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1. PROJEKT

1.1 Přehled

Stavba byla zadána sdružení MetNordJV, jehož členy jsou
HOCHTIEF Solutions AG a ZÜBLIN A/S. Zadavatelem cel-
kem 3,8 km dlouhého úseku (obr. 1) je dánský provozovatel
metra Metroselskabet I/S (MS). 

Aktuálně nejsou stavební pozemky ani přímo sousedící
pozemky zastavěné, v sousedství však již vznikají první obyt-
né jednotky nové obytné čtvrti „Nordhavn“. Po dokončení
úseku stavby dojde k další zástavbě v prostoru vedle stanice
a nad ní.

METRO „CITYRING“ V KODANI – ÚSEK „BRANCH OFF TO NORDHAVN“
CITYRINGEN METRO, COPENHAGEN – BRANCH-OFF TO NORDHAVN

FRANK ABEL

ABSTRAKT
Objekt „Branch off to Nordhavn“ městského okruhu metra v Kodani má po dokončení v roce 2019 spojit oblast severního přísta-

vu, která je v současnosti rozvíjena jako nová městská čtvrť pro budoucích 40 tisíc obyvatel, s vnitřním městem. Plánovaná kapaci-
ta představuje 11 tisíc cestujících denně. Projekt (na trase metra M4) představuje severní pokračování aktuálně budovaných linek
metra „Cityring“ ve vnitřním městě.

ABSTRACT

The “Branch off to Nordhavn” project of the Copenhagen Cityringen metro should connect, af-ter its completion in 2019, the
Nordhavn area in Copenhagen - which is currently being developed as a new city district with a city centre for future 40,000 inhabi-
tants. The metro capacity is planned for 11,000 passengers a day. The project will provide the northern continuation of the
“Cityringen” metro lines currently under-construction in the city centre. 

1. PROJECT

1.1 Overview

The construction contract was awarded to MetNordJV, the
members being HOCHTIEF Solutions AG and ZÜBLIN A/S.
The Client, the Denmark-based metro operator “Met -
roselskabet I/S” (MS) orderied the metro section with a total
length of 3.8 km (Figure 1).  

At present, neither the building plot of land, nor the directly
neighbouring plots are developed, nevertheless, the first resi-
dential units of the new residential quarter “Nordhavn” have
already started to rise. Further building activities in the area

Obr. 1 Celkový přehled projektu „Branch off to Nordhavn“ v Kodani
Fig. 1 Overview of „Branch off to Nordhavn“ project in Copenhagen 
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next to the station and above it will rise after the completion of
the construction section.

The project scope is clear from the following overview:
•  underground Nordhavn station, length 80m, depth 14m;
•  Cut-and-Cover tunnel, L=150m;
•  ramp with sheet pile walls to the surface, length 125m;
•  underground “transfer tunnel”  to the city railway station,

length 80m;
•  emergency and ventilation shaft Krauseparken, 

depth 40m;
•  mechanical and electrical installations in the tunnels, shaft

and station (without installations directly connected with
trains – electrical power supply to trains, interlocking tech-
nology etc.);

•  architectural works in the station and in the shaft;
•  two TBM bored running tunnels from Nordhavn to Øster

Søgade, track 62 = 1796m, track 61 = 1594m;
•  TBM1: shield and follow-up equipment;
•  TBM2: shield only;
•  the first concrete layer on the bottom of the tunnels;
•  cross passage interconnecting both tunnel tubes with the

Krauseparken shaft.
The total volume of the contract is € 150 million, in the

arrangement of 60% by ZÜBLIN A/S and 40% by HOCHTIEF
Solutions AG. 
1.2  Geology

The project is located in the area of the original coastline.
Palaeocene deposits (Figure 2) are situated below the fillings
and Quaternary deposits. The strength of Copenhagen limesto-
ne increases with the growing depth and, at the same time, the
permeability decreases  in connection with the compaction rate;

Confined groundwater level is situated in the lower water-
bearing layer in the limestone. The second, upper water-bearing
layer is situated in Quaternary layers. It is influenced by sea
water found nearby and by precipitations. It features seasonal

Rozsah projektu je uveden v následujícím přehledu:
•  podzemní stanice Nordhavn délky 80 m a hloubky 14 m;
•  hloubený tunel délky 150 m;
•  rampa se štětovými stěnami k povrchu délky 125 m;
• podzemní „přestupní tunel“ ke stanici městské dráhy délky

80 m;
•  nouzová a větrací šachta Krauseparken hloubky 40 m;
•  mechanické a elektrické instalace v tunelech, šachtě a sta-

nici (bez instalací přímo spojených s vlaky – elektrické
napájení vlaků, zabezpečovací zařízení, atd.);

•  architektonické úpravy ve stanici a šachtě;
•  dva tunely ražené TBM z Nordhavnenu do Øster Søgade,

kolej 62 délky 1796 m a kolej 61 délky 1594 m;
•  TBM1: štít a navazující zařízení;
•  TBM2: pouze štít;
•  první vrstva betonu na počvě tunelových staveb;
•  příčná tunelová propojka spojující oba tunelové tubusy

s šachtou Krauseparken.
Celkový objem zakázky je 150 mil. €, v členění 60 %

ZÜBLIN A/S a 40 % HOCHTIEF Solutions AG. 
1.2  Geologie

Projekt je situován do oblasti původní linie pobřeží. Pod
navážkami a kvartérními sedimenty se nacházejí paleogenní
sedimenty (obr. 2). Se zvětšující se hloubkou roste v souvislos-
ti s mírou zvětrání i pevnost kodaňského vápence, současně
klesá jeho propustnost.

Podzemní voda s napjatou hladinou se nachází v dolní zvod-
nělé vrstvě ve vápenci. Tlak podzemní vody přitom hladinu
vytačí až k horní hraně terénu. V kvartérních vrstvách je situo-
vána druhá, horní zvodnělá vrstva. Tato zvodeň je ovlivňována
nedaleko se nalézající mořskou vodou a srážkami a vykazuje
sezónní výkyvy. Obě zvodně jsou navzájem pouze částečně
oddělené souvislými vrstvami kvartérního pokryvu.

Z hlediska projektování je proto nutno uvažovat s hladinou
podzemní vody zasahující až k úrovni terénu.

Obr. 2 Geologický podélný řez projektu „Branch off to Nordhavn“
Fig. 2 „Branch off to Nordhavn“ project longitudinal section
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fluctuations. Both aquifers are
mutually only partly separated by
continuous Quaternary cover layers.

From the viewpoint of designing
it is therefore necessary to consider
the water table to be reaching up to
the terrain surface.
1.3  Parts of the construction

Train access to the tunnels will be
carried out using the Cut-and-Cover
method in the Upper Quaternary
layers. This part includes constructi-
on of an 80 m long station of the
underground railway and a 150m
long cut-and-cover part of the tun-
nel with the follow-up 125m long
ramp (Figure 3).

Both main tunnels with a length
of 1.8 and 1.6km (Figure 4) are situ-
ated in the Copenhagen limestone
and will be bored by the TBM shield
from the station area (Figure 5).

Each tunnel will contain one set
of the metro tracks (61 and 62) – the
finished cross section of the tunnel
will have an internal diameter of

1.3  Části stavby

Příjezdy k tubusům tunelu budou provedeny v otevřené sta-
vební jámě v horních kvartérních vrstvách. Tato část zahrnuje
výstavbu 80 m dlouhé stanice metra a 150 m dlouhého úseku

Obr. 3 Nádraží a navazující oblast prováděná v otevřené stavební jámě
Fig. 3 Railway station and following area carried out using cut-and-cover method

Obr. 4 Situace tunelových trub
Fig. 4 Situation of tunnel tubes
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Obr. 5 3D model stanice Nordhavn s přestupním tunelem a navazujícími
tunelovými troubami
Fig. 5 3D model of Nordhavn station with interchange tunnel and linking
tunnel tubes

Obr. 6 Vzorový příčný řez traťovým tunelem
Fig. 6 Typical cross-section of trail tunnel

Obr. 7 Šachta Krauseparken
Fig. 7 Krausenparken shaft
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4.90m and external diameter of 5,5m. Bored diameter is 5,8m.
The width of segmental lining rings is 1,4m and one ring is
composed of 5+1 tunnel lining segments. Figure 6 shows stan-
dard cross sections of the tunnel in the areas without any trans-
verse inclination.

After 500 m, the two tubes are connected by means of the
ventilation, escape and maintenance shaft ‘Krauseparken’
(Figure 7). The complete shaft set consists of a two-storey
building with a rectangular ground plan situated above the cir-
cular cross section shaft. The shaft will be built up under the
protection of a diaphragm wall (the wall made of bored piles
and shotcrete). Bored piles reach to the depth of 21m. The
Copenhagen limestone will be stabilised by a layer of shotc-
rete. The tunnel tubes will be connected with the shaft by
means of a cross passage. It will be supported using shotcrete
lining.

The connection of both tubes to the existing shaft
Østersøgade of the separate Cityring route in the centre –
Copenhagen Seen Sortedam Sø, as presented in Figure 8.

Apart from the actual building facilities the contract includes
also an architectural solution, its implementation and all tech-
nical installations – except for the power outputs associated
with the track equipment.

2. EXISTING STATE OF THE CONSTRUCTION 

The total construction time will be 5 years and the project is
currently fully within the specified time frame.

The construction pit of the station together with the follow-
up cut-and-cover part was built, using secant bored pile walls
(piles ∅1.20m) with usually three tiers of anchors (Figure 9).
In the area of the front end of the construction pit, the area for
launching of the shields was created by the use of the glass-
fibre reinforcement (GFR) in the piles and by placement of
other rod reinforcement. 

The dimensions of the construction pit are approximately
100m x 19m at an average depth of about 17m, the cut-and-
cover section of the tunnel features a width of approx. 15m.
This leads to the total number of the implemented piles of ~600
pieces. Additional non-reinforced piles were used for waterpro-
ofing in the area around the main staircase and in the train set
entrance area.

hloubené části tunelu s navazující přístupovou rampou délky
125 m (obr. 3).

Oba hlavní tunely s délkou 1,8 a 1,6 km (obr. 4) jsou situo-
vány v kodaňském vápenci a budou z prostoru stanice raženy
pomocí zeminového štítu EPB-TBM (obr. 5).

Každou tunelovou troubou povede jedna kolej metra (koleje
č. 61 a 62) – světlý průřez tunelu bude mít při tloušťce ostění
0,3 m vnitřní průměr 4,90 m, vnější průměr 5,5 m. Průměr líce
výrubu se předpokládá 5,8 m. Prstenec ostění šířky 1,4 m tvoří
5+1 segmentů. Obr. 6 zobrazuje vzorový příčný řez tunelu
v oblastech bez příčného sklonu.

Po 500 m spojuje obě tunelové trouby větrací, úniková
a údržbová šachta ‘Krauseparken’ (obr. 7). 

Komplet šachty tvoří dvoupodlažní provozně-technologický
objekt s obdélníkovým půdorysem umístěný nad šachtou s kru-
hovým průřezem. Šachta bude vybudována uvnitř dočasné
stěny z vrtaných pilot a stříkaného betonu. Vrtané piloty zasa-
hují až do hloubky 21 m. Pod pilotami bude stěna kodaňského
vápence zajištěna ostěním ze stříkaného betonu. Tubusy budou
s šachtou spojeny příčnou propojkou. Ta bude provedena se
zajištěním výrubu ostěním ze stříkaného betonu.

Napojení obou tunelových tubusů na stávající šachtu
Østersøgade navazujícího úseku Cityringu ve středu
Kodaňských jezer Sortedams Sø je patrné z obr. 8.

Vedle samotných stavebních objektů jsou součástí smlouvy
i architektonické řešení a jeho realizace a veškeré technické insta-
lace – s výjimkou výkonů souvisejících s kolejovým zařízením.

2. AKTUÁLNÍ STAV STAVBY 

Celková doba výstavby je 5 let a projekt se v současnosti
plně nachází ve stanoveném časovém rámci.

Byla vybudována stavební jáma stanice a navazující hlou-
bené části, a to s použitím podzemních stěn z převrtávaných
pilot o průměru 1,20 m se zpravidla třemi kotevními úrovně-
mi (obr. 9). 

V oblasti čela stavební jámy byly piloty vyztuženy použitím
skelných vláken a umístěním dalších výztuh byl vytvořen pro-
stor pro zaražení štítů. 

Rozměry stavební jámy stanice jsou zhruba 100x19 m při
průměrné hloubce cca 17 m, hloubený úsek tunelu má šířku cca
15 m. Z toho plyne celkový počet realizovaných pilot cca
600 ks. Pro utěsnění proti spodní vodě v prostoru kolem hlav-
ního schodiště a v oblasti zarážky štítů byly použity další
nevyztužené piloty.

Obr. 8 Napojení do stavební jámy Øster Søgade
Fig. 8 Connection to construction pit Øster Søgade

Obr. 9 Stavební jáma stanice a hloubených tunelů
Fig. 9 Construction pit for the station and cut-and-cover tunnels
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In order to minimise the quantity of water which must be
pumped from the building pit, the piles reach to a depth of app-
rox. 23m below the terrain level, which corresponds to the total
length of piles of almost 14km. Tension piles are intended for
protection against the uplift pressure after completion.

The construction pit for the ramp was created with the use of
sheet pile walls. The final floor slab has already been made
from concrete. The cut-and-cover tunnel is finished.

The TBM-driven running tunnels were completed by boring
the second tube on 5th February 2017 (Figure 10), during this
activity the maximum daily advance achieved was 56.19m in
the course of 24h (from the beginning of the day shift). The
method patented by HOCHTIEF and known as “flying-start”
(Figure 11) was successfully used for launching of both tunnel-
ling shields.

At present the last concrete pouring works are underway,
focused on the station, and during this process the structure of
the cover decks was finished as well. 

3. SPECIFICS DURING DESIGNING 

3.1  Specifics in the contract in the relation 

to the approval process  

The Design for the Construction Permit and the Detailed
Execution Design of the construction were drawn up by desig-
ning offices of HOCHTIEF Engineering GmbH, ZÜBLIN DE
TBT and ZÜBLIN DK.

In the case of the “Branch off to Nordhavn”, the contract
contained arrangement for the creation of the Design
Documentation of the “Design & Build” type in three phases:

level 1: Design Basis;
level 2: Preliminary Design PD (Design for Building

Permit);
level 3: Detailed Design DD (Execution Design – Detailed

Design).
Every document must be subject to a multilevel check –

always documented in the so-called “review and comment
sheets”:

Internally: Inspection check;
External inspector 
(Cat 3 check): Certificate;
Builder: “no comment status”;
Assessor / Building Authority: Building Permit (Design

Doc.) / Safety Note (permis-
sion by the PD and DD).

Aby bylo minimalizováno množství vody, které bude nutno čer-
pat ze stavební jámy, zasahují piloty až do hloubky cca 23 m pod
úrovní terénu, což odpovídá celkové délce pilot téměř 14 km. Pro
zajištění proti vztlaku po dokončení jsou určeny tahové piloty.

Stavební jáma rampy byla vytvořena s využitím štětových
stěn. Definitivní základová deska již byla vybetonována.
Hloubený tunel je dokončený.

Ražení tunelů pomocí TBM bylo dokončeno prorážkou druhé
tunelové trouby 5. února 2017 (obr. 10), přitom bylo dosaženo maxi-
málního denního výkonu 56,19 m za 24 h (od začátku denní směny). 

Pro zahájení ražby obou razicích štítů byl úspěšně použit patento-
vaný postup HOCHTIEF nazývaný jako „letmá zarážka“ (obr. 11).

V současnosti probíhají poslední betonářské práce na stanici,
přitom je dokončována konstrukce stropů. 

3. ZVLÁŠTNOSTI PŘI PROJEKTOVÁNÍ 

3.1 Zvláštnosti ve smlouvě ve vztahu k procesu schvalování 

Projekt pro povolení a realizační projekt stavby byl vypraco-
ván projekčními kancelářemi HOCHTIEF Engineering GmbH,
ZÜBLIN DE TBT a ZÜBLIN DK.

U „Branch off to Nordhavn“ bylo ve smlouvě sjednané vytvo-
ření projektové dokumentace „Design & Build“ ve třech fázích:

fáze 1: Design Basis (projekční podklady);
fáze 2: Preliminary Design PD (projekt pro stavební povolení);
fáze 3: Detailed Design DD (prováděcí projekt).
Každý dokument musí absolvovat vícestupňovou kontrolu –

vždy dokumentovanou v tzv. „review and comment sheets“:
interní kontrola: kontrolní prohlédnutí;
externí kontrolor VC3: osvědčení;
stavebník: „stav bez připomínek“;
stavební úřad: stavební povolení (PD) / Safety

Note (bezpečnostní požadavky
dle PD a DD).

U projektu pro stavební povolení odpovídá čas na kontrolu
85 dnům, u prováděcího projektu 65 dnům – vždy se zohledně-
ním dvou revizí.

Zvláštnost: U stavebních objektů kritických z hlediska času
přistoupil stavebník na zkrácený průběh kontrol. Paralelním
předáním kontrolorovi VC3 a stavebníkovi došlo ke zkrácení
průběhu kontroly o 3 týdny. 
3.2  Zvláštnosti z dánských norem – vyšší tlak vody

Vedle výpočtových případů podle EC7 (EN 1997-1 DK
NA:2013) musí být podle dánské přílohy, tabulky A.3-1 navíc
zohledněna i kombinace zatížení 5. Pro mezní stav konstrukce

Obr. 10 Prorážka TBM2 dne 5. února 2017
Fig. 10 TBM2 breakthrough on 5th February 2017

Obr. 11 „Letmá zarážka“ tunelovacího stroje TBM (bez opěrných bloků)
Fig. 11 TBM flying start-up
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In case of the PD the time corresponds to the check 85, in
case of DD 65 days – always with taking the two revisions into
consideration.

Speciality: In case of construction designs critical from the
viewpoint of time, the contractor accepted a reduced course of
checks – the parallel handover to the external inspector and to
the contractor led to the reduction of the course by 3 weeks. 
3.2  Specifics implying from Danish standards – higher

water pressure

Besides the computational cases according to EC7 (EN
1997-1 DK NA:2013) it is necessary, according to the Danish
Annex, Table A.3-1, to take into consideration also the “Load
combination 5”. For STR (Ultimate Limit State of Structure)
it is furthermore necessary to calculate the combination of the
permanently effective loads, for all safety coefficients it is
necessary to use the value of 1.0. At the design (STR) it is
necessary to take into consideration, on the resistance side,
apart from the safety coefficients of materials according to
corresponding EC sequences, also the additional coefficient
1.2 * KFI (KFI: coefficient depending on the class of consequ-
ences; here CC3 ==> KFI = 1.1). 

In the case of retaining walls which are stressed especially
by water pressure, this loading combination was determining
in the majority of cases for dimensioning of the parts.

4. SUMMARY

From Danish standards, specifications of the conractor and
the method of execution of the constructions which are usual
in Denmark, it is possible to derive particularities which had
to be taken into consideration in the Design Documentation
for the “Branch off to Nordhavn”. Special framework conditi-
ons according to Danish standards and the calculation formu-
la implying from them led to repeated checks. 

Thanks to proactive and close cooperation with the Client
(“fast track approval”) and mutual help of the partners during
the designing process it was possible to ensure, in spite of
high demands of the Client imposed on the designing phase,
the approval of the Design Documentation before the planned
commencement of the construction.

As of this day, a major part of the Project has already been
successfully implemented in accordance with the Time
Schedule. During the process, another milestone was met on
5th February 2017 through completion of the TBM tunnelling.
During the tunnelling process a top daily advance rate of
56.19m in the course of the day and night shifts (24 hours)
was achieved. Within the framework of further implementati-
on of the Project, the second structure of the station, equip-
ment and architectural lining will be completed (Figure 12) –
until 2019.

Dr.-Ing. FRANK ABEL, 
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Essen, Germany

STR je nutno navíc spočítat kombinaci trvale působících zatí-
žení, pro všechny dílčí bezpečnostní součinitele je přitom
nutno použít hodnotu 1,0. U návrhu podle mezního stavu STR
je nutno zohlednit na straně odolnosti vedle dílčích bezpeč-
nostních součinitelů materiálů podle odpovídajících EC
i doplňkový součinitel 1,2 * KFI (KFI: součinitel pro zatížení
z hlediska diferenciace spolehlivosti; zde CC3 ==>KFI = 1,1). 

U podzemních stěn, které jsou namáhány převážně tlakem
vody, byla tato zatěžovací kombinace při dimenzování dílů ve
většině případů určující.

4. SHRNUTÍ

Z dánských norem, zadání stavebníka a způsobu realizace
staveb, který je v Dánsku obvyklý, vyplývají zvláštnosti, které
bylo nutno zohlednit v projektové dokumentaci „Branch off to
Nordhavn“. Zvláštní okrajové podmínky uvedené v dánských
normách a z nich plynoucí výpočetní přístupy vedly k opako-
vaným kontrolám. 

Díky vstřícné a úzké spolupráci se zadavatelem („fast track
approval“) a vzájemné pomoci partnerů při projektování se
i přes vysoké požadavky zadavatele ve fázi projektování poda-
řilo zajistit schválení projektové dokumentace před plánova-
ným zahájením stavby.

K dnešnímu dni již byla větší část projektu úspěšně realizo-
vána v souladu s harmonogramem. Dne 5. února 2017 bylo při-
tom dosaženo dalšího milníku poslední prorážkou v úseku raže-
ném pomocí TBM. Při ražení přitom bylo dosaženo špičkové-
ho výkonu 56,19 m v průběhu denní a noční směny, tj. za 24
hodin. V rámci další realizace projektu bude do roku 2019
dokončena hrubá stavba stanice, montáž vybavení a jejího
architektonického ztvárnění (obr. 12).

Dr.-Ing. FRANK ABEL, 
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Essen, Německo

Recenzovali Reviewed: Ing. Jaromír Zlámal, 
Ing. Martin Srb, Ph.D.
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Obr. 12 Budoucí vzhled vnitřního vybavení stanice Nordhavn 
Fig. 12 Future appearance of Nordhavn station internal equipment 


