4.1.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand 
Alle geotekniske boringer for skakte skal filtersættes for at klarlægge grundvandsstanden og 
hydrogeologiske forhold i alle relevante grundvandsmagasiner i relation til: 

• Design og udførelse af indfatningsvægge 
• Udgravning af skakt/byggegrube 
• Installation af opdriftsankre 
• Afgang fra og ankomst af tunnelboremaskine til skakt 
• Grundvandshåndtering under al udførelse nævnt ovenfor.  

For at opnå dette filtersættes alle boringer principielt som følger:  

Krav til filtersætning 1. Boring 2. Boring 3. Boring osv.  Kort(e) boringer 
Type af boring Pumpeboring, type 5 Pejleboring, type 4 Pejleboring, type 4 Pejleboring, type 4 
Filtersættes i: Magasin for grund-

vandshåndtering 
Magasin for grund-
vandshåndtering 

Magasin for grund-
vandshåndtering 

Magasin for grund-
vandshåndtering eller 

i højereliggende 
sekundært magasin 

Dimension af filter Ø125 mm/Ø165 mm Min. Ø63 mm Min. Ø63 mm Min. Ø63 mm 
Min. diameter af 

boring 
8” / 10 ” Min. 6” Min. 6” Min. 6” 

Slidsestørrelse 0,5 mm over kalk 
2,0 mm i kalk 

0,5 mm over kalk 
2,0 mm i kalk 

0,5 mm over kalk 
2,0 mm i kalk 

0,5 mm 

 
Bemærkninger: 

• Iht. JOR 101, afsnit 3.7 må der maksimalt installeres ét filter i hver boring. Hvor der 
eksempelvis i tilknytning til pumpeboringer ønskes etableret en eller flere korte(re) boring(er) 
eksempelvis til vurdering af grundvandsstanden i eller gennemslag til højreliggende 
magasin(er) under udførelse af pumpeforsøg, gives korte(re) boring(er) separat(e) 
boringsnummer med udarbejdelse af separat(e) boreprofil(er) og selvstændig(e) 
boringsafslutning(er). 
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Hvor den indbyrdes afstand til den dybe boring er <5 m udelades prøvetagning i den korte 
boring og den geologiske lagfølge baseres på prøver udtaget i dyb boring. Ved større 
afstand udføres kort boring med omrørte prøver til geologisk beskrivelse. 

• For filtre, hvori der planlægges gennemført pumpeforsøg, jf. JOR 101, afsnit 3.8.2, type B-D, 
skal niveau af slidsestrækning tilrettelægges således, at grundvandsstanden under udførelse 
af pumpeforsøg ikke trækkes ned i slidsestrækning. 

• Hvor aktiv grundvandshåndtering er nødvendig i flere adskilte lag/grundvandsmagasiner skal 
principielt én pumpeboring med tilhørende pejleboringer etableres for hvert 
lag/grundvandsmagasin. 

For at indhente tidsserier for vandstande skal grundvandsstande moniteres som følgende (forslag): 
 

Fase Frekvens 
Udførelse af undersøgelse / pumpeforsøg Minimum 2 gange, iht. JOR101 

Projekteringsfase Udvalgte boringer: Kontinuert 
Øvrige: Evt. hver 3. måned 

Udbud / indtil start udførelse Udvalgte boringer: Kontinuert 
Øvrige: Evt. hver 3. måned 

Efter start af udførelse Iht. kontrakt/myndighedskrav 
 
Bemærkning: 

• HOFOR (eller dennes projekterende) aftaler ved opstart af planlægningen heraf, hvem der 
skal udføre denne monitering. Det kan f.eks. være den udførende boreentreprenør, udføres i 
separat udbud eller HOFOR rådgiver. 

4.1.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold 
For alle grundvandsmagasiner relevante for grundvandshåndtering skal permeabilitetsforhold og 
vandføringsevne vurderes empirisk og på grundlag af udførte pumpeforsøg. 

Ved empirisk vurdering anvendes: 

• Geologisk beskrivelse af prøver. 
• Klassifikationsforsøg i form af sigteanalyse og hydrometer forsøg. 

Opmærksomheden henledes på, at permeabilitetsforhold og vandføringsevne af overgangsjordarter 
såsom stærkt sandet/gruset moræneler og stærkt leret/siltet morænesand/-grus samt 
smeltevandsaflejringer med (væsentligt og) varierende indhold af ler/silt vanskeligt kan vurderes 
alene på baggrund af empiri. 

I geotekniske og grundvandskontrol boringer udført for skakte/byggegruber skal pumpeforsøg, type 
A-D, udføres som nedenfor specificeret, afhængig af type af boring og formål: 

Type af boring Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Pumpeboring, 
type 5 

Ja (Ja) Ja Ja 

Pejleboring under 
pumpe-forsøg, 

type 4 

Ja Ja   

Øvrige boringer, 
type 4 

Ja (Ja)   
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Type af boring Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Re-
infiltrationsboring, 

type 6 

Ja Ja   

     

Formål Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Indhentning af 
tidsserie af 
vandstand 

Ja    

Udtagning af 
vandprøve 

Ja    

Overordnet 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja Ja   

Detaljeret 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja Ja (Ja) Ja 

Bemærkning Udføres i alle boringer. () betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af ydelse 
under 

pumpeforsøg, type 
D. 
 

Ydelse skal fast-
lægges således at 
vandstanden ikke 
sænkes under top 

af filter. 

() betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af 
ydelse under 
pumpeforsøg, 

type D. 
 

Ydelse skal 
fastlægges 
således at 

vandstanden 
ikke sænkes 
under top af 

filter. 

Det påkræves, at der 
udføres et foregående 

pumpeforsøg, type B eller 
C. Skal udføres i alle 

magasiner relevante for 
grundvandshåndtering. 

 
Ydelse må ikke sænke 

vandstanden under top af 
filter. 

 
Hvor varighed afviger fra 
JOR 101 oplyses dette. 

 
Bemærkninger: 

• For planlægning og tjek af udført jordforbedring (grouting) kan Lefranc og/eller Lugeon 
permeabilitetsforsøg overvejes udført. 

• Resultater af flowlogs (se borehulslogging) (kan) anvendes til vurdering af variationer i 
permeabilitetsforhold i kombination med målte hydrogeologiske parametre fra pumpeforsøg. 

Ved udførelse af pumpeforsøg, type D, gælder følgende for pejleboringer: 

• Pejleboringer filtersættes i samme grundvandsmagasing (samme dybde) som filtersætning i 
pumpeboring. 

• Pejleboringer (minimum antal) tilstræbes i følgende afstande til pumpeboring: 
1 stk. inden for 3 à 10 m 
1 stk. inden for 10 à 30 m 
1 stk. inden for 30 à 60 m (evt. boringer udført for/på tunneltracé). 

• Kort(e) boring(er) for skakt, hvis udført, medtages som pejleboring(er) under pumpeforsøg til 
vurdering af gennemslag/påvirkning i/af højereliggende sekundære magasiner. 

• Kort(e) boring(er) for ejendomme/konstruktioner, hvis udført, medtages som pejleboring(er) 
under pumpeforsøg til vurdering af gennemslag/påvirkning ved disse. 
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• Antallet af og numre på alle pejleboringer skal for hvert enkelt pumpeforsøg fastlægges i 
SAB. 

Bemærkninger: 

• For alle pumpeforsøg, type A-D, gælder, at der skal udvælges afledningspunkt (hvis kloak) 
eller udledningspunkt (hvis recipient). Denne oplysning indgår i ansøgning om 
tilslutningstilladelse. 

• Tilslutningstilladelsen skal med baggrund i vandkemisk historik for området forholde sig til 
behov for/krav om rensning af oppumpet vand inden afledning/udledning. 
Er der behov for udsyring af pumpeboring i form af flow- eller tryksyring for at øge 
effektiviteten af pumpeboringen, vil HOFOR indhente alle relevante myndighedstilladelser. 

4.1.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand 
Til afklaring af eventuel vandforurening og typen heraf, herunder behovet for rensning under 
grundvandssænkning, skal der i (udvalgte) geotekniske boringer og eventuelle kort(e) boring(er) 
udtages miljøtekniske vandprøver: 

• I forbindelse med pumpeforsøg udtages vandprøver til bestemmelse af grundvandskemi. 
• Hvor der er særlige risici i forbindelse med grundvandshåndtering, såsom 

saltvandsindtrængning, forureningsspredning eller andet, skal de grundvandskemiske 
forhold dokumenteres og følges under udførelse. 

• Vandprøver skal udtages af akkrediterede prøvetager og analyseres på et akkrediteret 
laboratorium. 

 

Der udtages miljøtekniske vandprøver fra alle filtersatte type 8 boringer, og fra øvre filter i 2 
geotekniske eller hydrogeologiske boringer ved hvert betydende bygværk, boringer af type 1-6. 

Ved viden om omfattende grundvandsforurening øges antallet af vandprøver. 

Vandprøver fra boringer filtersat med 63 mm filter i kvartære lag udtages enten ved hjælp af rengjort 
MP1-pumpe eller ny 12V Whale pumpe og nye slanger af PE. Under prøvetagningen tilstræbes en 
lav pumpeydelse, så afstripning af flygtige komponenter undgås, og, hvis aktuelt i forhold til 
boringens ydelse, måles kontinuert ilt, pH, temperatur, redox og ledningsevne med 
"prøvetagningsgris". Anvendelse af prøvetagningsgris gælder som udgangspunkt for alle boringer 
filtersat i sand, grus eller kalk med filterlængder på mere end én meter. 

Vandprøven udtages, når alle førnævnte parametre er konstante (defineret ved at variationer inden 
for de sidste 5 minutter overholder: pH ≤ 0,1, ilt ≤ 0,2 mg/l, ledningsevne ≤ 0,5 mS/m eller 
ledningsevne ≤ 5 µS/cm), og der minimum er fjernet et vandvolumen svarende til 5 gange det 
volumen, som står i filterrør og filtergrus. 

I tilfælde af meget lavtydende magasiner i fyld/ler/moræneler/silt kan der i samarbejde med HOFOR 
tilsyn aftales at renpumpningen reduceres og vandprøven kan udtages med rengjort bailer.  

Det oppumpede vand skal opsamles i beholder eller ledes til nærliggende recipient eller kloak efter 
aftale med HOFORs tilsyn. Mængden af det udledte vand skal registreres af entreprenøren med 
vandmåler og indberettes til HOFORs tilsyn.  
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Følgende registreres i en prøvetagningsjournal ved hver vandprøvetagning: 

• Sagsnavn, dato, tid og adresse 
• Boringsnummer og filternummer  
• Rovandspejling, bundpejling samt afstand fra overkant rør til terræn 
• Anvendt pumpe og udstyr 
• Oppumpet volumen og pumpeydelse 
• Vandspejl under prøvetagning 
• Vandprøvens konsistens (partikelindhold, farve, klarhed og lugt) 
• Afledningsforhold 

 
Såfremt der måles redox parametre direkte i vandprøven (in situ målinger) registreres endvidere 
følgende: 

 
• Benyttet udstyr 
• Dokumentation for kalibrering af instrumenterne 
• Aflæsning af ledningsevne, temperatur, pH, ilt, redox hvert 5 minut 

Vandprøver skal, om muligt, udtages ved afslutningen af det længstvarende pumpeforsøg. 

Følgende analyseprogrammer er ofte krav fra myndighederne. 

Pakke ”C” er at betragte som en grundpakke, der umiddelbart skal benyttes ved de/den første 
analyse(r) fra et området. Pakke ”C” kan evt. tilføres flere parametre ved efterfølgende analyser, 
hvis der registreres markant forhøjede koncentrationer af nogle stoffer, eller hvis kortlægningsbreve 
viser risiko for tilstedeværelsen af særlige forureningsparametre.  

Efter vurdering af resultater kan vælges analysepakke ”D” eller ”E”. 

Program, vand Analyseparametre 
”C” • Kulbrinter (fraktioner og total) 

• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne  
• Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd) 

”D” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• Phenoler 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne 
• Cyanid 
• Kviksølv  
• Aldehyder (formaldehyd og acetaldehyd) 

”E” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
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Program, vand Analyseparametre 
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 

 

4.1.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver 
For at klarlægge egenskaberne af alle aflejringer relevante for design og udførelse samt den 
nødvendige grundvandshåndtering skal klassifikations-, avancerede, indeks-, slid- og slake 
durability forsøg specificeres i nødvendigt omfang for prøver udtaget i geotekniske boringer for 
skakte./bygværker. 

Følgende skal prioriteres for de enkelte typer af prøver i henhold til JOR 101, tabel 4 og 5: 
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Type af prøve Anvendes til Specifikt formål Bemærkning 
Omrørte prøver Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Alle prøver 

Store omrørte prøver 

Sigteanalyse/hydrometerforsøg 
Egnethed som tilbagefyld 

Fastlæggelse af stenintensitet i 
jord 

Alle prøver 

Indhold af ler og plasticitet Vurdering af risiko for clogging Alle prøver 

Mineralogisk beskrivelse Vurdering af slidende 
egenskaber af jord Alle prøver 

Slidforsøg Vurdering af slidende 
egenskaber af jord Udvalgte prøver 

Sten / fræsemateriale 
Mineralogisk beskrivelse Vurdering af slidende 

egenskaber af kvartære sten 
Alle prøver 

Slidforsøg Udvalgte prøver 

Indeksforsøg Fastlæggelse af 
styrkeegenskaber af sten 

Udvalgte prøver 
(hvis relevant) 

Intakte prøver, A-rør 

Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 

Avancerede laboratorieforsøg Fastlæggelse af styrke- og 
deformationsegenskaber af jord 

Udvalgte prøver 
Hårde, kvartære 

aflejringer 
Grønsandsaflejringer 

Indeksforsøg Fastlæggelse af 
styrkeegenskaber af jord Udvalgte prøver 

Intakte prøver, B-rør   Udtages ikke. 

Kerneboring 
GeoBorS, jord 

Avancerede laboratorieforsøg 
 Fastlæggelse af styrke- og 

deformationsegenskaber af jord 

Udvalgte prøver 
Hårde, kvartære 

aflejringer Indeksforsøg 

Slid forsøg Vurdering af slidende 
egenskaber af jord Udvalgte prøver 

Kerneboring 
GeoBorS, kalk 

Klassifikationsforsøg Generel geologiske beskrivelse Alle kerner 

Indeksforsøg 

Fastlæggelse af 
styrkeegenskaber af kalk 

Udvalgte prøver 
Udføres som simple 
tryk- og trækforsøg. 

Fastlæggelse af 
deformationsegenskaber af kalk 

Udvalgte prøver 
Trykforsøg udføres 
instrumenteret med 

strain-gauges. 

Fuld udsyring 
Fastlæggelse af ikke-kalkindhold 

til vurdering af  slidende 
egenskaber af kalk 

Alle indeksforsøg 
(trykforsøg) 

Slidforsøg Vurdering af slidende 
egenskaber af kalk Udvalgte prøver 

Slake Durability Vurdering af nedbrydning af kalk 
under tunnelering Udvalgte prøver 

 

Bemærkning: 

• I henhold til JOR101, tabel 5 ønskes udvalgte klassifikationsforsøg udført i tilknytning til 
indeks-, avancerede-, slid- og slake durability forsøg på samme prøve(-materiale). 
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4.2 Udgravninger mindre end 5 m dybe 
4.2.1 Boringers dybde 
Geotekniske boringer for udgravninger mindre end 5 m skal føres så dybt, at alle geologiske lag og 
grundvandsmagasiner af betydning for design og udførelse kan vurderes. 

Boringers dybde, z (under terræn) og za (under udgravningsbund) skal fastlægges i henhold til: 

Åben udgravning Evt. 
Indfatningsvægge Udgravning over GVS  Udgravning under GVS 

 
za ≥ 2,0 m 

za ≥ 1,5 x bAh 
 

 
za ≥ 2,0 m 
za ≥ 0,4 x h 

 
za er dybde under 

bund af udgravning 
z = za + h 

 

z ≥ Dybde af 
indfatningsvæg (m 
under terræn) + 2,0 

m 

 
 

za ≥ 0,4 x h 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

 
 
 

za ≥ (H + 2,0) m 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

Udvalgte boringer Udvalgte boringer Alle boringer Alle boringer 
 

Bemærkninger: 

• z og/eller za vælges som største beregnede værdi. 
• h er udgravningens dybde under terræn 
• H er udgravningens dybde under grundvandsspejlet 
• t er afstanden fra udgravningens bund til fod/spids af indfatningsvæg 
• bAh er udgravningens største bredde 

4.2.2 Antallet og placeringen af boringer 
For udgravninger mindre end 5 m skal antallet og placeringen af geotekniske boringer sikre en 
generel forståelse af geologi og grundvandsforhold omkring udgravningen. 

For antallet og placeringen af geotekniske boringer gælder: 

GVS 

GVS 
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Type af boring Antal boringer (min.) Placering af boringer 
Type 1 (og 2): 
Se JOR101 for 

boringsdimensioner 

Minimum 2 stk med indbyrdes 
afstand 15 à 40 m 

. 
Geografisk fordeling rundt om udgravning. 

 
Bemærkninger: 

• For nabo-ejendomme/-konstruktioner, der evt. berøres af en grundvandshåndtering for 
udgravningen, kan selvstændige (korte) boringer være nødvendige for at klarlægge lokale 
geologiske, geotekniske og/eller grundvandsmæssige forhold. 

• Hvis en boring placeres inde i udgravning skal filtersætning af denne nøje planlægges under 
hensyntagen til tørholdelse under udgravning. 

4.2.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord 
Under borearbejdet skal geoteknisk prøvetagning sikre, at alle relevante, betydende jordlag 
prøvetages i tilstrækkeligt omfang til geologisk beskrivelse og bestemmelse af alle relevante 
egenskaber ved laboratorieforsøg. 

Følgende typer af geotekniske prøver specificeres generelt i boringer for udgravninger: 

Omrørte 
prøver 

Store om-
rørte prøver 

Intakte prøver 
(A-rør) 

Intakte prøver 
(B-rør) 

Alle 
boringer 

I udvalgte  
boringer  

I udvalgte 
boringer hvis 
avancerede 
laboratorie-

forsøg 
planlægges 

udført. 

I udvalgte 
boringer 

Fuld 
dybde i 
overjord 

Indtil 
udgravnings

niveau 

Fuld dybde i 
overjord 

Fuld dybde i 
overjord 

 

Til afklaring af eventuel jordforurening og typen heraf skal der i (udvalgte) geotekniske boringer 
udtages miljøtekniske prøver. 

Miljøtekniske jordprøver kan specificeres udtaget i geotekniske boringer, afhængig af geologisk lag, 
som følger: 

Jord, boring type 1 (og 2) 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Udtages som: 

Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 
Red Cap/jord glas opbevares på køl 

 

Bemærkning: 

• Det specificeres i hvilke boringer og over/i hvilke dybder, at prøver skal udtages. 
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Til forklassificering af jord inden bortkørsel kan der udføres egentlige miljøtekniske boringer, type 7 
og 8 og udtages miljøtekniske jordprøver som følger: 

Jord, boring type 7 Jord, boring type 8 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 0,5 m 

(0,5 m, 1,0 m, 1,5 m etc.) 
Udtages som: 

Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages som: 
Poseprøve til tørstofbestemmelse 

Rilsan pose (med luft) til PID 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 
Red Cap/jord glas opbevares på køl 

Poseprøver og Rilsan poser opbevares ved 
stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
 

Analyseprogram for kemisk analyse af jordprøver specificeres i henhold til:. 

Program, jord Analyseparametre 
”A” • Kulbrinter (Fraktioner og total) 

• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 

”B” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter.  

 

Bemærkninger: 

• Analysepakke ”A” vælges om udgangspunkt altid. 
• Analysepakke ”B” vælges, såfremt kortlægningsbreve for nærliggende V1- og V2-kortlagte 

lokaliteter angiver risiko for forurening med BTEXN eller chlorerede opløsningsmidler og 
nedbrydningsprodukter. 

• Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold jf. kortlægningsbreve, og 
evt. krav fra myndigheder. 

4.2.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer 
In-situ forsøg skal udføres i alle geotekniske boringer således at styrkeegenskaber af alle jordlag 
kan fastlægges. 

In-situ forsøg specificeres som følger: 

Vingeforsøg SPT forsøg 
1 dobbelt forsøg / m 1 forsøg / 1,5 m 

 

4.2.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer 
Ikke relevant. 
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4.2.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand 
Alle geotekniske boringer skal filtersættes for at klarlægge grundvandsstanden og hydrogeologiske 
forhold i alle relevante grundvandsmagasiner i relation til: 

• Design og udførelse af skråningsanlæg og evt. indfatningsvægge 
• Udgravning 
• Grundvandshåndtering under al udførelse nævnt ovenfor.  

NB! Hvis boringer ikke kan filtersættes og dermed ikke kan bibeholdes under projektets 
gennemførelse kan disse med fordel anmeldes som B-boring for hurtig igangsætning.  

For at opnå dette filtersættes alle boringer principielt som følger:  

Krav til filtersætning Evt. pumpeboring(er) Kort(e) boringer 
Type af boring Pumpeboring, type 5 Pejleboring, type 4 
Filtersættes i: Magasin for grundvandshåndtering Magasin for grundvandshåndtering eller i 

højereliggende sekundært magasin 
Dimensiion af filter Ø125 mm Min. Ø63 mm 

 
Min. diameter af boring 8” Min. 6” 

Slidsestørrelse 0,5 mm over kalk 0,5 mm 
 
Bemærkninger: 

• Iht. JOR 101, afsnit 3.7 må der maksimalt installeres ét filter i hver boring. Hvor der 
eksempelvis i tilknytning til pumpeboringer ønskes etableret en eller flere korte(re) boring(er) 
eksempelvis til vurdering af grundvandsstanden i eller gennemslag til højreliggende 
magasin(er) under udførelse af pumpeforsøg, gives korte(re) boring(er) separat(e) 
boringsnummer med udarbejdelse af separat(e) boreprofil(er) og selvstændig(e) 
boringsafslutning(er). 
Hvor den indbyrdes afstand til den dybe boring er <5 m udelades prøvetagning i den korte 
boring og den geologiske lagfølge baseres på prøver udtaget i dyb boring. Ved større 
afstand udføres kort boring med omrørte prøver til geologisk beskrivelse. 

• For filtre, hvori der planlægges gennemført pumpeforsøg, jf. JOR 101, afsnit 3.8.2, type B-D, 
skal niveau af slidsestrækning tilrettelægges således, at grundvandsstanden under udførelse 
af pumpeforsøg ikke trækkes ned i slidsestrækning. 

• Hvor aktiv grundvandshåndtering er nødvendig i flere adskilte lag/grundvandsmagasiner skal 
principielt én pumpeboring med tilhørende pejleboringer etableres for hvert 
lag/grundvandsmagasin. 

For at indhente tidsserier for vandstande ved skakte skal grundvandsstande moniteres som 
følgende (forslag): 
 

Fase Frekvens 
Udførelse af undersøgelse / pumpeforsøg Minimum 2 gange, iht. JOR101 

Projekteringsfase Udvalgte boringer: Hver 3. måned 
Udbud / indtil start udførelse Udvalgte boringer: Hver 3. måned 

Efter start af udførelse Iht. kontrakt 
 
Bemærkning: 
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• HOFOR (eller dennes projekterende) aftaler ved opstart af planlægningen heraf, hvem der 
skal udføre denne monitering. Det kan f.eks. være den udførende boreentreprenør, udføres i 
separat udbud eller HOFOR rådgiver. 

4.2.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold 
For alle grundvandsmagasiner relevante for grundvandshåndtering skal permeabilitetsforhold og 
vandføringsevne vurderes empirisk og på grundlag udførte pumpeforsøg. 

Ved empirisk vurdering anvendes: 

• Geologisk beskrivelse af prøver. 
• Klassifikationsforsøg i form af sigteanalyse og hydrometer forsøg. 

Opmærksomheden henledes på, at permeabilitetsforhold og vandføringsevne af overgangsjordarter 
såsom stærkt sandet/gruset moræneler og stærkt leret/siltet morænesand/-grus samt 
smeltevandsaflejringer med (væsentligt og) varierende indhold af ler/silt vanskeligt kan vurderes 
alene på baggrund af empiri. 

I geotekniske og grundvandskontrol boringer skal pumpeforsøg, type A-D, udføres som nedenfor 
specificeret, afhængig af type af boring og formål: 

Type af boring Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Pumpeboring, 
type 5 

Ja (Ja) Ja Ja 

Pejleboring under 
pumpe-forsøg, 

type 4 

Ja Ja   

Øvrige boringer, 
type 4 

Ja (Ja)   

Re-
infiltrationsboring, 

type 6 

Ja Ja   

     

Formål Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Indhentning af 
tidsserie af 
vandstand 

Ja    

Udtagning af 
vandprøve 

Ja    

Overordnet 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja Ja   

Detaljeret 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja (Ja) (Ja) Ja 

Bemærkning Udføres i alle boringer. () betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af ydelse 
under 

pumpeforsøg, type 
D. 

() betyder: 
Udføres til fast-

læggelse af 
ydelse under 
pumpeforsøg, 

type D. 

Det påkræves, at der 
udføres et foregående 

pumpeforsøg, type B eller 
C. Skal udføres i alle 

magasiner relevante for 
grundvandshåndtering. 
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Ydelse skal fast-

lægges således at 
vandstanden ikke 
sænkes under top 

af filter. 

 
Ydelse skal 
fastlægges 
således at 

vandstanden 
ikke sænkes 
under top af 

filter. 

 
Ydelse må ikke sænke 

vandstanden under top af 
filter. 

 
Hvor varighed afviger fra 
JOR 101 oplyses dette. 

 

Ved udførelse af pumpeforsøg, type D, gælder følgende for pejleboringer: 

• Pejleboringer filtersættes i samme grundvandsmagasing (samme dybde) som filtersætning i 
pumpeboring. 

• Pejleboringer (minimum antal) tilstræbes i følgende afstande til pumpeboring: 
1 stk. inden for 3 à 10 m 
1 stk. inden for 10 à 30 m 
1 stk. inden for 30 à 60 m. 

• Kort(e) boring(er) for ejendomme/konstruktioner, hvis udført, medtages som pejleboring(er) 
under pumpeforsøg til vurdering af gennemslag/påvirkning ved disse. 

• Antallet af og numre på alle pejleboringer skal for hvert enkelt pumpeforsøg fastlægges i 
SAB. 

Bemærkninger: 

• For alle pumpeforsøg, type A-D, gælder, at der skal udvælges afledningspunkt (hvis kloak) 
eller udledningspunkt (hvis recipient). Denne oplysning indgår i ansøgning om 
tilslutningstilladelse. 

• Tilslutningstilladelsen skal med baggrund i vandkemisk historik for området forholde sig til 
behov for/krav om rensning af oppumpet vand inden afledning/udledning. 
Er der behov for udsyring af pumpeboring i form af flow- eller tryksyring for at øge 
effektiviteten af pumpeboringen, vil HOFOR indhente alle relevante myndighedstilladelser. 

4.2.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand 
Til afklaring af eventuel vandforurening og typen heraf, herunder behovet for rensning under 
grundvandssænkning, skal der i (udvalgte) geotekniske boringer og eventuelle kort(e) boring(er) 
udtages miljøtekniske vandprøver:  

• I forbindelse med pumpeforsøg udtages vandprøver til bestemmelse af grundvandskemi. 
• Hvor der er særlige risici i forbindelse med grundvandshåndtering, såsom 

saltvandsindtrængning, forureningsspredning eller andet, skal de grundvandskemiske 
forhold dokumenteres og følges under udførelse. 

• Vandprøver skal udtages af akkrediterede prøvetager og analyseres på akkrediteret 
laboratorium. 

 

Der udtages miljøtekniske vandprøver fra alle filtersatte type 8 boringer, og fra øvre filter i 2 
geotekniske eller hydrogeologiske boringer ved hvert betydende bygværk, boringer af type 1-6. 

Ved viden om omfattende grundvandsforurening øges antallet af vandprøver. 
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Vandprøver fra boringer filtersat med 63 mm filter i kvartære lag udtages enten ved hjælp af rengjort 
MP1-pumpe eller ny 12V Whale pumpe og nye slanger af PE. Under prøvetagningen tilstræbes en 
lav pumpeydelse, så afstripning af flygtige komponenter undgås, og, hvis aktuelt i forhold til 
boringens ydelse, måles kontinuert ilt, pH, temperatur, redox og ledningsevne med 
"prøvetagningsgris". Anvendelse af prøvetagningsgris gælder som udgangspunkt for alle boringer 
filtersat i sand, grus eller kalk med filterlængder på mere end én meter. 

Vandprøven udtages, når alle førnævnte parametre er konstante (defineret ved at variationer inden 
for de sidste 5 minutter overholder: pH ≤ 0,1, ilt ≤ 0,2 mg/l, ledningsevne ≤ 0,5 mS/m eller 
ledningsevne ≤ 5 µS/cm), og der minimum er fjernet et vandvolumen svarende til 5 gange det 
volumen, som står i filterrør og filtergrus. 

I tilfælde af meget lavtydende magasiner i fyld/ler/moræneler/silt kan der i samarbejde med HOFOR 
tilsyn aftales at renpumpningen reduceres og vandprøven kan udtages med rengjort bailer.  

Det oppumpede vand skal opsamles i beholder eller ledes til nærliggende recipient eller kloak efter 
aftale med HOFORs tilsyn. Mængden af det udledte vand skal registreres af entreprenøren med 
vandmåler og indberettes til HOFORs tilsyn.  

Følgende registreres i en prøvetagningsjournal ved hver vandprøvetagning: 

• Sagsnavn, dato, tid og adresse 
• Boringsnummer og filternummer  
• Rovandspejling, bundpejling samt afstand fra overkant rør til terræn 
• Anvendt pumpe og udstyr 
• Oppumpet volumen og pumpeydelse 
• Vandspejl under prøvetagning 
• Vandprøvens konsistens (partikelindhold, farve, klarhed og lugt) 
• Afledningsforhold 

 
Såfremt der måles redox parametre direkte i vandprøven (in situ målinger) registreres endvidere 
følgende: 

 
• Benyttet udstyr 
• Dokumentation for kalibrering af instrumenterne 
• Aflæsning af ledningsevne, temperatur, pH, ilt, redox hvert 5 minut 

Vandprøver skal, om muligt, udtages ved afslutningen af det længstvarende pumpeforsøg 

Følgende analyseprogrammer er ofte krav fra myndighederne. 

Pakke ”C” er at betragte som en grundpakke, der umiddelbart skal benyttes ved de/den første 
analyse(r) fra et området. Pakke ”C” kan evt. tilføres flere parametre ved efterfølgende analyser, 
hvis der registreres markant forhøjede koncentrationer af nogle stoffer, eller hvis kortlægningsbreve 
viser risiko for tilstedeværelse af særlige forureningsparametre.  

Efter vurdering af resultater kan vælges analysepakke ”D” eller ”E”. 

Program, vand Analyseparametre 
”C” • Kulbrinter (fraktioner og total) 

• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
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• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne ¨ 
• Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd) 

”D” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• Phenoler 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne 
• Cyanid 
• Kviksølv  
• Aldehyder (formaldehyd og acetaldehyd) 

”E” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 

 

4.2.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver 
For at klarlægge egenskaberne af alle aflejringer relevante for design og udførelse samt den 
nødvendige grundvandshåndtering skal klassifikations- og avancerede forsøg specificeres i 
nødvendigt omfang for prøver udtaget i geotekniske boringer for skakte. 

Følgende skal prioriteres for de enkelte typer af prøver i henhold til JOR 101, tabel 4 og 5: 

Type af prøve Anvendes til Specifikt formål Bemærkning 
Omrørte prøver Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Alle prøver 

Store omrørte prøver Sigteanalyse/hydrometerforsøg 
Egnethed som tilbagefyld 

Fastlæggelse af stenintensitet i 
jord 

Alle prøver 

Intakte prøver, A-rør 
Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 

Avancerede laboratorieforsøg Fastlæggelse af styrke- og 
deformationsegenskaber af jord Evt. udvalgte prøver 

Intakte prøver, B-rør Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 
 

Bemærkning: 

• I henhold til JOR101, tabel 5 ønskes udvalgte klassifikationsforsøg udført i tilknytning til 
avancerede forsøg på samme prøve(-materiale). 
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4.3 Tunnelering og no-dig løsninger 
4.3.1 Boringers dybde 
Geotekniske boringer skal føres så dybt, at alle geologiske lag og grundvandsmagasiner af 
betydning for design og udførelse kan vurderes. 

Boringers dybde, z (under terræn) skal fastlægges i henhold til: 

Tunnel over kalk Tunnel over/tæt på kalk Tunnel i kalk  
z ≥ Tunnelunderside + 5,0 m z ≥ Tunnelunderside + 5,0 m og 

regelmæssigt/udvalgte boringer 5,0 m i 
kalk 

z ≥ Tunnelunderside + 5,0 m 

Alle boringer Alle / udvalgte boringer Alle boringer 
 

4.3.2 Antallet og placeringen af boringer 
Antallet og placeringen af geotekniske boringer skal sikre en generel forståelse af geologi og 
grundvandsforhold. 

For antallet og placeringen af geotekniske boringer gælder: 

Type af boring Afstand mellem boringer Placering af boringer 
Type 1, 2 og 3: ¨Se JOR101 

for boringsdimensioner 

Tunnel <5 m i kalk: Pr. 50 m 
Tunnel 5-10 m i kalk: Pr. 100 à 200 m 

Tunnel >10 m i kalk: Pr. 200 m 

Indenfor 5 à 25 m fra centerlinie tunnel 
Skiftevis på hver side af tunnel 

 
Bemærkninger: 

• Ved no-dig løsninger udføres boringer typisk pr. 50 m tracé, dog minimum ved afsender- og 
modtagegrube.  

• Intensiteten/afstanden mellem boringer skal afspejle variation i geologi og risici overfor 
nabokonstruktioner, herunder evt. krav til dokumentation fra tredjemand, såsom jernbaner. 

• Kort(e) boring(er) skal tillige overvejes til klarlægning af de hydrogeologiske forhold i 
højtliggende, sekundære magasiner. 

• Ved (stærkt) varierende geologiske og/eller grundvandsforhold (f.eks i forkastningszoner og 
overgangsjordarter) skal antallet af boringer, om nødvendigt, forøges for at opnå et robust 
overblik over potentielle risici. 

4.3.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord  
Under borearbejdet skal geoteknisk prøvetagning sikre, at alle relevante, betydende jordlag 
prøvetages i tilstrækkeligt omfang til geologisk beskrivelse og bestemmelse af alle relevante 
egenskaber ved laboratorieforsøg. 

Følgende typer af geotekniske prøver specificeres generelt i boringer: 

Omrørte 
prøver 

Store om-
rørte prøver 

Intakte prøver 
(A-rør) 

Intakte prøver 
(B-rør) 

Sten fra borearbejde / 
Materiale fra fræsning 

Kerneprøver 
i jord 

Kerneprøver 
i kalk 
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Alle 
boringer 

I udvalgte 
boringer 

I udvalgte 
boringer hvis 
avancerede 
laboratorie-

forsøg 
planlægges 

udført. 

Ingen Alle boringer I udvalgte 
boringer hvis 
hård moræ-
ne / sten og 

blokke 
optræder i 

tunnelniveau 
(ikke no-dig) 

Alle type 3 
boringer 

(ikke no-dig) 

Fuld 
dybde i 
overjord 

I/omkring 
tunneldybde 

I/omkring 
tunneldybde 

 Fyld dybde i overjord. I/omkring 
tunneldybde 

Fuld dybde i 
kalk 

 
Bemærkninger: 

• Intakte prøver i A-rør tilstræbes udtaget i alle kvartære lag og grønsandsaflejringer i/omkring 
tunnelniveau og ved nabokonstruktioner til terræn (ikke relevant for no-dig). 

• Specificering af kerneboring ved GeoBorS i jordlag over kalk bør, om muligt, være et 
multiplum af længden af et kerneløb på 1,5 m, dog minimum 3,0 m (ikke relevant for no-dig). 

Miljøtekniske jordprøver er ikke relevant for no-dig løsninger. 

Til afklaring af eventuel jordforurening og typen heraf skal der for tunnelprojekter i (udvalgte) 
geotekniske boringer udtages miljøtekniske prøver. 

Miljøtekniske jordprøver kan specificeres udtaget i geotekniske boringer, afhængig af geologisk lag, 
som følger: 

Jord, boring type 1, 2 og 3 Kalk 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 1,5 m 

Udtages som: 
Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 

Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages ved: 
Afbrække stykker af kalk fra bund af øvre kerneløb og top 

af nedre kerneløb over udtagningsdybde 
Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
Prøver opbevares på køl 

 

Bemærkning: 

• Det specificeres i hvilke boringer og over/i hvilke dybder, at prøver skal udtages. 

Analyseprogram for kemisk analyse af jordprøver specificeres i henhold til:. 

Program, jord Analyseparametre 
”A” • Kulbrinter (Fraktioner og total) 

• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 

”B” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter.  

 

Bemærkninger: 
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• Analysepakke ”A” vælges om udgangspunkt altid. 
• Analysepakke ”B” vælges, såfremt kortlægningsbreve for nærliggende V1- og V2-kortlagte 

lokaliteter angiver risiko for forurening med BTEXN eller chlorerede opløsningsmidler og 
nedbrydningsprodukter.Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold, 
og evt. krav fra myndigheder. 

• Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold jf. kortlægningsbreve, og 
evt. krav fra myndigheder. 

4.3.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer 
In-situ forsøg skal udføres i alle geotekniske boringer således at styrkeegenskaber af alle jordlag 
kan fastlægges. 

In-situ forsøg specificeres som følger: 

Vingeforsøg SPT forsøg 
1 dobbelt forsøg / m 1 forsøg / 1,5 m 

I meget faste jordarter udføres dybvinge 4 (V4) med 
dobbelt længde af momentarm 

 

 
Bemærkning: 

• Vælges der udtaget kerneprøver i jord ved GeoBorS, skal in-situ forsøg forsøges prioriteret 
til/omkring samme niveauer i nabo-boringer (og omvendt) for herved at kunne korrelere in-
situ styrke målinger ved vinge-/SPT forsøg med resultater fra laboratoriereforsøg, udført på 
kerneprøver (ikke relevant for no-dig). 

• Ved tunnelering dybt og/eller i kalk kan udeladelse af in-situ forsøg overvejes til en vis 
dybde/i overjord (ikke relevant for no-dig). 

4.3.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer 
Borehulslogging er ikke relevant for no-dig løsninger. 

For tunnelprojekter skal omfanget af borehulslogging skal specificeres for alle geotekniske boringer, 
der føres i kalk (type 3) til klarlægning af kalkens stratigrafi, mekaniske egenskaber og de 
hydrogeologiske forhold i kalk og, hvis aktuelt, i sand- og gruslag aflejret direkte på kalk. 

Borehulslogging, herunder flowlogging, udføres i geotekniske boringer, type 3 grundlæggende efter 
følgende retningslinjer: 

Undersøgelsesdybde/filtersat 
> 10 m i kalk 

Undersøgelsesdybde/filtersat 
5 à 10 m i kalk 

Undersøgelsesdybde/filtersat 
3 à 5 m i kalk og overliggende sand/grus 

Fuld program i den dybeste boring 
Reduceret program i øvrige Reduceret program i alle boringer Evt. flowlogging 

(Ved væsentlig indstrømning fra sand/grus) 
 
Fuld og reduceret program er defineret som: 

Stadie af borearbejde Fuldt program Reduceret program 
Efter kerneboring inden DTH/Upreaming: 
 

Ja Nej 
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• Naturlig gammalog 
• Caliper log 
• Fokuseret resistivitetslog 
• Gamma-gamma densitetslog 
• Neutron-neutron porøsitetslog 
• Optisk og Akustisk Televiewer Log (OATV) 

  

Kerneboring efter DTH/Upreaming: 
 

Ja Ja 

• Naturlig gammalog 
• Caliper 
• Ledningsevne- og temperaturlog 
• Flowlog 
 

  

Filtersat boring: 
 

Ja Ja 

• Naturlig gammalog 
• Elektromagnetisk induktion 
• Ledningsevne- og temperaturlog 
• Flowlog 
 

 (Eksklusiv Naturlig gammalog 
og Elektromagnetisk Induktion) 

 
Bemærkning: 

• Til orientering, borehulslogging efter filtersætning kræver en minimum filterdimension på 
Ø125 mm. 

4.3.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand 
Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand er ikke relevant for no-dig løsninger. 

For tunnelprojekter skal alle geotekniske boringer filtersættes for at klarlægge grundvandsstanden 
og hydrogeologiske forhold i alle relevante grundvandsmagasiner i relation til: 

• Tunnelering (face pressure etc.) 
• Risikoen for afdræning i højereliggende sekundære magasiner. 

For at opnå dette filtersættes alle boringer principielt som følger:  

Krav til filtersætning Boringer Kort(e) boringer 
Type af boring Pejleboring, type 4 Pejleboring, type 4 
Filtersættes i: Grundvandsmagasin for tunnelering 

og i højereliggende sekundære 
magasiner 

Højereliggende sekundært magasin 

Dimensiion af filter Min Ø63 mm Min. Ø63 mm 
Min. diameter af boring 8” Min. 6” 

Slidsestørrelse 0,5 mm over kalk 
2,0 mm i kalk 

0,5 mm 

 
Bemærkning: 

• Iht. JOR 101, afsnit 3.7 må der maksimalt installeres ét filter i hver boring. Hvor der 
eksempelvis i tilknytning til pumpeboringer ønskes etableret en eller flere korte(re) boring(er) 
eksempelvis til vurdering af grundvandsstanden i eller gennemslag til højreliggende 
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magasin(er) under udførelse af pumpeforsøg, gives korte(re) boring(er) separat(e) 
boringsnummer med udarbejdelse af separat(e) boreprofil(er) og selvstændig(e) 
boringsafslutning(er). 
Hvor den indbyrdes afstand til den dybe boring er <5 m udelades prøvetagning i den korte 
boring og den geologiske lagfølge baseres på prøver udtaget i dyb boring. Ved større 
afstand udføres kort boring med omrørte prøver til geologisk beskrivelse. 

For at indhente tidsserier for vandstande skal grundvandsstande moniteres som følgende (forslag): 
 

Fase Frekvens 
Udførelse af undersøgelse / pumpeforsøg Minimum 2 gange, iht. JOR101 

Projekteringsfase Udvalgte boringer: Kontinuert 
Øvrige: Evt. hver 3. måned 

Udbud / indtil start udførelse Udvalgte boringer: Kontinuert 
Øvrige: Evt. hver 3. måned 

Efter start af udførelse Iht. kontrakt 
 
Bemærkning: 

• HOFOR (eller dennes projekterende) aftaler ved opstart af planlægningen heraf, hvem der 
skal udføre denne monitering. Det kan f.eks. være den udførende boreentreprenør, udføres i 
separat udbud eller HOFOR projekterende. 

4.3.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold 
Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold er ikke relevant for no-dig løsninger. 

For tunnelprojekter skal permeabilitetsforhold og vandføringsevne vurderes empirisk og på grundlag 
udførte pumpeforsøg i grundvandsmagasiner relevante for grundvandshåndtering. 

Ved empirisk vurdering anvendes: 

• Geologisk beskrivelse af prøver. 
• Klassifikationsforsøg i form af sigteanalyse og hydrometer forsøg. 

Opmærksomheden henledes på, at permeabilitetsforhold og vandføringsevne af overgangsjordarter 
såsom stærkt sandet/gruset moræneler og stærkt leret/siltet morænesand/-grus samt 
smeltevandsaflejringer med (væsentligt og) varierende indhold af ler/silt vanskeligt kan vurderes 
alene på baggrund af empiri. 

I geotekniske boringer skal pumpeforsøg, type A-D, udføres som nedenfor specificeret, afhængig af 
type af boring og formål: 

Type af boring Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Pumpeboring, 
type 5 

Ja (Ja) Ja Ja 

Pejleboring 
under pumpe-
forsøg, type 4 

Ja Ja   

Øvrige boringer, 
type 4 

Ja (Ja)   
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Formål Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Indhentning af 
tidsserie af 
vandstand 

Ja    

Udtagning af 
vandprøve 

Ja    

Overordnet 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja Ja   

Detaljeret 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja (Ja) Ja Ja 

Bemærkning Udføres i alle boringer. () betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af ydelse 
under pumpeforsøg, 

type D. 
 

Ydelse skal fast-
lægges således at 
vandstanden ikke 
sænkes under top 

af filter. 

() betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af 
ydelse under 
pumpeforsøg, 

type D. 
 

Ydelse skal 
fastlægges 
således at 

vandstanden 
ikke sænkes 
under top af 

filter. 

Det påkræves, at der 
udføres et foregående 

pumpeforsøg, type B eller 
C. Skal udføres i alle 

magasiner relevante for 
grundvandshåndtering. 

 
Ydelse må ikke sænke 

vandstanden under top af 
filter. 

 
Hvor varighed afviger fra 
JOR 101 oplyses dette. 

 
Bemærkninger: 

• For planlægning og tjek af udført jordforbedring (grouting) kan Lefranc og/eller Lugeon 
permeabilitetsforsøg overvejes udført. 

• Resultater af flowlogs (se borehulslogging) (kan) anvendes til vurdering af variationer i 
permeabilitetsforhold i kombination med målte hydrogeologiske parametre fra pumpeforsøg. 

Ved udførelse af pumpeforsøg, type D, gælder følgende for pejleboringer: 

• Pejleboringer filtersættes i samme grundvandsmagasing (samme dybde) som filtersætning i 
pumpeboring. 

• Pejleboringer (minimum antal) tilstræbes i følgende afstande til pumpeboring: 
1 stk. inden for 3 à 10 m 
1 stk. inden for 10 à 30 m 
1 stk. inden for 30 à 60 m (evt. boringer udført for/på tunneltracé). 

• Kort(e) boring(er) for skakt, hvis udført, medtages som pejleboring(er) under pumpeforsøg til 
vurdering af gennemslag/påvirkning i/af højereliggende sekundære magasiner. 

• Kort(e) boring(er) for ejendomme/konstruktioner, hvis udført, medtages som pejleboring(er) 
under pumpeforsøg til vurdering af gennemslag/påvirkning ved disse. 

• Antallet af og numre på alle pejleboringer skal for hvert enkelt pumpeforsøg fastlægges i 
SAB. 

Bemærkninger: 



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION  

 

JOR 102, version 0  Side 41 af 62 
06.09.2022 
  

• For alle pumpeforsøg, type A-D, gælder, at der skal udvælges afledningspunkt (hvis kloak) 
eller udledningspunkt (hvis recipient). Denne oplysning indgår i ansøgning om 
tilslutningstilladelse. 

• Tilslutningstilladelsen skal med baggrund i vandkemisk historik for området forholde sig til 
behov for/krav om rensning af oppumpet vand inden afledning/udledning. 
Er der behov for udsyring af pumpeboring i form af flow- eller tryksyring for at øge 
effektiviteten af pumpeboringen, vil HOFOR indhente alle relevante myndighedstilladelser. 

4.3.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand 
Miljøteknisk prøvetagning af vand er ikke relevant for no-dig løsninger. 

For tunnelprojekter skal der til afklaring af eventuel vandforurening og typen heraf, herunder behovet 
for rensning under tunnelering, i (udvalgte) geotekniske boringer udtages miljøtekniske vandprøver:  

• Niveauspecifik vandprøvetagning 
• I forbindelse med pumpeforsøg udtages vandprøver til bestemmelse af grundvandskemi. 
• Hvor der er særlige risici i forbindelse med grundvandshåndtering, såsom 

saltvandsindtrængning, forureningsspredning eller andet, skal de grundvandskemiske 
forhold dokumenteres og følges under udførelse. 

• Vandprøver skal udtages af akkrediterede prøvetager og analyseres på akkrediteret 
laboratorium. 

 

Der udtages miljøtekniske vandprøver fra alle filtersatte type 8 boringer, og fra øvre filter i 2 
geotekniske eller hydrogeologiske boringer ved hvert betydende bygværk, boringer af type 1-6. 

Ved viden om omfattende grundvandsforurening øges antallet af vandprøver. 

Vandprøver fra boringer filtersat med 63 mm filter i kvartære lag udtages enten ved hjælp af rengjort 
MP1-pumpe eller ny 12V Whale pumpe og nye slanger af PE. Under prøvetagningen tilstræbes en 
lav pumpeydelse, så afstripning af flygtige komponenter undgås, og, hvis aktuelt i forhold til 
boringens ydelse, måles kontinuert ilt, pH, temperatur, redox og ledningsevne med 
"prøvetagningsgris". Anvendelse af prøvetagningsgris gælder som udgangspunkt for alle boringer 
filtersat i sand, grus eller kalk med filterlængder på mere end én meter. 

Vandprøven udtages, når alle førnævnte parametre er konstante (defineret ved at variationer inden 
for de sidste 5 minutter overholder: pH ≤ 0,1, ilt ≤ 0,2 mg/l, ledningsevne ≤ 0,5 mS/m eller 
ledningsevne ≤ 5 µS/cm), og der minimum er fjernet et vandvolumen svarende til 5 gange det 
volumen, som står i filterrør og filtergrus. 

I tilfælde af meget lavtydende magasiner i fyld/ler/moræneler/silt kan der i samarbejde med HOFOR 
tilsyn aftales at renpumpningen reduceres og vandprøven kan udtages med rengjort bailer.  

Det oppumpede vand skal opsamles i beholder eller ledes til nærliggende recipient eller kloak efter 
aftale med HOFORs tilsyn. Mængden af det udledte vand skal registreres af entreprenøren med 
vandmåler og indberettes til HOFORs tilsyn.  

Følgende registreres i en prøvetagningsjournal ved hver vandprøvetagning: 

• Sagsnavn, dato, tid og adresse 
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• Boringsnummer og filternummer  
• Rovandspejling, bundpejling samt afstand fra overkant rør til terræn 
• Anvendt pumpe og udstyr 
• Oppumpet volumen og pumpeydelse 
• Vandspejl under prøvetagning 
• Vandprøvens konsistens (partikelindhold, farve, klarhed og lugt) 
• Afledningsforhold 

 
Såfremt der måles redox parametre direkte i vandprøven (in situ målinger) registreres endvidere 
følgende: 

 
• Benyttet udstyr 
• Dokumentation for kalibrering af instrumenterne 
• Aflæsning af ledningsevne, temperatur, pH, ilt, redox hvert 5 minut 

Vandprøver skal, om muligt, udtages ved afslutningen af det længstvarende pumpeforsøg 

Følgende analyseprogrammer er ofte krav fra myndighederne. 

Pakke ”C” er at betragte som en grundpakke, der umiddelbart skal benyttes ved de/den første 
analyse(r) fra et området. Pakke ”C” kan evt. tilføres flere parametre ved efterfølgende analyser, 
hvis der registreres markant forhøjede koncentrationer af nogle stoffer, eller hvis kortlægningsbreve 
viser risiko for tilstedeværelse af særlige forureningsparametre.  

Efter vurdering af resultater kan vælges analysepakke ”D” eller ”E”. 

Program, vand Analyseparametre 
”C” • Kulbrinter (fraktioner og total) 

• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne  
• Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd) 

”D” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• Phenoler 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne 
• Cyanid 
• Kviksølv  
• Aldehyder (formaldehyd og acetaldehyd) 

”E” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
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4.3.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver 
For at klarlægge egenskaberne af alle aflejringer relevante for design og udførelse samt den 
nødvendige grundvandshåndtering skal klassifikations-, avancerede, indeks-, slid- og slake 
durability forsøg specificeres i nødvendigt omfang for prøver udtaget i geotekniske boringer. 

Følgende skal prioriteres for de enkelte typer af prøver i henhold til JOR 101, tabel 4 og 5: 
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Type af prøve Anvendes til Specifikt formål Bemærkning 
Omrørte prøver Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Alle prøver 

Store omrørte prøver 

Sigteanalyse/hydrometerforsøg Fastlæggelse af stenintensitet i 
jord Alle prøver 

Indhold af ler og plasticitet Vurdering af risiko for clogging Alle prøver 

Mineralogisk beskrivelse Vurdering af slidende 
egenskaber af jord Alle prøver 

Slidforsøg Vurdering af slidende 
egenskaber af jord Udvalgte prøver 

Sten / fræsemateriale 
Mineralogisk beskrivelse Vurdering af slidende 

egenskaber af kvartære sten 
Alle prøver 

Slidforsøg Udvalgte prøver 

Indeksforsøg Fastlæggelse af 
styrkeegenskaber af sten 

Udvalgte prøver 
(hvis relevant) 

Intakte prøver, A-rør 

Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 

Avancerede laboratorieforsøg Fastlæggelse af styrke- og 
deformationsegenskaber af jord 

Udvalgte prøver 
Hårde, kvartære 

aflejringer 
Grønsandsaflejringer 

Indeksforsøg Fastlæggelse af 
styrkeegenskaber af jord Udvalgte prøver 

Intakte prøver, B-rør   Udtages ikke. 

Kerneboring 
GeoBorS, jord 

Avancerede laboratorieforsøg 
 Fastlæggelse af styrke- og 

deformationsegenskaber af jord 

Udvalgte prøver 
Hårde, kvartære 

aflejringer Indeksforsøg 

Slid forsøg Vurdering af slidende 
egenskaber af jord Udvalgte prøver 

Kerneboring 
GeoBorS, kalk 

Klassifikationsforsøg Generel geologiske beskrivelse Alle kerner 

Indeksforsøg 

Fastlæggelse af 
styrkeegenskaber af kalk. 

Udvalgte prøver 
Udføres som simple 
tryk- og trækforsøg. 

Fastlæggelse af 
deformationsegenskaber af kalk 

Udvalgte prøver 
Trykforsøg udføres 
instrumenteret med 

strain-gauges. 

Fuld udsyring 
Fastlæggelse af ikke-kalkindhold 

til vurdering af  slidende 
egenskaber af kalk 

Alle indeksforsøg 
(trykforsøg) 

Slidforsøg Vurdering af slidende 
egenskaber af kalk Udvalgte prøver 

Slake Durability Vurdering af nedbrydning af kalk 
under tunnelering Udvalgte prøver 

 

Bemærkning: 

• I henhold til JOR101, tabel 5 ønskes udvalgte klassifikationsforsøg udført i tilknytning til 
indeks-, avancerede-, slid- og slake durability forsøg laboratorieforsøg på samme prøve(-
materiale). 
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4.4 Ledninger med bygværker og brønde 
4.4.1 Boringers dybde 
Geotekniske boringer skal føres så dybt, at alle geologiske lag og grundvandsmagasiner af 
betydning for design og udførelse kan vurderes. 

Boringers dybde, z (under terræn) og za (under udgravningsbund) skal fastlægges i henhold til: 

Åben udgravning Evt. 
Indfatningsvægge Udgravning over GVS  Udgravning under GVS 

 
za ≥ 2,0 m 

za ≥ 1,5 x bAh 
 

 
za ≥ 2,0 m 
za ≥ 0,4 x h 

 
za er dybde under bund af 

udgravning 
z = za + h 

 

z ≥ Dybde af 
indfatningsvæg (m 
under terræn) + 2,0 

m 

 
 

za ≥ 0,4 x h 
za ≥ ( t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

 
 
 

za ≥ (H + 2,0) m 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

Alle boringer Udvalgte boringer Alle boringer Alle boringer 
 

Bemærkninger: 

• z og/eller za vælges som største beregnede værdi. 
• h er udgravningens dybde under terræn 
• H er udgravningens dybde under grundvandsspejlet 
• t er afstanden fra udgravningens bund til fod/spids af indfatningsvæg 
• bAh er udgravningens største bredde 

4.4.2 Antallet og placeringen af boringer 
Antallet og placeringen af geotekniske boringer skal afspejle forventningen til variation i geologi, 
grundvandsforhold langs tracé samt risiko for omgivelser. 

For antallet og placeringen af geotekniske boringer gælder: 

GVS 

GVS 
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Type af boring Afstand mellem boringer Placering af boringer 
Type 1 (og 2): se JOR101 for 

boringsdimensioner 
20 à 200 m 

50 m ved lægningsdybde > 3 m 

Maksimalt 5 m fra tracé/bygværk/brønd, fri 
af udgravning/konstruktioner. 

Alternerende på hver side af tracé. 
 
Bemærkning: 

• For nabo-ejendomme/-konstruktioner, der berøres af evt. grundvandshåndtering, kan 
selvstændige (korte) boringer være nødvendige for at klarlægge lokale geologiske, 
geotekniske og/eller grundvandsmæssige forhold. 

4.4.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord 
Under borearbejdet skal geoteknisk prøvetagning sikre, at alle relevante, betydende jordlag 
prøvetages i tilstrækkeligt omfang til geologisk beskrivelse og bestemmelse af alle relevante 
egenskaber ved laboratorieforsøg. 

Følgende typer af geotekniske prøver specificeres generelt i boringer: 

Omrørte 
prøver 

Store om-
rørte prøver 

Intakte prøver 
(A-rør) 

Intakte prøver 
(B-rør) 

Alle 
boringer 

I udvalgte  
boringer  

I udvalgte 
boringer hvis 
avancerede 
laboratorie-

forsøg 
planlægges 

udført. 

I udvalgte 
boringer 

Fuld 
dybde i 
overjord 

Over 
udgravnings

niveau 

Fuld dybde i 
overjord 

Fuld dybde i 
overjord 

 

Bemærkning: 

• Store omrørte prøver specificeres udtaget over udgravningsniveau til vurdering af jordlags 
(typisk friktionsaflejringer) egnethed som tilbagefyld. 

Til afklaring af eventuel jordforurening og typen heraf skal der i (udvalgte) geotekniske boringer 
udtages miljøtekniske prøver. 

Miljøtekniske jordprøver kan specificeres udtaget i geotekniske boringer, afhængig af geologisk lag, 
som følger: 

Jord, boring type 1, 2 og 3 Kalk 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 1,5 m 

Udtages som: 
Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 

Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages ved: 
Afbrække stykker af kalk fra bund af øvre kerneløb og top 

af nedre kerneløb over udtagningsdybde 
Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
Prøver opbevares på køl 

 

Bemærkning: 
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• Det specificeres i hvilke boringer og over/i hvilke dybder, at prøver skal udtages. 

Til forklassificering af jord inden bortkørsel kan der udføres egentlige miljøtekniske boringer, type 7 
og 8 og udtages miljøtekniske jordprøver som følger: 

Jord, boring type 7 Jord, boring type 8 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 0,5 m 

(0,5 m, 1,0 m, 1,5 m etc.) 
Udtages som: 

Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages som: 
Poseprøve til tørstofbestemmelse 

Rilsan pose (med luft) til PID 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 
Red Cap/jord glas opbevares på køl 

Poseprøver og Rilsan poser opbevares ved 
stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
 

Analyseprogram for kemisk analyse af jordprøver specificeres i henhold til:. 

Program, jord Analyseparametre 
”A” • Kulbrinter (Fraktioner og total) 

• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 

”B” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter.  

 

Bemærkninger: 

• Analysepakke ”A” vælges om udgangspunkt altid. 
• Analysepakke ”B” vælges, såfremt kortlægningsbreve for nærliggende V1- og V2-kortlagte 

lokaliteter angiver risiko for forurening med BTEXN eller chlorerede opløsningsmidler og 
nedbrydningsprodukter.Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold, 
og evt. krav fra myndigheder. 

• Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold, og evt. krav fra 
myndigheder. 

• Prøverne udtages typisk til kort ned i intakte aflejringer og maksimalt til endelig 
udgravningsniveau. 

4.4.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer 
In-situ forsøg skal udføres i alle geotekniske boringer således at styrkeegenskaber af alle jordlag 
kan fastlægges. 

In-situ forsøg specificeres som følger: 

Vingeforsøg SPT forsøg 
1 dobbelt forsøg / m 1 forsøg / 1,5 m 
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4.4.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer 
Ikke relevant. 

4.4.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand 
Afhængig af det aktuelle ledningsprojekt skal et udvalg eller alle geotekniske boringer filtersættes for 
at klarlægge grundvandsstanden og hydrogeologiske forhold i alle relevante grundvandsmagasiner i 
relation til: 

• Design og udførelse af indfatningsvægge (typisk københavnervægge eller spunsvægge). 
• Udgravning for ledninger, bygværker og brønde. 
• Grundvandshåndtering under udførelse.  

For at opnå dette filtersættes boringer principielt som følger:  

Krav til filtersætning Evt. pumpeboring(er) Kort(e) boringer 
Type af boring Pumpeboring, type 5 Pejleboring, type 4 
Filtersættes i: Magasin for grundvandshåndtering Magasin for grundvandshåndtering eller i 

højereliggende sekundært magasin 
Dimensiion af filter Ø125 mm Min. Ø63 mm 

(32 mm) 
Min. diameter af boring 8” Min. 6” 

Slidsestørrelse 0,5 mm over kalk 0,5 mm 
 
Bemærkninger: 

• Iht. JOR 101, afsnit 3.7 må der maksimalt installeres ét filter i hver boring. Hvor der 
eksempelvis i tilknytning til pumpeboringer ønskes etableret en eller flere korte(re) boring(er) 
eksempelvis til vurdering af grundvandsstanden i eller gennemslag til højreliggende 
magasin(er) under udførelse af pumpeforsøg, gives korte(re) boring(er) separat(e) 
boringsnummer med udarbejdelse af separat(e) boreprofil(er) og selvstændig(e) 
boringsafslutning(er). 
Hvor den indbyrdes afstand til den dybe boring er <5 m udelades prøvetagning i den korte 
boring og den geologiske lagfølge baseres på prøver udtaget i dyb boring. Ved større 
afstand udføres kort boring med omrørte prøver til geologisk beskrivelse. 

• For filtre, hvori der planlægges gennemført pumpeforsøg, jf. JOR 101, afsnit 3.8.2, type B-D, 
skal niveau af slidsestrækning tilrettelægges således, at grundvandsstanden under udførelse 
af pumpeforsøg ikke trækkes ned i slidsestrækning. 

• Hvor aktiv grundvandshåndtering er nødvendig i flere adskilte lag/grundvandsmagasiner skal 
principielt én pumpeboring med tilhørende pejleboringer etableres for hvert 
lag/grundvandsmagasin. 

For at indhente tidsserier for vandstande langs ledningstracé skal grundvandsstande i filtersatte 
boringer moniteres som følgende: 
 

Fase Frekvens 
Udførelse af undersøgelse / pumpeforsøg Minimum 2 gange, iht. JOR101 

Projekteringsfase Filtersatte boringer: min.hver 3. måned 
Udbud / indtil start udførelse Filtersatte boringer: min. hver 3. måned 

Efter start af udførelse Iht. kontrakt 
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Bemærkning: 

• HOFOR (eller dennes projekterende) aftaler ved opstart af planlægningen heraf, hvem der 
skal udføre denne monitering. Det kan f.eks. være den udførende boreentreprenør, udføres i 
separat udbud eller HOFOR projekterende. 

4.4.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold 
For alle grundvandsmagasiner relevante for grundvandshåndtering skal permeabilitetsforhold og 
vandføringsevne vurderes empirisk og/eller på grundlag af udførte pumpeforsøg. 

Ved empirisk vurdering anvendes: 

• Geologisk beskrivelse af prøver. 
• Klassifikationsforsøg i form af sigteanalyse og hydrometer forsøg. 

Opmærksomheden henledes på, at permeabilitetsforhold og vandføringsevne af overgangsjordarter 
såsom stærkt sandet/gruset moræneler og stærkt leret/siltet morænesand/-grus samt 
smeltevandsaflejringer med (væsentligt og) varierende indhold af ler/silt vanskeligt kan vurderes 
alene på baggrund af empiri. 

I geotekniske og grundvandskontrol boringer skal pumpeforsøg, type A-D, udføres som nedenfor 
specificeret, afhængig af type af boring og formål: 

Type af boring Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Pumpeboring, 
type 5 

Ja Ja (Ja) (Ja) 

Pejleboring under 
pumpe-forsøg, 

type 4 

Ja (Ja)   

Re-
infiltrationsboring, 

type 6 

Ja Ja   

     

Formål Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Indhentning af 
tidsserie af 
vandstand 

Ja    

Udtagning af 
vandprøve 

Ja    

Overordnet 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja Ja   

Detaljeret 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja (Ja) (Ja) Ja 

Bemærkning Udføres i alle boringer. () betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af ydelse 
under 

pumpeforsøg, type 
D. 

() betyder: 
Udføres til fast-

læggelse af 
ydelse under 
pumpeforsøg, 

type D. 

Det påkræves, at der 
udføres et foregående 

pumpeforsøg, type B eller 
C. Skal udføres i alle 

magasiner relevante for 
grundvandshåndtering. 
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Ydelse skal fast-

lægges således at 
vandstanden ikke 
sænkes under top 

af filter. 

 
Ydelse skal 
fastlægges 
således at 

vandstanden 
ikke sænkes 
under top af 

filter. 

 
Ydelse må ikke sænke 

vandstanden under top af 
filter. 

 
Hvor varighed afviger fra 
JOR 101 oplyses dette. 

 
Ved udførelse af pumpeforsøg, type D, gælder følgende for pejleboringer: 

• Pejleboringer filtersættes i samme grundvandsmagasing (samme dybde) som filtersætning i 
pumpeboring samt i højereliggende sekundært magasiner. 

• Som pejleboringer anvendes nærmeste boringer for bygværk/brønde og/eller ledningstracé. 
• Kort(e) boring(er) for ejendomme/konstruktioner, hvis udført, medtages som pejleboring(er) 

under pumpeforsøg til vurdering af gennemslag/påvirkning ved disse. 
• Antallet af og numre på alle pejleboringer skal for hvert enkelt pumpeforsøg fastlægges i 

SAB. 

Bemærkning: 

• For alle pumpeforsøg, type A-D, gælder, at der skal udvælges afledningspunkt (hvis kloak) 
eller udledningspunkt (hvis recipient). Denne oplysning indgår i ansøgning om 
tilslutningstilladelse. 

• Tilslutningstilladelsen skal med baggrund i vandkemisk historik for området forholde sig til 
behov for/krav om rensning af oppumpet vand inden afledning/udledning. 

4.4.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand 
Til afklaring af eventuel vandforurening og typen heraf, herunder behovet for rensning under 
grundvandssænkning, skal der i (udvalgte) geotekniske boringer og eventuelle kort(e) boring(er) 
udtages miljøtekniske vandprøver:  

• I forbindelse med pumpeforsøg udtages vandprøver til bestemmelse af grundvandskemi. 
• Hvor der er særlige risici i forbindelse med grundvandshåndtering, såsom 

saltvandsindtrængning, forureningsspredning eller andet, skal de grundvandskemiske 
forhold dokumenteres og følges under udførelse. 

• Vandprøver skal udtages af akkrediterede prøvetager og analyseres på akkrediteret 
laboratorium. 

 

Der udtages miljøtekniske vandprøver fra alle filtersatte type 8 boringer, og fra øvre filter i 2 
geotekniske eller hydrogeologiske boringer ved hvert betydende bygværk, boringer af type 1-6. 

Ved viden om omfattende grundvandsforurening øges antallet af vandprøver. 

Vandprøver fra boringer filtersat med 63 mm filter i kvartære lag udtages enten ved hjælp af rengjort 
MP1-pumpe eller ny 12V Whale pumpe og nye slanger af PE. Under prøvetagningen tilstræbes en 
lav pumpeydelse, så afstripning af flygtige komponenter undgås, og, hvis aktuelt i forhold til 
boringens ydelse, måles kontinuert ilt, pH, temperatur, redox og ledningsevne med 
"prøvetagningsgris". Anvendelse af prøvetagningsgris gælder som udgangspunkt for alle boringer 
filtersat i sand, grus eller kalk med filterlængder på mere end én meter. 
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Vandprøven udtages, når alle førnævnte parametre er konstante (defineret ved at variationer inden 
for de sidste 5 minutter overholder: pH ≤ 0,1, ilt ≤ 0,2 mg/l, ledningsevne ≤ 0,5 mS/m eller 
ledningsevne ≤ 5 µS/cm), og der minimum er fjernet et vandvolumen svarende til 5 gange det 
volumen, som står i filterrør og filtergrus. 

I tilfælde af meget lavtydende magasiner i fyld/ler/moræneler/silt kan der i samarbejde med HOFOR 
tilsyn aftales at renpumpningen reduceres og vandprøven kan udtages med rengjort bailer.  

Det oppumpede vand skal opsamles i beholder eller ledes til nærliggende recipient eller kloak efter 
aftale med HOFORs tilsyn. Mængden af det udledte vand skal registreres af entreprenøren med 
vandmåler og indberettes til HOFORs tilsyn.  

Følgende registreres i en prøvetagningsjournal ved hver vandprøvetagning: 

• Sagsnavn, dato, tid og adresse 
• Boringsnummer og filternummer  
• Rovandspejling, bundpejling samt afstand fra overkant rør til terræn 
• Anvendt pumpe og udstyr 
• Oppumpet volumen og pumpeydelse 
• Vandspejl under prøvetagning 
• Vandprøvens konsistens (partikelindhold, farve, klarhed og lugt) 
• Afledningsforhold 

 
Såfremt der måles redox parametre direkte i vandprøven (in situ målinger) registreres endvidere 
følgende: 

 
• Benyttet udstyr 
• Dokumentation for kalibrering af instrumenterne 
• Aflæsning af ledningsevne, temperatur, pH, ilt, redox hvert 5 minut 

Vandprøver skal, om muligt, udtages ved afslutningen af det længstvarende pumpeforsøg 

Følgende analyseprogrammer er ofte krav fra myndighederne. 

Pakke ”C” er at betragte som en grundpakke, der umiddelbart skal benyttes ved de/den første 
analyse(r) fra et området. Pakke ”C” kan evt. tilføres flere parametre ved efterfølgende analyser, 
hvis der registreres markant forhøjede koncentrationer af nogle stoffer, eller hvis kortlægningsbreve 
viser risiko for tilstedeværelse af særlige forureningsparametre.  

Efter vurdering af resultater kan vælges analysepakke ”D” eller ”E”. 

Program, vand Analyseparametre 
”C” • Kulbrinter (fraktioner og total) 

• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne  
• Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd) 
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”D” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• Phenoler 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne 
• Cyanid 
• Kviksølv  
• Aldehyder (formaldehyd og acetaldehyd) 

”E” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 

 

4.4.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver 
For at klarlægge egenskaberne af alle aflejringer relevante for design og udførelse samt den 
nødvendige grundvandshåndtering skal klassifikations- og avancerede forsøg specificeres i 
nødvendigt omfang for prøver udtaget i geotekniske boringer. 

Følgende skal prioriteres for de enkelte typer af prøver i henhold til JOR 101, tabel 4 og 5: 

Type af prøve Anvendes til Specifikt formål Bemærkning 
Omrørte prøver Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Alle prøver 

Store omrørte prøver Sigteanalyse/hydrometerforsøg Egnethed som tilbagefyld Alle prøver 

Intakte prøver, A-rør 
Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 

Avancerede laboratorieforsøg Fastlæggelse af styrke- og 
deformationsegenskaber af jord Evt. udvalgte prøver 

Intakte prøver, B-rør Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 
 

Bemærkning: 

• I henhold til JOR101, tabel 5 ønskes udvalgte klassifikationsforsøg udført i tilknytning til 
avancerede forsøg på samme prøve(-materiale). Omfanget heraf skal specificeres i 
projektets SAB.  
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4.5 Fundering af konstruktioner 
4.5.1 Boringers dybde 
Geotekniske boringer skal føres så dybt, at alle geologiske lag og grundvandsmagasiner af 
betydning for design og udførelse kan vurderes. 

Boringers dybde, z (under terræn) og za (under udgravningsbund) skal fastlægges i henhold til: 

Åben udgravning Evt. 
Indfatningsvægge Udgravning over GVS  Udgravning under GVS 

 
za ≥ 6,0 m 
za ≥ 3 x bF 

 

 
 

za ≥ 6,0 m 
za ≥ 1,5 x bB 

 
za er dybde under bund af 

udgravning/funderings-
niveau 

z = za + h 
 

z ≥ Dybde af 
indfatningsvæg (m 
under terræn) + 2,0 

m 

 
 

za ≥ 0,4 x h 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

 
 
 

za ≥ (H + 2,0) m 
za ≥ (t + 2,0) m 

za er dybde under bund af 
udgravning 
z = za + h 

Alle boringer Udvalgte boringer Alle boringer Alle boringer 
 

Bemærkninger: 

• z og/eller za vælges som største beregnede værdi. 
• h er udgravningens dybde under terræn 
• H er udgravningens dybde under grundvandsspejlet 
• t er afstanden fra udgravningens bund til fod/spids af indfatningsvæg 

GVS 

GVS 
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• bF og bB er bredde af hhv. stribefundament og punktfundament 

4.5.2 Antallet og placeringen af boringer 
Antallet og placeringen af geotekniske boringer skal afspejle forventningen til variation i geologi, 
grundvandsforhold langs tracé samt risiko for omgivelser. 

For antallet og placeringen af geotekniske boringer gælder: 

Type af boring Afstand mellem boringer Placering af boringer 
Type 1, 2 (og 3): 

Se JOR101 for boringsdimension  15 à 40 m 
I et net dækkende fodaftryk af konstruktion. 

Maksimalt 5 m på udvendig side af 
konstruktion. 

 
Bemærkning: 

• For nabo-ejendomme/-konstruktioner, der berøres af evt. grundvandshåndtering, kan 
selvstændige (korte) boringer være nødvendige for at klarlægge lokale geologiske, 
geotekniske og/eller grundvandsmæssige forhold. 

4.5.3 Geoteknisk og miljøteknisk prøvetagning, jord 
Under borearbejdet skal geoteknisk prøvetagning sikre, at alle relevante, betydende jordlag 
prøvetages i tilstrækkeligt omfang til geologisk beskrivelse og bestemmelse af alle relevante 
egenskaber ved laboratorieforsøg. 

Følgende typer af geotekniske prøver specificeres generelt i boringer: 

Omrørte 
prøver 

Store om-
rørte prøver 

Intakte prøver 
(A-rør) 

Intakte prøver 
(B-rør) 

Alle 
boringer 

I udvalgte  
boringer  

I udvalgte 
boringer hvis 
avancerede 
laboratorie-

forsøg 
planlægges 

udført. 

I udvalgte 
boringer 

Fuld 
dybde i 
overjord 

Over 
udgravnings

niveau 

Fuld dybde i 
overjord 

Fuld dybde i 
overjord 

 

Bemærkning: 

• Store omrørte prøver specificeres udtaget over udgravningsniveau til vurdering af jordlags 
(typisk friktionsaflejringer) egnethed som tilbagefyld. 

Til afklaring af eventuel jordforurening og typen heraf skal der i (udvalgte) geotekniske boringer 
udtages miljøtekniske prøver. 

Miljøtekniske jordprøver kan specificeres udtaget i geotekniske boringer, afhængig af geologisk lag, 
som følger: 

Jord, boring type 1, 2 og 3 Kalk 
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Blandeprøver over 0,5 m 
(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 

Omrørt prøve for hver 1,5 m 

Udtages som: 
Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 

Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages ved: 
Afbrække stykker af kalk fra bund af øvre kerneløb og top 

af nedre kerneløb over udtagningsdybde 
Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
Prøver opbevares på køl 

 

Bemærkning: 

• Det specificeres i hvilke boringer og over/i hvilke dybder, at prøver skal udtages. 

Til forklassificering af jord inden bortkørsel kan der udføres egentlige miljøtekniske boringer, type 7 
og 8 og udtages miljøtekniske jordprøver som følger: 

Jord, boring type 7 Jord, boring type 8 
Blandeprøver over 0,5 m 

(0,0 – 0,5 m, 0,5 – 1,0 m etc.) 
Omrørt prøve for hver 0,5 m 

(0,5 m, 1,0 m, 1,5 m etc.) 
Udtages som: 

Rilsan pose (uden luft) til tørstofbestemmelse 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Udtages som: 
Poseprøve til tørstofbestemmelse 

Rilsan pose (med luft) til PID 
Red Cap/jord glas til kemisk analyse 

Rilsan poser opbevares ved stuetemperatur 
Red Cap/jord glas opbevares på køl 

Poseprøver og Rilsan poser opbevares ved 
stuetemperatur 

Red Cap/jord glas opbevares på køl 
 

Analyseprogram for kemisk analyse af jordprøver specificeres i henhold til:. 

Program, jord Analyseparametre 
”A” • Kulbrinter (Fraktioner og total) 

• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 

”B” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• PAH incl. benzo(a)pyren 
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter.  

 

Bemærkninger: 

• Analysepakke ”A” vælges om udgangspunkt altid. 
• Analysepakke ”B” vælges, såfremt kortlægningsbreve for nærliggende V1- og V2-kortlagte 

lokaliteter angiver risiko for forurening med BTEXN eller chlorerede opløsningsmidler og 
nedbrydningsprodukter.Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold, 
og evt. krav fra myndigheder. 

• Andre parametre kan være relevante afhængig af de lokale forhold, og evt. krav fra 
myndigheder. 

• Prøverne udtages typisk til kort ned i intakte aflejringer og maksimalt til endelig 
udgravningsniveau. 
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4.5.4 In-situ forsøg i geotekniske boringer 
In-situ forsøg skal udføres i alle geotekniske boringer således at styrkeegenskaber af alle jordlag 
kan fastlægges. 

In-situ forsøg specificeres som følger: 

Vingeforsøg SPT forsøg 
1 dobbelt forsøg / m 1 forsøg / 1,5 m 

 

4.5.5 Borehulslogging i type 3 geotekniske boringer 
Ikke relevant. 

4.5.6 Filtersætning af boringer og monitering af grundvandsstand 
Afhængig af det aktuelle projekt skal et udvalg eller alle geotekniske boringer filtersættes for at 
klarlægge grundvandsstanden og hydrogeologiske forhold i alle relevante grundvandsmagasiner i 
relation til: 

• Design og udførelse af evt. indfatningsvægge (typisk københavnervægge eller 
spunsvægge). 

• Udgravning, herunder vurdering af risiko for grundbrud. 
• Grundvandshåndtering under udførelse.  

For at opnå dette filtersættes boringer principielt som følger:  

Krav til filtersætning Evt. pumpeboring(er) Kort(e) boringer 
Type af boring Pumpeboring, type 5 Pejleboring, type 4 
Filtersættes i: Magasin for grundvandshåndtering Magasin for grundvandshåndtering eller i 

højereliggende sekundært magasin 
Dimension af filter Ø125 mm Min. Ø63 mm 

(32 mm) 
Min. diameter af boring 8” Min. 6” 

Slidsestørrelse 0,5 mm over kalk 
2,0 mm i kalk 

0,5 mm 

 
Bemærkninger: 

• Iht. JOR 101, afsnit 3.7 må der maksimalt installeres ét filter i hver boring. Hvor der 
eksempelvis i tilknytning til pumpeboringer ønskes etableret en eller flere korte(re) boring(er) 
eksempelvis til vurdering af grundvandsstanden i eller gennemslag til højreliggende 
magasin(er) under udførelse af pumpeforsøg, gives korte(re) boring(er) separat(e) 
boringsnummer med udarbejdelse af separat(e) boreprofil(er) og selvstændig(e) 
boringsafslutning(er). 
Hvor den indbyrdes afstand til den dybe boring er <5 m udelades prøvetagning i den korte 
boring og den geologiske lagfølge baseres på prøver udtaget i dyb boring. Ved større 
afstand udføres kort boring med omrørte prøver til geologisk beskrivelse. 

• For filtre, hvori der planlægges gennemført pumpeforsøg, jf. JOR 101, afsnit 3.8.2, type B-D, 
skal niveau af slidsestrækning tilrettelægges således, at grundvandsstanden under udførelse 
af pumpeforsøg ikke trækkes ned i slidsestrækning. 
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• Hvor aktiv grundvandshåndtering er nødvendig i flere adskilte lag/grundvandsmagasiner skal 
principielt én pumpeboring med tilhørende pejleboringer etableres for hvert 
lag/grundvandsmagasin. 

For at indhente tidsserier for vandstande langs ledningstracé skal grundvandsstande moniteres som 
følgende (forslag): 
 

Fase Frekvens 
Udførelse af undersøgelse / pumpeforsøg Minimum 2 gange, iht. JOR101 

Projekteringsfase Udvalgte boringer: Hver 3. måned 
Udbud / indtil start udførelse Udvalgte boringer: Hver 3. måned 

Efter start af udførelse Iht. kontrakt 
 
Bemærkning: 

• HOFOR (eller dennes projekterende) aftaler ved opstart af planlægningen heraf, hvem der 
skal udføre denne monitering. Det kan f.eks. være den udførende boreentreprenør, udføres i 
separat udbud eller HOFOR projekterende. 

4.5.7 Pumpeforsøg og permeabilitetsforhold 
For alle grundvandsmagasiner relevante for grundvandshåndtering skal permeabilitetsforhold og 
vandføringsevne vurderes empirisk og/eller på grundlag af udførte pumpeforsøg. 

Ved empirisk vurdering anvendes: 

• Geologisk beskrivelse af prøver. 
• Klassifikationsforsøg i form af sigteanalyse og hydrometer forsøg. 

Opmærksomheden henledes på, at permeabilitetsforhold og vandføringsevne af overgangsjordarter 
såsom stærkt sandet/gruset moræneler og stærkt leret/siltet morænesand/-grus samt 
smeltevandsaflejringer med (væsentligt og) varierende indhold af ler/silt vanskeligt kan vurderes 
alene på baggrund af empiri. 

I geotekniske boringer skal pumpeforsøg, type A-D, udføres som nedenfor specificeret, afhængig af 
type af boring og formål: 

Type af boring Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Pumpeboring, 
type 5 

Ja Ja (Ja) (Ja) 

Pejleboring under 
pumpe-forsøg, 

type 4 

Ja (Ja)   

Re-
infiltrationsboring, 

type 6 

Ja Ja   

     

Formål Type A 
(Renpumpning af filter) 

Type B 
(Kapacitetstest) 

Type C 
(Step-test) 

Type D 
(Langtidsprøvepumpning) 

Indhentning af 
tidsserie af 
vandstand 

Ja    
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Udtagning af 
vandprøve 

Ja    

Overordnet 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja Ja   

Detaljeret 
vurdering af 

permeabilitet og 
vandføringsevne 

Ja (Ja) (Ja) Ja 

Bemærkning Udføres i alle boringer. () betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af ydelse 
under 

pumpeforsøg, type 
D. 
 

Ydelse skal fast-
lægges således at 
vandstanden ikke 
sænkes under top 

af filter. 

() betyder: Kan 
udføres til fast-

læggelse af 
ydelse under 
pumpeforsøg, 

type D. 
 

Ydelse skal 
fastlægges 
således at 

vandstanden 
ikke sænkes 
under top af 

filter. 

Det påkræves, at der 
udføres et foregående 

pumpeforsøg, type B eller 
C. Skal udføres i alle 

magasiner relevante for 
grundvandshåndtering. 

 
Ydelse må ikke sænke 

vandstanden under top af 
filter. 

 
Hvor varighed afviger fra 
JOR 101 oplyses dette. 

 
Ved udførelse af pumpeforsøg, type D, gælder følgende for pejleboringer: 

• Pejleboringer filtersættes i samme grundvandsmagasing (samme dybde) som filtersætning i 
pumpeboring samt i højereliggende sekundært magasiner. 

• Som pejleboringer anvendes nærmeste boringer for bygværk/brønde og/eller ledningstracé. 
• Kort(e) boring(er) for ejendomme/konstruktioner, hvis udført, medtages som pejleboring(er) 

under pumpeforsøg til vurdering af gennemslag/påvirkning ved disse. 
• Antallet af og numre på alle pejleboringer skal for hvert enkelt pumpeforsøg fastlægges i 

SAB. 

Bemærkninger: 

• For alle pumpeforsøg, type A-D, gælder, at der skal udvælges afledningspunkt (hvis kloak) 
eller udledningspunkt (hvis recipient). Denne oplysning indgår i ansøgning om 
tilslutningstilladelse. 

• Tilslutningstilladelsen skal med baggrund i vandkemisk historik for området forholde sig til 
behov for/krav om rensning af oppumpet vand inden afledning/udledning. 

4.5.8 Miljøteknisk prøvetagning, vand 
Til afklaring af eventuel vandforurening og typen heraf, herunder behovet for rensning under 
grundvandssænkning, skal der i (udvalgte) geotekniske boringer og eventuelle kort(e) boring(er) 
udtages miljøtekniske vandprøver:  

• I forbindelse med pumpeforsøg udtages vandprøver til bestemmelse af grundvandskemi. 
• Hvor der er særlige risici i forbindelse med grundvandshåndtering, såsom 

saltvandsindtrængning, forureningsspredning eller andet, skal de grundvandskemiske 
forhold dokumenteres og følges under udførelse. 
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• Vandprøver skal udtages af akkrediterede prøvetager og analyseres på akkrediteret 
laboratorium. 

 

Der udtages miljøtekniske vandprøver fra alle filtersatte type 8 boringer, og fra øvre filter i 2 
geotekniske eller hydrogeologiske boringer ved hvert betydende bygværk, boringer af type 1-6. 

Ved viden om omfattende grundvandsforurening øges antallet af vandprøver. 

Vandprøver fra boringer filtersat med 63 mm filter i kvartære lag udtages enten ved hjælp af rengjort 
MP1-pumpe eller ny 12V Whale pumpe og nye slanger af PE. Under prøvetagningen tilstræbes en 
lav pumpeydelse, så afstripning af flygtige komponenter undgås, og, hvis aktuelt i forhold til 
boringens ydelse, måles kontinuert ilt, pH, temperatur, redox og ledningsevne med 
"prøvetagningsgris". Anvendelse af prøvetagningsgris gælder som udgangspunkt for alle boringer 
filtersat i sand, grus eller kalk med filterlængder på mere end én meter. 

Vandprøven udtages, når alle førnævnte parametre er konstante (defineret ved at variationer inden 
for de sidste 5 minutter overholder: pH ≤ 0,1, ilt ≤ 0,2 mg/l, ledningsevne ≤ 0,5 mS/m eller 
ledningsevne ≤ 5 µS/cm), og der minimum er fjernet et vandvolumen svarende til 5 gange det 
volumen, som står i filterrør og filtergrus. 

I tilfælde af meget lavtydende magasiner i fyld/ler/moræneler/silt kan der i samarbejde med HOFOR 
tilsyn aftales at renpumpningen reduceres og vandprøven kan udtages med rengjort bailer.  

Det oppumpede vand skal opsamles i beholder eller ledes til nærliggende recipient eller kloak efter 
aftale med HOFORs tilsyn. Mængden af det udledte vand skal registreres af entreprenøren med 
vandmåler og indberettes til HOFORs tilsyn.  

Følgende registreres i en prøvetagningsjournal ved hver vandprøvetagning: 

• Sagsnavn, dato, tid og adresse 
• Boringsnummer og filternummer  
• Rovandspejling, bundpejling samt afstand fra overkant rør til terræn 
• Anvendt pumpe og udstyr 
• Oppumpet volumen og pumpeydelse 
• Vandspejl under prøvetagning 
• Vandprøvens konsistens (partikelindhold, farve, klarhed og lugt) 
• Afledningsforhold 

 
Såfremt der måles redox parametre direkte i vandprøven (in situ målinger) registreres endvidere 
følgende: 

 
• Benyttet udstyr 
• Dokumentation for kalibrering af instrumenterne 
• Aflæsning af ledningsevne, temperatur, pH, ilt, redox hvert 5 minut 

Vandprøver skal, om muligt, udtages ved afslutningen af det længstvarende pumpeforsøg 

Følgende analyseprogrammer er ofte krav fra myndighederne. 
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Pakke ”C” er at betragte som en grundpakke, der umiddelbart skal benyttes ved de/den første 
analyse(r) fra et området. Pakke ”C” kan evt. tilføres flere parametre ved efterfølgende analyser.  

Efter vurdering af resultater kan vælges analysepakke ”D” eller ”E”. 

Program, vand Analyseparametre 
”C” • Kulbrinter (fraktioner og total) 

• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne 
• Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd) 

”D” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
• Phenoler 
• PAH incl. benzo(a)pyren  
• Tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) 
• Uorganiske stoffer (ammonium, nitrat, chlorid, sulfat, aggressiv CO2, hydrogen carbonat, 

calcium, magnesium, natrium, jern, mangan, arsen og suspenderet stof)  
• pH og ledningsevne 
• Cyanid 
• Kviksølv  
• Aldehyder (formaldehyd og acetaldehyd) 

”E” • Kulbrinter (fraktioner og total) 
• BTEXN (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen)  
• Klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 

4.5.9 Laboratorieforsøg på jord- og kalkprøver 
For at klarlægge egenskaberne af alle aflejringer relevante for design og udførelse samt den 
nødvendige grundvandshåndtering skal klassifikations- og eventuelt avancerede forsøg specificeres 
i nødvendigt omfang for prøver udtaget i geotekniske boringer. 

Følgende skal prioriteres for de enkelte typer af prøver i henhold til JOR 101, tabel 4 og 5: 

Type af prøve Anvendes til Specifikt formål Bemærkning 
Omrørte prøver Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Generel geologiske 

beskrivelse/vandinhold 
Alle prøver 

Store omrørte prøver Sigteanalyse/hydrometerforsøg Egnethed som tilbagefyld Alle prøver 

Intakte prøver, A-rør 
Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 

Avancerede laboratorieforsøg Fastlæggelse af styrke- og 
deformationsegenskaber af jord Evt. udvalgte prøver 

Intakte prøver, B-rør Klassifikationsforsøg Bestemmelse af densitet af jord Alle prøver 
 

Bemærkning: 

• I henhold til JOR101, tabel 5 ønskes udvalgte klassifikationsforsøg udført i tilknytning til 
avancerede forsøg på samme prøve(-materiale). Omfanget heraf skal specificeres i projektets 
SAB. 
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