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Poznámka: česká verze článku vznikla z anglického překladu
německého originálu. Proto, a i s přihlédnutím k jiným zvyklos-
tem v provádění geotechnického monitoringu v německy mluví-
cích zemích a Dánska,, nemusí všechny použité české odborné
výrazy odpovídat standardně používané české terminologii.

1 STAVBA OKRUŽNÍ TRASY METRA V KODANI 

Spolu s trasami M1 a M4 kodaňského systému podzemní
dráhy Metro, které byly uvedeny do provozu dánskou krá lov nou
v roce 2002, je již pět let ve fázi výstavby zcela nová plně auto-
matizovaná okružní trasa metra bez řidiče, složená z tras M3
a M4. Tato okružní trasa (Cityringen) bude uvedena do provozu
v létě roku 2019. 

Zvláštním znakem této nové okružní trasy je, že celý úsek
bude provozován jako podzemní dráha se dvěma souběžnými
tunely, každým o průměru 5,5 m. Dále bude nová okružní trasa
napojovat kodaňské Metro na kodaňské centrální nádraží
(Københavns Hovedbanegård), střed města, dvě stanice ležící
na náměstí Kongens Nytorv a u kostela Marmorkirken, stejně
jako na parlament u stanice Gammel Strand,stadion a stanici
Osterport (Východní nádraží). Jelikož neexistuje kolejové pro-
pojení mezi starou a novou trasou metra, musí se vybudovat
i nový centrální dispečink a ústřední opravny – Control and
Maintenance Centre (dále CMC) [1].

1 METRO PROJECT “CITYRINGEN OF COPENHAGEN”

Alongside the M1 and M2 lines on Copenhagen's subway
Metro system which the Queen of Denmark opened in 2002, the
construction of a completely new, fully automatic and driverless
circular line, comprising of the M3 and M4 lines, has been under-
way for approximately 5 years. This circular line (Cityringen)
subway shall become operational as of summer 2019.

The special features of this new circular line are that the
complete section will run as an underground railway tracks in
2 parallel tunnels, each of which has a diameter of 5.5m.
Furthermore, the new circular line will link the Copenhagen
Metro to the Copenhagen’s Central Railway Station
(Københavns Hovedbanegård), the town centre, the new stati-
ons at Kongens Nytorv and Marmorkirken, as well as the
Parliament the Gammel Strand station, the Stadium and the
Eastern Railway station. The new circular line will be conne-
cted to the existing underground Metro railway system via the
transfer stations at Kongens Nytorv and Frederiksberg. There
is no railway technical connection available between the old
and new underground tracks, therefore, a new Control and
Maintenance Centre (CMC) [1] must also be constructed.

Alongside the “Cityringen of Copenhagen” construction,
work also began on the first extension northwards in 2015,
which is called the “Cityringen Branch off to Nordhavnen”.

MONITOROVACÍ MĚŘENÍ NA STAVBĚ OKRUŽNÍ 
TRASY METRA V KODANI

MONITORING MEASUREMENTS ON THE INFRASTRUCTURE 
PROJECT “CITYRINGEN OF COPENHAGEN”

DIETER HEINZ

ABSTRAKT

Rostoucí potřeba dopravního systému šetrného k životnímu prostředí v největších evropských metropolích ukládá místním měst-
ským a státním úřadům povinnost vytvářet územní plány a postupně je realizovat tak, aby se zajistila dobře fungující infrastruk-
tura schopná vypořádat se s objemem dopravy v každodenním provozu. Provádění tak rozsáhlých městských infrastrukturních sta-
veb je ale vždy spojeno i s ohromnými riziky. Kromě realizovaných budov a tunelů je nutné v průběhu celého období výstavby kom-
plexně monitorovat i okolní zástavbu, částečně z důvodu její velké hustoty, ale také z důvodu existence velmi starých citlivých
budov, geotechnických podmínek a v některých místech minimálního nadloží tunelů pod budovami. V tomto článku budou kon-
krétně představeny různé typy meření geotechnického monitoringu, které se realizují při stavebních pracích na novém okruhu
kodaňského Metra (Cityringen Copenhagen). Kromě nasazení sytému automatického monitoringu deformací ve 3D a systémů hyd-
rostatické nivelace neustále neztrácejí na významu ani ručně prováděná měření, jako je klasická přesná nivelace používaná jako
záložní a flexibilní systém. Navíc na takovéto stavbě vedle plánování, instalace a údržby hrají podstatnou a důležitou roli i vizu-
alizace výsledků a automatická hlášení dosažení varovných stavů.

ABSTRACT

The growing demand for an environmentally friendly transport system in the largest European metropolises imposes a duty on
the urban local authorities and state's authorities to develop master plans and gradually implement them, in order to provide
a well-functioning infrastructure capable of dealing with the traffic volumes on a day to day basis. However, undertaking con-
struction of such large urban infrastructural projects always entails immense risks, too. Most of all, besides the buildings and tun-
nels that have to be constructed, the neighbouring development must be comprehensively monitored throughout the entire struc-
tural work, partly due to the very dense development, but also on account of the very old and sensitive nature of the existing buil-
dings, the ground conditions and the minimal cover between the buildings and the tunnels at certain locations. The various moni-
toring measurements that have been used for the new construction work on the Copenhagen Metro („Cityringen Copenhagen“)
will be specifically presented in this article. Manual measurements such as the classic high precision levelling is still significant
for use as a redundant, flexible, measuring system to supplement automatic 3D monitoring of deformations, liquid levelling sys-
tems and other types of monitoring measurements. In addition to the planning, installation and maintenance servicing, visualizing
the results and automatic announcing of reaching the warning states play a substantial and important role.
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Spolu se stavbou kodaňské okružní trasy Metra Cityringen
byly v roce 2015 zahájeny i práce na prvním prodloužení smě-
rem na sever „Odbočka trasy Cityringen do stanice Nordhavnen
(Severní Nádraží)“. Prodloužená trasa M4 začlení oblast měst-
ské zástavby Nordhavn do sítě metra. Další prodloužení, které
bude obsahovat pět nových stanic, je plánováno směrem na jih,
ke stanici Ny Ellebjerg. Soutěž na výběr zhotovitele stavby
tohoto úseku byla vypsána na podzim roku 2016.

Obr. 1 ukazuje stávající systém podzemní dráhy složený z tras
M1 a M2 s trasami M3 a M4 nové podzemní dráhy, které se
v současnosti budují. Úsek od hlavního železničního nádraží do
stanice Ny Ellebjerg je znázorněn čárkovaně (začátek stavby
tohoto úseku se plánuje na konec roku 2017).

Nová okružní trasa zahrnuje stavbu 17 nových podzemních
stanic a 3 šachet pro výhybky a přestupní stanice, stejně jako
stavbu rampy vedoucí z CMC na okružní trasu. Stavební roz-
měry každé stanice jsou přibližně následující: průměrná délka
80 m a šířka od 20 do 22 m. Tunelové tubusy mají průměr 5,5 m
a celková délka každé z nich je přibližně 15,5 km plus délka
odboček vedoucích do CMC. 

Pro ražbu v kodaňských vápencích v hloubce od 15 do 35 m
se používají čtyři plnoprofilové tunelovací štíty Kawasaki sou-
časně. Ražby byly zahájeny v létě 2013. U všech strojů se jedná
o zeminové štíty (earth-pressure balance, EPB). Ražby měly být
kompletně dokončeny do začátku roku 2017. Hlavní stavební
práce na stanicích a šachtách byly zahájeny v roce 2011 a práce

The extended M4 line will integrate the Nordhavn urban
development zone into the underground network. A further
extension that will comprise of five new stations is also being
planned southwards towards Ny Ellebjerg. The tender process
for building contractors for this section was published in
autumn 2016.

The diagram on Fig. 1 shows the existing underground
Metro, comprising the M1 and M2 lines, with the M3 and M4
lines of the new underground Metro that are being built. The
section from the Main Railway Station to Ny Ellebjerg is pre-
sented with a dashed line (it is planned to begin the construc-
tion of this section at the end of 2017).

The new circular line includes the construction of 17 new
underground stations and 3 shafts for switches and cross-over
stations, as well as one ramp leading from the CMC to the cir-
cular line. The structural dimensions of each station are app-
roxinately 80m long and between 20m and 22m wide on ave-
rage. The tubular tunnels are 5.5m in diameter and they have
a total length of about 15.5km per tube, plus the spurs leading
to the CMC.

Up to four Kawasaki tunnelling boring machines (also called
TBMs) are being used simultaneously for the tunnelling work
and they have been boring through Copenhagen's limestone at
depths of between 15m and 35m since the summer of 2013. All
machines are earth-pressure balancing (EPB) types. The
boring work shall be completely finished by the beginning of

Obr. 1 Schematická mapa (orientační plán) kodaňské podzemní dráhy Metro
Fig. 1 Map of Copenhagen's underground railway Metro system
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na nosných konstrukcích mají být převážně dokončeny do léta
2017. 

Smlouva na stavbu nové okružní trasy byla uzavřena s ital-
ským sdružením „CMT – COPENHAGEN METRO TEAM
I/S“ (dále CMT) v roce 2011. Vedoucím tohoto sdružení, které
také zahrnuje firmy TECNIMONT a SELI, je společnost SALI-
NI-IMPREGILO.

Objednatel je zastoupen firmou Metroselskabet I/S, která byla
založena speciálně za tímto účelem v roce 2007. Kodaňský měst-
ský místní úřad vlastní 50 % této společnosti, dánský stát 41,7 %
a místní úřad města Frederiksberg 8,3 %. 

Až bude v létě 2019 nová okružní trasa dokončena, bude
denně užívána až 240 000 cestujícími, což viditelně zlepší
dopravní situaci v Kodani. 

2 PROVÁDĚNÍ MONITOROVACÍCH MĚŘENÍ 

2.1 Představení firmy SMT Denmark ApS

Provedením všech geodetických a geotechnických činností
monitoringu pro dodavatele stavby CMT byla pověřena firma
SMT Denmark ApS, která byla založena speciálně pro tuto stav-
bu. Rakouská firma GEODATA Ziviltechnikergesellschaft mbH
a německá firma ANGERMEIER INGENIEURE GmbH vlastní
každá 50 % této společnosti. Práce byly zahájeny na podzim
roku 2011 a skončí v létě 2017, po dokončení všech nosných
konstrukcí a tunelů. 
2.2 Požadavky investora

Investor zastupovaný firmou Metroselskabet I/S již vydal
velmi podrobné požadavky na monitoring v dokumentaci pro
výběr dodavatele. Požadavky uváděly mimo jiné následující
body:

•  přesná nivelace budov a povrchů;
•  automatické monitorovací systémy deformací ve 3D využí-

vající vysoce přesných přístrojů pro kontinuální monitoro-
vání budov a objektů; 

•  dynamometry pro monitoring opěrných zdí (pilotové nebo
podzemní stěny); 

•  strunové tenzometry instalované na nosnících pro monito-
ring opěrných zdí (pilotové nebo podzemní stěny);

•  inklinometry, extenzometry, piezometry a další přístroje
umístěné v hornině pro monitorování podloží.

Dále bylo požadováno přenášet všechna relevantní data
z plnoprofilových tunelovacích strojů a data monitoringu do
centrální databáze a tak je zpřístupnit online všem účastníkům
výstavby. Objednatel také vydal velmi podrobné instrukce týka-
jící se databáze stavby, například:

•  užívání systému databáze GIS, která je založena na serveru
SQL s propojením na všechny společnosti, kanceláře
a externí konzultanty zapojené do projektu;

•  ukládání všech automatických a ručních měření deformací
do této databáze;

•  instalování automatického varovného a poplašného systé-
mu kdekoliv jsou překračovány různé mezní hodnoty;

•  zřízení grafického rozhraní s mapou města a zobrazení
informací týkajících se stavebních prací (trasy tunelů,
půdorysy stanic atd.);

•  vizualizování postupu stavby na stanicích a tunelech;
•  vydávání instrukcí k četnosti měření, přesnému umístění

měřicích bodů a čidel a přesnosti měření;
•  podávání informací o konkrétních budovách, které se

nacházejí v těsné blízkosti nových konstrukcí stavebních
jam stanic, nebo pod kterými prochází tunelovací stroje,
včetně různých technických dat (jako jsou konstrukce

2017. Main construction work has begun on the stations and
shafts in 2011 and the the structure work is intended to be lar-
gely completed by the summer of 2017.

The contract for construction the new Circular line was
awarded to the Italian joint venture called CMT “COPENHA-
GEN METRO TEAM I/S” (CMC) in 2011. SALINI-IMPRE-
GILO is the leader of this team, which also comprises of TEC-
NIMONT and SELI.

The client is represented by Metroselskabet I/S, which is
a firm that was specially founded for this purpose in 2007 and
of which Copenhagen's Urban Local Authority owns 50%, the
Danish State owns 41.7% and the Frederiksberg Local
Authority owns 8.3%.

Up to 240,000 people will use the new circular line daily
when it is completed in the summer of 2019, which will the-
refore noticeably improve the traffic situation in Copenhagen.

2 TAKING THE MONITORING MEASUREMENTS

2.1 Introduction of SMT Denmark ApS

SMT Denmark ApS has been commissioned by constructor
CMT for taking over all geodesic and geotechnical monito-
ring measurements and was specially founded for this project.
The Austrian GEODATA Ziviltechnikergesellschaft mbH and
the German ANGERMEIER INGENIEURE GmbH each own
50% of the company. The work was commenced in autumn of
2011 and it shall finish in the summer of 2017 after all of the
main structural work and the tunnels have been completed.
2.2 The Client requirements

The client represented by Metroselskabet I/S had already issu-
ed very detailed requirement regarding the monitoring measure-
ment in the tender documents, which mention the following
items among other things:

•  precise levelling of buildings and surfaces;
•  automatic 3D monitoring systems with highly accurate

measuring instruments for monitoring the building and
objects permanently;

•  load cells for monitoring the retaining walls (bored-pile
walls or diaphragm walls);

•  strain gauges mounted on beams for monitoring the reta-
ining walls (bored-pile walls or diaphragm walls);

•  inclinometers, extensometers, piezometers and other instru-
ments placed in the ground for monitoring the subsoil.

Furthermore, it was demanded to transmit all of the relevant data
from the tunnel-boring machines, as well as the monitoring data,
to the central database and therefore to make it available online for
all of the project's participants. The client has issued very detailed
instructions about the project's database, for example:

•  using a GIS database system that is based on a SQL ser-
ver with an interface to all companies, offices and exter-
nal consultants involved on the project;

•  storing all of the automatic and manual measurements of
deformation in the database;

•  installing an automatic warning and alarming system
whenever the various threshold values are exceeded;

•  setting up a graphic interface with a filed map of the city
and a display of information that is relevant for the buil-
ding work (tunnel aligments, outlines of the stations, etc.);

•  visualizing the progress of the construction on the station
buildings and tunnelling;

•  issuing instructions about the measuring frequencies, the
exact position of the measuring points and sensors and
the measuring accuracy;
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budov, rozměry, počet podlaží atd.) a obecná data, jako jsou
informace o vlastnících, způsobu využití apod. 

Tunelový informační systém KRONOS byl schopen kom-
plexně plnit požadavky objednatele. Tento databázový systém
byl vyvinut firmou Geodata Ziviltechnikergesellschaft mbH,
která ho také provozuje. 
2.3 Automatické monitorovací systémy deformací ve 3D

Tyto systémy byly instalovány a uvedeny do provozu v každé
ze 17 stanic a 3 šachet, stejně jako na vjezdové rampě do CMC
ještě před zahájením hlavních stavebních prací tam, kde může
docházet k sedání. Včasná instalace monitorovacích přístrojů
umožnila komplexní podchycení všech deformačních změn
způsobených v důsledku jakýchkoliv stavebních prací. 

Automatické 3D monitorovací systémy byly vybaveny vyso-
ce přesnými totálními stanicemi TM30 – 0.5” firmy Leica
Geosystems, potom byly připojeny na počítač přes automatický
systém pro řízení a přenos dat (LAN, WLAN nebo UMTS)
a následně byla data vložena do databáze KRONOS. Doposud
bylo současně nasazeno až sto kusů totálních stanic TM30.
Automatické 3D monitorovací systémy byly provozovány buď
jako jediná stanice (např. na dvoře za domem), nebo i jako
systémy složené až z 8 přístrojů (např. na monitorování kostela
Marmorkirken a přilehlých budov). Všechny totání stanice byly
řízeny aplikačním systémem „OBSERVER“, který byl vyvinut
a udržován během celého projektu firmou ANGERMEIER
INGENIEURE GmbH. Kromě provádění vlastních měření
systém Observer také umožnil přijímání dalších informací
o stavu celého monitorovacího systému, například:

•  následné doměření bodů, které nebylo možno měřit v rámci
jednoho cyklu měření; 

•  trvalé měření kompenzátoru totální stanice během cyklu
měření;

•  přerušení komunikace s totální stanicí; 
•  kontrola automatického vyrovnání dat s ohledem na přes-

nost jednotlivých parametrů. 
Na obr. 2 je letecký pohled na měřické přímky z totálních sta-

nic v různých místech v blízkosti kostela Marmorkirchen.
Po převzetí podkladů k monitoringu se zákresem předpoklá-

daných deformačních zón byla provedena předběžná prohlídka

•  filing the information about those specific buildings
which are located directly next to the new structures of
the station pits, or under which the tunnelling machines
pass, including various technical data (like the fabric of
the buildings, dimensions, number of stories, etc.) and
general data like information about the owners, uses, etc.

The KRONOS tunnel-information system was able to com-
prehensively fulfil the client's requirements. The KRONOS
database system was developed by Geodata Ziviltech ni -
kergesellschaft mbH, which also operates it.
2.3 Automatic 3D monitoring systems

These systems were installed and put into operation in each
of the 17 stations and 3 shafts, as well as on the ramped ent-
rance to the CMC for the tunnels, before the main constructi-
on works started, where settlements can occur. The monito-
ring instruments were commissioned on time, which enabled
all of deplacements that were caused by any construction
work to be detected comprehensively.

The automatic 3D monitoring systems have been equipped
with Leica Geosystems highly precision TM30 - 0.5” total sta-
tions and then were connected to a PC via an automatic sys-
tem for controlling and data transmission (LAN, WLAN or
UMTS) and subsequently upload the data into the project's
KRONOS database. Up to one hundred TM30s total stations
have been used simultaneously meanwhile. The automatic 3D
monitoring systems were operated as a single station (e.g. in
backyard) or even as networks with up to 8 devices (e.g. for
monitoring the Marmorkirken and the adjacent buildings).
The entire total stations were controlled by the “OBSERVER”
application system which was delevoped and maintained
during the whole project by ANGERMEIER INGENIEURE
GmbH. Besides performing the actual measuring routine the
Observer system also enabled additional information about
the entire system's conditions to be received, for example:

•  subsequently measuring the points that could not be mea-
sured within one measuring cycle;

•  permanently measuring the total station’s compensator
during the measuring cycle;

•  breakdown of communication to a total station;
•  monitoring the automatic adjustment regarding the accu-

racy of various parameters.
On Fig. 2 is an aerial view of the surveying sights from the

total stations at various locations in the vicinity of
Marmorkirken.

After hand over of the monitoring design with predicted
settlement curves a preliminary site inspection was made;
during which the best possible locations were investigated for
the total stations in order to be able to optimally monitor all
of the buildings which were situated within the zone of settle-
ment. A detailed plan for aproval by CMT monitoring depart-
ment and for validation through the client monitoring depart-
ment was handed over after finishing the site visit.

The CMT Communication Department made contacts in
parallel with the individual owners or adminstration compani-
es of the buildings in order to obtain the consents for setup
brackets on buildings' facades and for connecting the neces-
sary power-supply cables.

Obr. 2 Situace automatického měření deformací v oblasti kostela Marmorkir -
ken a ulice Store Kongensgade z osmi totálních stanic
Fig. 2 Situation of the automatic measurement of deformations in the area of
Marmorkirken church and Store Kongensgade Street with the surveying sights
from 8 total stations

osy tunelových tubusů ve výstavbě
tunnel axes of tunnel tubes in construction
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staveniště; v jejím průběhu byla prozkoumána nejlepší možná
místa pro umístění totálních stanic, aby byly schopné optimálně
monitorovat všechny budovy, které se v těchto zónách nacháze-
jí. Po návštěvě staveniště byl předán podrobný plán rozmístění
prvků systému k odsouhlasení oddělením monitoringu zhotovi-
tele stavby CMT a ke schválení oddělením monitoringu inves-
tora. 

Odbor komunikace CMT souběžně kontaktoval jednotlivé
vlastníky budov nebo společnosti zajišťující jejich správu, aby
získal souhlasy pro osazení konzol na fasádách budov a připo-
jení potřebných napájecích kabelů. 

Souhlas k postavení měřických pilířů na veřejných plochách
vně stavenišť, jako jsou parkovací plochy a chodníky, byly zís-
kávány od příslušných odborů kodaňských a frede riks bergs kých
místních úřadů. Potom, co byly všechny tyto souhlasy získány
a konzoly instalovány, následovala instalace odrazných hranolo-
vých terčů. Tento postup zajišťoval, že byl vždy volný výhled
mezi odrazným hranolem a totální stanicí. Zvláštní péče byla
věnována zajištění dostatečného počtu referenčních bodů pro
každý monitorovací systém vně ovlivněných zón, tak aby byl
umožněn spolehlivý výpočet souřadnic při vyrovnání měření za
účelem vytvoření stabilní sítě. Kdekoliv to bylo zapotřebí, byly
automatické monitorovací systémy doplněny dalšími totálními
stanicemi. Nakonec byla provedena počáteční měření všech
odrazných hranolů a spolu s nastavením automatického systému
monitoringu včetně matematického vyrovnání dat a automatic-
kým přenosem dat byla měření zavedena do databáze KRONOS. 

Ideální způsob umísťování totálních stanic byl buď instalová-
ní konzolí na fasádách budov nebo postavení měřických pilířů
přímo na površích zařízení staveniště nebo na veřejných plo-
chách (obr. 3, 4).

Při tak rozsáhlém projektu s mnoha individuálními staveniš-
ti se ukázalo, že rozhodnutí investovat do automobilové zdvi-
hací plošiny bylo velmi praktické a nezbytné. S ohledem na
skutečnost, že tato vysokozdvižná plošina byla trvale k dispo-
zici, mohly být prováděny instalace, demontáže a především
údržba komponentů systému velmi rychle a s vysokou spoleh-
livostí. Na instalaci, údržbě a demontáži automatických 3D
monitorovacích systémů trvale pracovaly týmy tří až pěti pra-
covníků. Většinu funkčních poruch bylo možné odstranit dál-
kově přes ovládací počítače. Teprve poté, co všechny pokusy
s dálkovým ovládáním selhaly, byl vyslán na příslušné stave-
niště servisní tým. 

V období posledních pěti let bylo instalováno a provozováno
přes 250 totálních stanic a kolem 10 000 odrazných hranolů.

Consents for erecting the monitoring pillars in public areas
outside the construction sites – such as parking spaces or
walk ways – were obtained from the appropriate departments
of Co penhagen's and Frederiksberg's local authorities. All of
the consents were obtained and then the monitoring pillars
and brackets were installed, followed by the prisms. This
work sequence ensured that there was always a line of sight
between prism target and total station. Special care was taken
to ensure that there were always enough reference points for
every monitoring system outside the zones of influence to
enable a reliable coordinates calculation in the adjustment, in
order to create a robust network. The monitoring systems
were supplemented by additional total station locations whe-
never needed. Finally the initial measurement of all prism tar-
gets were taken and the setting up of the automatic 3D moni-
toring system with adjustment, automatic data-transmission
and filed in the KRONOS database.

The ideal way of locating 'total stations' was either to install
the brackets on the buildings' facades or to erect the monito-
ring pillars directly on the surface of the building sites or in
the public area (Fig. 3, 4).

Such a large project with many individual construction sites
confirmed that the decision to invest in a truck with a lifting
platform was very practical and necessary. The lifting plat-
form was permanently available, which speeded up the instal-
lations and decommissioning, as well as the maintenance of
the system's components in particular; it also ensured high
reliability while doing so.

Teams of between 3 and 5 persons were permanently wor-
king on the automatic 3D monitoring systems for installation,
maintenance and decommissioning. The majority of the 

Obr. 4 Totální stanice na měřickém pilíři uvnitř staveniště
Fig. 4 A total station on the measuring pillar inside a building site

Obr. 3 Totální stanice na fasádě budovy
Fig. 3 A total station with its bracket on the building's facade
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Systémy byly provozovány mezi třemi měsíci na tunelových
úsecích a několika léty na staveništích. Mnoho systémů ale
bylo v nasazení trvale po dobu pěti let. Práce na jejich demon-
táži dosud probíhají a očekává se, že budou pokračovat do
poloviny roku 2017. Systémy se mohou vypínat a demontovat,
pouze pokud již byly oba tunely v dané oblasti dokončeny
a nové staniční budovy dospěly do stanovené fáze výstavby,
kdy se již neočekávalo žádné sedání. 

Automatický monitorovací systém provádí měření zpravidla
v jedno- až dvouhodinových intervalech. Intervaly měření byly
v obzvláště kritických případech zkracovány až na 10 minut.
Při průchodu dvou strojů TBM pod stávající stanicí a pod tune-
lovým úsekem s provozovanými trasami M1 a M2 byl interval
měření dokonce zkrácen na méně než 2 minuty, aby byly kon-
tinuálně získávány informace o možných posunech tunelů. 
Obr. 5 vyobrazuje graf sedání jednoho ze sledovaných bodů ve
stávající stanici v okamžiku průchodu jednoho TBM. Žluté
a červené linie znázorňují stavy pohotovosti (alert) a poplachu
(alarm). Zelená kolečka představují jednotlivá měření v dané
intenzitě opakování. Z grafu je zřejmý minimální rozptyl namě-
řených hodnot – měření v tunelech metra mohlo být prováděno
s přesností lepší než 0,2 mm ve výškách díky velmi dobrým
podmínkám pro měření v podzemí, i přes velmi krátké pravi-
delné intervaly průjezdů vlaků. Mohla tak být zachycena
výsledná hodnota vertikální deformace o velikosti do 1 mm.
V této oblasti automatický monitorovací systém ve 3D nahradil
původně navržené měření metodou hydrostatické nivelace (viz
dále).

Do konce monitorovacího období v roce 2017 bude provede-
no přes 100 milionů měření. 

Na všech důležitých budovách, na kterých jsou umístěny
odrazné hranoly, byly navíc osazeny i nivelační body za úče-
lem vytvoření doplňujícího monitorovacího systému. Toto
dodatečné nezávislé měření umožňuje, aby byly budovy nadá-
le sledovány, kdykoliv je provoz automatického monitorovacího

malfunctions were able to be remedied by via remote access
the controlling PCs. In the end, after all of the remote attemp-
ts had failed a service team was sent to the appropriate con-
struction site.

Over 250 total stations and about 10.000 prisms were instal-
led and operated during the period of the last five years. The
systems were in operation between three months along the
tunnel stretches and several years on construction sites while
doing so, although many systems have already been in per-
manent use for five years. The decommissioning work is still
ongoing and expected to continue until the middle of 2017.
The systems can only be switched off and dismantled when
both tunnels have been completed in the specific area and the
new station buildings have reached a specific phase of con-
struction, so that no settlements should be expected to take
place any longer.

The automatic monitoring system takes measurements at
intervals of one to two hours as a rule. The measuring inter-
vals were also reduced down to 10 minutes in particularly cri-
tical cases. The measuring interval was even reduced to less
than 2 minutes while 2 TBM’s passing under existing Metro
station and tunnel section with operating M1 and M2 lines, in
order to permanently obtain information about possible dis-
placements of the tunnels. Fig. 5 presents a graph of settle-
ment of one of the monitored points in the station at the
moment of the passage of one TBM. The yellow and red lines
represent the states of alert and alarm. The green circlets
represent individual measurements in the particular repetition
intensity. The minimum dispersion of the measured values is
obvious from the graph - the measurements could be taken
within an accuracy better than 0.2mm in height, on account of
the very good measuring conditions in the underground exis-
ting Metro tunnels despite the very high regular intervals of
the trains. The measured vertical displacement could be regis-
tered within 1mm. In this area the automatic 3D monitoring

Obr. 5 Sedání stávající stanice Metra a tunelu při průchodu tunelovacího stroje TBM pod nimi
Fig. 5 Settlement of an existing underground Metro station and tunnel while the TBM was passing underneath
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systému krátce přerušen, a zároveň bylo schopno potvrdit
mnoho případů měřeného nestandardního deformačního chová-
ní budov. 

V kritičtějších případech byl v budovách kromě automatic-
kých monitorovacích systémů a nivelačních bodů také instalo-
ván systém hydrostatické nivelace. Tento další monitorovací
systém umožňuje provádět vysoce přesná měření uvnitř budov
nebo v jejich citlivých částech, kde nebylo možno měřit pomo-
cí automatického monitorovacího systému ve 3D a nivelace,
nebo by toto měření bylo příliš nákladné a neekonomické [2].
2.4 Velmi přesná nivelace

Jak již bylo uvedeno, mnoho měření monitoringu se také pro-
vádělo pomocí klasické manuální velmi přesné nivelace. Tato
metoda byla použita k získání výchozích dat na terénu nebo
budovách před zahájením jakýchkoliv stavebních prací.
Analýzou takových měření se v určitých oblastech dají zjistit
a monitorovat sezonní pohyby nebo dlouhodobé sedání. Na dru-
hou stranu se technika velmi přesné nivelace používala nejen
jako záložní systém pro automatické monitorovací systémy 3D,
ale i jako jediný systém měření v takových místech, jako jsou
například uzavřené dvory a interiéry budov. Kromě toho byla
nivelační měření užívána pro doprovodný monitoring při kom-
penzačních injektážích. Měření se prováděla kontinuálně podle
přesně stanovených pravidel pro nivelaci. Kdykoliv byly překro-
čeny mezní hodnoty (např. zdvihnutí o 2 mm), byla kompenzač-
ní injektáž okamžitě přerušena, aby podloží mělo čas na konso-
lidaci a práce mohly pokračovat na jiném místě. V období od
roku 2012 do roku 2015 pracovalo v celé městské oblasti Kodaně
a Frederiksbergu současně až sedm geodetických skupin. 
2.5 Hydrostatická nivelace

Nejcitlivější stavbou, která se musela monitorovat v průběhu
celé doby výstavby, byl téměř 250 let starý kostel Marmorkirken
(obr. 6). Má mohutnou kupoli s průměrem 45 m a celkovou

system replaced the originally designed measurement using
the hydrostatic levelling method (see below). 

Over 100 Mio measurements will be taken until the moni-
toring period ends in 2017.

Levelling bolts were also being installed additionally on all
of the relevant buildings where the prisms are located, in
order to create a redundant monitoring system. The additional,
independent measurement enables the buildings to continue
being further observed whenever the automatic 3D monito-
ring system is briefly interrupted and even a lot of non-stan-
dard deformational behaviour of the buildings can be confir-
med in this way.

A liquid levelling system was also installed within the buil-
dings in quite critical cases, besides the automatic 3D moni-
toring systems and levelling bolts. This additional monitoring
system allows highly accurate measurements to be taken insi-
de a building or in sensitive parts of them, which were unme-
asurable by the automatic 3D monitoring system and level-
ling, or far too costly to be measured economically [2].
2.4 High precision levelling

Many monitoring measurements were also taken with the
classic, manual, high precision-levelling technique, as has
been mentioned already. This method was used to obtain base-
line data about surfaces or buildings on one hand, before any
construction works starts. Seasonable movements or long-
term settlements, can be detected and monitored in certain
areas by analysing such levelling measurements. On the other
hand, the high precision-levelling technique was utilized not
only as a redundant system for the automatic 3D monitoring
systems but also as the only measuring system in areas like
confined backyards and interiors of buildings for example.
Apart from that, the levelling measurements have been used
for supporting monitoring during the jet-grouting activities.
Measurements were permanently taken according to specific
levelling rulers and the jet-grouting was stopped immediately
whenever the specified threshold values (e.g. 2mm uplift) was
exceeded, so the subsoil has time for consolidation and to ena-
ble the work to be continued in another place. Up to 7 surve-
ying crew were working simultaneously within the entire
urban areas of Copenhagen and Frederiksberg during the main
construction phase between 2012 and 2015.
2.5 Liquid level systems (hydrostatic levelling)

The most sensitive structure that had to be monitored during
the complete construction period was the Marmorkirken that
is almost 250 years old (see Fig. 6). It has a monumental dome
of 45m in diameter and a total height of over 80m. The
church, which was built in the vicinity of the Royal
Amalienborg Castle, characterizes the city's skyline like no
other structure and it lies directly next to the new under con-
struction Metro station “Marmorkirken”. This building was
monitored by taking measurements inside it with liquid level
systems, besides the usual monitoring measurements like high
precision levelling and automatic 3D system. Before the start
of the construction activities at the station in 2012, a total of
4 measuring circuits with a total of 28 individual sensors were
installed in the basement and in old heating ducts located cir-
cularly under the church’s area (see Fig. 7).

Data has been recorded at intervals of two hours since April
2012 and the system provided information continuously via
700.000 measurements and documented the church's behavi-
our throughout the entire progress of the construction work.

Everything proceeded without problems during the whole

Obr. 6 Sanační práce na kopuli kostela Marmorkirken před započetím výstavby 
Fig. 6 Rehabilitation work on the Marmorkirken church dome before the
project commencement 
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 výškou přes 80 m. Kostel, který
byl postaven v blízkosti Royal
Amalienborg Castle (královský
palác Amalienborg), charakteri-
zuje panorama města jako žádná
jiná stavba. Leží přímo vedle
nově budované stavby stanice
metra Marmorkirken. Tento
objekt byl v interiéru monitoro-
ván měřením hydrostatické ni ve-
lace souběžně s dalšími monito-
rovacími měřeními, jako je velmi
přesná nivelace a automatický
3D systém. Ještě před zahájením
stavebních prací na stanici v roce
2012 byly v suterénu a ve starých
topných kanálech umístěných
v kruhovém uspořádání pod kos-
telem instalovány celkem 4 měři-
cí okruhy s 28 čidly (obr. 7).
Údaje se ve dvouhodinových
intervalech zaz  namenávají od
dubna 2012; systém průběžně
poskytoval informace ve formě
700 000 měření a dokumentoval
chování kostela po celou dobu
výstavby.

Během celé doby výstavby
probíhalo vše bez problémů
a všechny druhy monitorovacích
systémů, jako je nivelace, auto-
matická 3D měření nebo hydro-
statická nivelace, ukazovaly stejné chování objektu. Všechny
systémy se vzájemně kontrolovaly a byly používány jako redun-
dantní monitorovací systém.

3 ZÁVĚR

Mamutí projekt monitoringu, jako je tento, může být realizo-
ván ke spokojenosti všech účastníků výstavby pomocí dobře
organizovaného, motivovaného a zkušeného týmu, který doká-
že instalovat a udržovat systémy za podpory přesných kvalita-
tivních a procesních pokynů a provádět každodenní měření
s požadovanou přesností. Podporu, která byla poskytována až
jednomu stu 3D monitorovacích systémů, bylo nakonec možno
realizovat ekonomicky a efektivně také díky průběžnému zlep-
šování programu OBSERVER vývojovým oddělením společ-
nosti ANGERMEIER INGENIEURE GmbH a používáním lep-
ších a účinnějších komponentů hardware v modulech rozhraní
a v ovládacích počítačích. 

Dipl.-Ing. DIETER HEINZ, 
dieter.heinz@smt-geomonitoring.dk, SMT Denmark ApS

Recenzovali Reviewed: Ing. Jaroslav Zlámal, 
Ing. Tomáš Zítko

construction phases and all types of monitoring systems like
levelling, automatic 3D measurements or the liquid level sys-
tem shown the same behavior. So all systems control each
other and were used as a redundant monitoring system.

3 CONCLUSION

A mammoth monitoring project like this one can be imple-
mented to satisfy all of the project participants with a well-
organized, motivated and experienced team that can install
and maintain the systems with the support of strict quality and
process management instructions and by taking the daily mea-
surements with the required precision. However, the support
service that was provided for up to 100 of the 3D monitoring
systems could finally be maintained economically and effici-
ently too, thanks to the continuous improvement of the
OBSERVER software by the ANGERMEIER INGENIEURE
GmbH development department and also through utilizing
better and more efficient hardware components in the interfa-
ce modules and in the controlling PCs.

Dipl.-Ing. DIETER HEINZ, 
dieter.heinz@smt-geomonitoring.dk, SMT Denmark ApS
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Obr. 7 Umístění čidel uvnitř kostela Marmorkirken 
Fig. 7 Positions of the sensors inside the Marmorkirken
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