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Projekt Mitholz, Schweiz 
Summering av sprängnings- och betongarbeten 

Stig Eriksson, Skanska Project Support 

1. BAKGRUND

I Schweiz pågår en omfattande utbyggnad av järnvägsnätet. Syftet är att höja 
kapaciteten så att det i framtiden blir möjligt att transportera allt transitgods på 
järnväg. Man kommer att erbjuda transport av lastbil med släp, med eller utan gods, 
via järnväg. Förutom en positiv inverkan på miljön kommer också den ansträngda 
trafiksituationen på de schweiziska genomfartslederna i nord-sydlig riktning att 
förbättras.   

De största enskilda projekten i utbyggnaden av järnvägsnätet är två nya 
järnvägstunnlar, se bild ovan. De är den 55 km långa Gotthardtunneln och den 35 km 
långa belägna Lötschbergtunneln. Båda tunnelsystemen består av två parallella 
enkelspårstunnlar förbundna med tvärtunnlar. Dessutom ingår spårväxeltunnlar samt 
bergrum för installation av nödvändig kringutrustning.

2. PROJEKT MITHOLZ

Projekt Mitholz ingår i Lötchbergtunneln som består av tre stora och flera mindre 
delprojekt. Projekt Mitholz är det nordligaste av de tre stora projekten. 
Projektet Mitholz startade februari 2000 och består av att färdigställa tre tunnelrör av 
vilka två ska inredas med betonginklädnad. Var och en av tunnlarna är cirka 8 till 9 
km lång. Totalt har 26 091 m huvudtunnlar sprängts, drygt 1 km tvärtunnlar, två 
bergrum samt ett flertal spårväxeltunnlar. All losshållning av berg har skett med 
borrning och sprängning. Bergdriften startade i juli år 2000 i anslutning till den 
tidigare färdigställda, knutpunkt Mitholz. Tunneltvärsnittet har varierat normalt 
mellan cirka 63 m2 och 90 m2 beroende på bergkvaliteten. I den södra riktningen har 
två parallella enkelspårstunnlar drivits som förbinds med tvärtunnlar. Avståndet 
mellan tvärtunnlarna är cirka 330 meter.  
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I den norra riktningen har en enkelspårstunnel drivits med undantag för de sista 800 
metrarna, där också två parallella enkelspårstunnlar har färdigställts.
Kontraktet startade februari 2000 och de norra tunnlarna lämnades över till beställaren 
för installationer september 2005 och de södra tunnlarna januari 2006. Endast mindre 
diverse arbeten återstår under 2006. 
Tillfartstunneln till knutpunkt Mitholz, där huvudtunnlarna startar, var 1.5 km lång. 
Tillfartstunnel, knutpunkt Mitholz samt den 9.6 km långa undersökningstunneln har 
färdigställts i andra delprojekt mellan 1994 och 2000. All access till tunnlarna i 
projekt Mitholz har skett enbart via tillfartstunneln eftersom i norr gjordes en 
jordtunnel med access från norr (kontrakt Frutigen) och i söder utfördes kontrakt 
Ferden med en egen tillfartstunnel. 

I den del av Lötschbergtunneln som omfattar delprojekt Mitholz kommer endast den 
östra tunneln att trafikeras med tåg. Därför färdigställdes endast den östra tunneln 
med betonginklädnad. Lötschbergtunneln kommer att tas i bruk 2007. Först omkring 
2020 kommer, i en andra utbyggnad, den västra tunneln att inredas för tågtrafik. Fram 
till dess fungerar den som service- och utrymningstunnel. I den västra tunneln 
kommer sprutbetong och ingjuten bult att fungera som permanent förstärkning fram 
till dess att betonginklädnaden färdigställs omkring 2020.  

3. PROJEKTDATA

• Beställare: BLS Alptransit AG. 
• Anbudssumma: CHF 540,000,000 (SEK ~ 3,000,000,000). 
• Slutsumma CHF 800,000,000 (SEK ~4,800,000,000) 
• Kontrakt: Generalentreprenad med cirka 10,000 prissatta poster. 
• Byggtid: Februari 2000 till juni 2006. 
• Total längd tunnlar: Cirka 26 km eller 1,850,000 m3 fast volym. 
• Betonginklädnad: Cirka 17 km eller 250,000 m3 teoretisk volym. 
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Typisk tunnelsektion, den högra för dåligt berg. 

4. KONTRAKTSVILLKOR

Kontraktets allmänna villkor regleras av den schweiziska normen, SIA. Kodning och 
uppdelning av mängdförteckning följer också schweizisk standard. Kontraktsvillkoren 
kännetecknas av följande punkter: 
• Ingen anbudsgaranti lämnas.
• Utförandegarantin är 5 % av kontraktssumman.
• Garantitiden är 2 år.
• Böter vid försening uppgår maximalt till 3 % av kontraktssumman.
• Ingen förskottsbetalning utan ett flertal mobiliseringsposter betalas med maximalt

80 % av fullt belopp allteftersom dessa kommer på plats.
• Berget är indelat i åtta bergklasser med prissatta poster för varje klass.
• Prissatta poster för stillestånd och störningar. Fasta belopp per timme för förlorad

tid som uppkommer t.ex. vid injektering, förstärkning som orsakas av lokal
geologisk störning, störning beroende på vattenläckage nära tunnelfronten, andra
störningar som lavinfara, sonderingsborrning och förekomst av gas.

• Ersättning för bergförstärkning har betalts för sprutbetong med teoretisk mängd
och för bultning och nätning enligt utförd mängd (alla bultar har ersatts).

• Månadsfaktura med betalningstid 60 dagar, 2 % rabatt lämnas för tidig betalning.
• Arbetsplatsen stängs cirka 14 dagar över jul och nyår.
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5. ORGANISATION

SATCO är ett internationellt joint-venture som erhöll uppdraget i februari år 2000.
SATCO består av Strabag, Österrike (30%), Skanska, Sverige, (25%), Vinci, 
Frankrike (25%), Rothpletz, Schweiz (13%) och Walo, Schweiz (7%). 
SATCO har inte haft några anställda utan alla personella resurser har varit anställda 
hos någon partner och uthyrda till joint-venturet. Detta system har bäddat för bra 
kvalitet hos alla personella resurser eftersom ”lowperformers” har skickats tillbaka. 
Antalet verksamma i projektet har varierat under olika faser men har under större 
delen av projektet totalt legat mellan 400 och 470 personer bestående av ca 35-40 
tjänstemän, 380-410 arbetare och 20- 40 underentreprenörer.

Schweiziskt kollektivavtal har följts till fullo och dessutom har en mindre bonus 
betalts ut till de anställda. Arbetslagen har varit av storleksordningen 10 - 12 man med 
en lagbas. Myndigheterna besökte arbetsplatsen normalt två gånger per år för att 
kontrollera arbetstiderna för arbetarna. Slumpvis valde de sedan ut ett antal arbetare 
för full kontroll av löner, löneberäkningar, löneutbetalningar mm. Eventuella 
oklarheter skulle skriftligen besvaras och eventuella felaktigheter åtgärdas snarast. I 
Schweiz utgår mycket höga böter om företagen inte följer lagenliga arbetstider och 
löner enligt kollektivavtal. 

Beställaren BLS Alptransit AG har haft en övergripande projektledning för norra 
delen av Lötchberg (OBL = Oberbauleitung) som har ansvarat för design och 
projektledning av flera projekt som t. ex. 

• Mitholz (detta projekt)
• Materialtransport, krossning och upplag ovan jord i Mitholz
• Diverse andra projekt

Designen har utförts av två företag från Bern, nämligen Emch + Berger och IUB. För 
projekt Mitholz har OBL haft en konsultgrupp (ÖBL = Örtliche Bauleitung) 
bestående av resurser från tre konsultbolag, som ansvarat för byggledningen på plats. 
OBL har bestått totalt av omkring 6 till 8 personer och ÖBL av 10 till 12 personer. 
Under bergdrivningen har det dessutom funnits ca 5 geologer involverade för att täcka 
dygnets alla timmar. 
SATCOs platsledning har haft kontakt med framförallt ÖBL medan SATCOs ombud 
(Teknische leiter = Strabag + Rothpletz) har haft kontakt med OBL. 

Både SATCOs och beställarens organisationer har uppfattats som professionella och 
effektiva. Alla har haft en praktisk och pragmatisk läggning vilket inneburit att 
problem och förändringar har lösts på ett rationellt sätt. Totala antalet tjänstemän för 
projektet måste betraktas som lågt. 

6. SPRÄNGNINGSARBETEN ALLMÄNT

Projektet startade bergdriften juli 2000 och all bergdrift var klar under mars 2005. 
Under denna tid har 26 091 m huvudtunnlar sprängts, drygt 1 km tvärtunnlar, två 
bergrum, ett flertal spårväxeltunnlar samt nischer och schakt. 
I valet av produktionsmetod var det övergripande målet att hitta en metod med vilken 
hög kapacitet kunde bibehållas över hela tunnellängden. Först konstaterades att 
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produktionssystemet måste utformas så att tunneldriften i möjligaste mån kunde 
bedrivas oberoende av vad som försiggick i de andra tunnlarna. Efter många 
diskussioner och ett intensivt planeringsarbete bestämdes att principen för 
tunneldriften skulle vara tre enkelfronter och att bergtransport skulle ske med 
transportband och att transporter av personal och material med hjulburna hjälpmedel. 
Det slutgiltiga valet av utrustning redovisas nedan.  
• Borrning:   Atlas Copco XL 3C, Atlas Copco L 2 (reserv + tvärtunnlar). 
• Laddning:  Dyno Nobels system för emulsionssprängmedel. 
• Utlastning: Sidotippande GHH L.F och CAT 966G. 
• Bakrigg:   Leverantör Rowa Tunnelling Logistics. 
• Transportband:  Leverantör Continental Conveyor.
• Krossning: DBT slagvalskross. 
• Skrotning: Liebherr R-932. 
• Sprutbetong: Meyco Robojet Suprema. 

Bergdriften pågick parallellt i alla tre tunnlar och varje tunnel var helt och hållet 
utrustad med egna resurser och utrustning. Varje tunnel hade sin egen borrigg, AC XL 
3C (totalt 3 st.), samt två AC L2 som använts för tvärtunnlar och som reserver. 
Arbetena löpte i ett treskiftsystem och pågick 24 timmar om dygnet, sju dagar i 
veckan. Verkstad och betongstation var gemensamma resurser och båda var belägna i 
var sitt bergrum i knutpunkt Mitholz. Dessutom fanns reservutrustningar av vardera 
krossanläggning, lastmaskin, grävare/skrotare och sprutbetongrobot.  

Krossen syns till höger. Bilden är tagen fån tunnelstuff. 

En central komponent för den valda produktionsmetoden var en hängande bakrigg 
som installerades i alla tre tunnlar, se bild ovan och på nästa sida. Tidigare har denna 
utrustning använts vid några få långa tunnelprojekt i samband med borrning och 
sprängning. Det är en mobil stålplattform (ca 125 m lång) som med hjälp av ett  

Bergteknik (BK-Dagen)

© 2006, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors



6

Bild från den hängande plattformen.

system av swellexbult, kättingar och balkar var upphängd i tunneltaket. Fri höjd under 
plattformen var cirka 4.5 m.  

Bilden ovan visar bakriggen underifrån. Stuffen är ca 200 m framåt.

På bakriggen fanns utrustning och hjälpmedel för drift och bakriggen följde 
tunneldrivningen och att flytta den framåt var en del av arbetscykeln i tunneln. I 
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praktiken flyttades den i etapper om cirka 15 till 20 m. Det tog cirka en timma och 
skedde vanligtvis under salvborrning.

En principskiss av utlastningssystemet visas i figur ovan. Efter sprängning lastades 
och kördes berget med hjälp av en lastmaskin till krossen som var belägen mellan 70 
och 100 meter bakom tunnelfronten. Efter krossning hade bergstyckena en maximal 
kantlängd på 200 mm. Från krossen transporterades berget på det hängande 
transportbandet (hänger i bakriggen) cirka 500 m bakåt där det föll ned på det fast 
installerade transportbandet. Det fasta transportbandet förlängdes i etapper om 330 
meter vilket tog cirka ett dygn. Krossen och det hängande transportbandet var mobila 
och flyttades samtidigt med bakriggen.  

Alla bergtransporter skedde med hjälp av två långa transportband. Ett band för den 
norra enkelspårstunneln och ett gemensamt band för de två södra tunnlarna. 
Transportbanden slutade i var sin tappficka, se bild nedan. Tappfickornas volym 
möjliggjorde mellanlagring av ca två hela sprängsalvor. Tappfickorna utgjorde också 
entreprenadgränsen där ansvaret för bergtransporterna övergick till beställaren.  

Tappficka

Beställarens transportband gick utan avbrott från tappfickorna via tillfartstunneln till 
bergtippen ovan jord. Beställaren ansvarade för skötseln av bergtippen och den 
kommersiella användningen av det losshållna bergmaterialet. Bland annat tillverkade 

Kross Bakrigg Tunnel band Tappficka
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beställaren ballast av den del av bergmaterialet som uppfyllde kvalitetskraven och 
tillhandhöll den för tillverkning av sprutbetong och konstruktionsbetong. Transporten 
av ballastmaterial från ovanjord till betongstationen i knutpunkten skedde också med 
transportband.

7. GEOLOGI OCH BERGKLASSER

I delprojekt Mitholz passerade tunnlarna tre geologiska avsnitt, se bild nedan. En 
förenklad sammanfattning av geologin i de olika avsnitten beskrivs nedan.
• Wildhorn bestod i huvudsak av skifferbergarter med varierande grad av

metamorfos och sammansättning. Det var dels en blandning av ler- och
märgelskiffer som innehöll sandstenslinser, dels längre avsnitt av kompakt
metamorf kalksten.

• Doldenhorn innehöll olika typer av framförallt kalkstensbergarter.
• Aar var i huvudsak sammansatt av granit och gnejs.

Bergförstärkning skedde enligt de i kontraktet föreskrivna bergklasserna. Det fanns 
sammanlagt åtta stycken bergklasser som redovisas nedan. Bergklass 1 motsvarade 
bra berg, bergklass 2 motsvarade medelbra berg, bergklass 3 något sämre berg, 
bergklass 4 till 7 dåligt berg och bergklass 8 tillämpades för smällberg.. 
Bergförstärkning och bergklasser.  

Bergklass Salvlängd Bult 
(Friktions och/eller ingjuten) 

Sprutbetong Övrig information 

1 > 4.0 m 2.5-3.5 meter långa 
4-8 st./löpmeter

8 cm 
(ev. med nät) 

Ostörd kapacitet = 12,5 m/d 

2 4.0 m 2.5-4.0 meter långa 
6-10 st./löpmeter

10 cm 
(ev. med nät) 

Ostörd kapacitet = 11,5 m/d 

3 2.5 m 3.5-4.5 meter långa 
10-15 st./löpmeter

15 cm 
(ev. med nät) 

Ostörd kapacitet = 8,5 m/d 

4 2.0 m 3.5-5.0 meter långa 
0-4 st./löpmeter

21 cm 
(med nät) 

StålbågarHEB 120 
1 st./löpmeter  
Ostörd kapacitet = 4,5 m/d 

5 1.5 m 4.0-6.0 meter långa 27 cm Stålbågar HEB 160 
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0-4 st./löpmeter (med nät) 1-2 st./löpmeter
Ostörd kapacitet = 3,5 m/d

6
(delad 

tunnelfront) 

1.5 m 3.5-8.0 meter långa 
15-20 st./löpmeter

25 cm 
(ev. med 
nätarmering) 

Stålprofiler  
Typ HT 29/58, 1-2 st./lm 
Slits för deformationer 
Ev. förstärkning tunnelfront 
Ostörd kap. = 1,5 - 2,5 m/d 

7
(delad 

tunnelfront) 

1.0 m 3.5-6.0 meter långa 
0-6 st./löpmeter

27 cm 
(ev. med 
nätarmering) 

Stålbågar 
HEB 160 1-2 st./lm 
Spiling l=3-4 m 
Ev. förstärkning tunnelfront 
Ostörd kap. = 1,5- 1,75m/d 

8
(smällberg) 

4.0 m 2.5-4.0 meter långa 
10-15 st./löpmeter

10 cm 
(ev. med 
nätarmering) 

Ostörd kapacitet = 9-10 m/d 

En ändring av aktuell bergklass bestämdes i samråd mellan beställaren och 
entreprenören. Flera nya reviderade bergklasser etablerades som t.ex. 6A, 6B, 6K, 8A, 
8B etc. varför vissa av de kontraktuella kapaciteterna är redovisade med ett spann 
ovan. Mestadels har bergklass ett, två och tre kommit till användning. 
Bergförstärkning i bergklass 1 till 3 har utförts med varierande mängder av 
Swellexbult, ingjuten bult och sprutbetong med eller utan nätarmering. Till respektive 
bergklass var också maximalt tillåten salvlängd föreskriven. I bergklass 3 var den 
tillåtna salvlängden 2.5 meter men oftast har salvlängden varit 3-4 m. 
Förstärkningsinsatserna skulle i stort sett oavsett bergklass vara avlutade inom 30 
meter från tunnelfront. I bergklasserna fyra till sju ingick stålbågar eller stålprofiler 
och för den sämsta bergkvaliteten även spiling (bergklass 7).  

För varje bergklass fanns en kontraktuell kapacitet. Denna var baserad på ostörd drift, 
dvs. exklusive störningar av sonderborrningar, tvärtunnlar, spårväxeltunnlar mm. 
Tidplanen justerades månatligen med hänsyn till verklig bergklass och jämförelse har 
kontinuerligt skett mellan justerad kontraktuell tid och verklig tid för varje tunnel. 
Den slutliga fördelningen på bergmassans kvalitet var enligt nedan: 

klass1 2 3 4+5 6 8 Summa 
Söder Västra 2394 1638 4042 0 621 330 9025 m 

26 % 18 % 45 % 7 % 4 % 

Östra 2896 1446 4103 0 m 538 295 9278 m 
31 % 16 % 44 % 6 % 3 % 

Norr 1789 767 5093 139 0 0 7788 m 
23 % 10 % 65 % 2 % 

Totalt 7079 3851 12238 139 1159 625 26 091 m
27 % 15 % 53 % 1 % 5 % 2 % 

Totalt har 27 % klassats som bra berg (berg klass 1), 15 % medelbra berg (bergklass 
2) och 53 % något sämre berg (bergklass 3), 6 % dåligt berg (bergklass 4-7) samt 2 %
smällberg (bergklass 8). Konvergenspunkter installerades regelbundet och de
fortlöpande mätningarna visade, med några få undantag, att den valda förstärkningen
har gett stabila bergförhållanden.
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I söder passerades under sommaren 2003 en känd svaghetszon (Autochton) som 
bestod mestadels av kalkstens bergarter. I denna zon som hade ca 500 m bredd 
användes flexibla stålbågar som klarar en viss deformation (bergklass 6). För den 
sämsta centrala delen i denna zon installerades stålbågar runt om (360 grader) och 
bågarna slöts senast ca 10 m bakom tunnelstuff. 
Strax söder om denna zon påträffades ytterligare en zon med drygt 200 m bredd, med 
mycket dåligt berg bestående av sedimentära bergarter med inslag av grafit och 
stenkol. Även i denna zon användes flexibla stålbågar (bergklass 6). 
Bergklass 6 innehöll flexibla stålbågar (s.k. Omega bågar) med oförstärkta slitsar som 
kunde ta upp relativt stora deformationer. Vissa partier har dock haft mycket stora 
konvergenser (upp till 700 mm) varför förstärkningen skadades kraftigt och dessa 
partier måste därför schaktas om och förstärkas på nytt. I detta fall har en mer cirkulär 
sektion använts (bergklass 6B och 6K). 

8. KAPACITETER (BERGDRIFT)

Totalt har 26 091 m huvudtunnel sprängts, drygt 1 km tvärtunnlar, två bergrum samt 
ett flertal spårväxeltunnlar. 
Nedan redovisas endast kapaciteter för huvudtunnlarna. 
Den bästa dagen, veckan, månaden och året i respektive tunnel visas i tabell nedan.  

Dag Vecka Månad År 
Söder 

Västra tunneln 19 m 104 m 338 m 2 418 m 
Östra tunneln 18 m 94 m 303 m 2 593 m 

Norr 
Östra tunneln 18 m 103 m 342 m 3 143 m 

I den norra tunneln har majoriteten klassats som bergklass 3 (65 %) och endast 2 % 
har klassats som dåligt berg och medelkapaciteten har varit ungefär 8 m per arbetad 
dag baserat på alla arbetade dagar. Om hänsyn tas till 4 månaders uppstart under år 
2000 inklusive installation av den hängande plattformen har kapaciteten varit 8, 4 m 
per arbetad dag för tiden efter uppstart. Beräknat över aktuell total tid (tid för 
bergdrift) och med alla planerade och oplanerade driftstopp medräknade, blir den 
genomsnittliga månadskapaciteten för enkelspårstunneln i norr cirka 228 m. 

De båda södra tunnlarna innehöll mer dåligt berg, ca 6 % av bergklass 6. De innehöll 
också mer omfattande störningar enligt nedan, totalt 334 respektive 256 arbetsdagar: 

• Exceptionella sonderingsborrningar (ca 300 m långa)
• Omfattande injektering av zonen Autochton
• Extra förstärkningar av vissa underförstärkta partier
• Omschaktning av vissa partier med mycket stor konvergens

Medelkapaciten har varit ca 7,3 m per arbetad dag (exklusive ovan dagar för 
exceptionella störningar). Om hänsyn tas till 4 till 5 månaders uppstart under år 2000 
har kapaciteten därefter varit 7,7 m per arbetsdag. 
Beräknat över aktuell total tid (tid för bergdrift) och med alla planerade och 
oplanerade driftstopp och störningar medräknade, har den genomsnittliga 
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månadskapaciteten för enkelspårstunnlarna i söder varit cirka 167 m för den västra 
och 172 m för den östra. 

Jämfört med kontraktuell kapacitet för respektive bergklass kan konstateras att för 
bergklass 1 och 2 med de höga kontraktuella kapaciteter (12,5 m respektive 11,5 m 
per dag) klarades dessa i princip. Däremot har verklig kapacitet varit något bättre än 
kontraktuell kapacitet för bergklasserna 3, 4 och 6. 

9. BETONGARBETEN
Den sydvästra tunneln har endast förstärkts med sprutbetong och ett betonggolv, då
denna skall fungera som räddningstunnel fram till 2020 .
Hela sydöstra tunneln har betonginklätts. Betonginklädnaden (se sektion på sida 3)
har normalt varit oarmerad förutom vid tvärtunnlarna och i viss partier med stor
konvergens. All betonginklädnad har varit försedd med membran från golv till golv
där mindre dränagerör tar hand om vattnet och för detta till en huvud dränageledning.
Betonginklädnaden har bestått av följande del moment och gjorts i nedanstående
ordning:

1. Kontroll av underbreak och avjämningssprutning
2. Schakt av botten
3. Avjämningsgjutning och installation av huvud dränageledning
4. Gjutning av botten och installation av dränagerör
5. Installation av membran
6. Gjutning av väggar och tak
7. Gjutning av bankett

I söder har bergdriften skett i två parallella tunnlar och alla transporter har enbart skett 
i den västra för att därigenom kunna utföra betongarbetena samtidigt i den östra 
tunneln. Betongarbetena har släpat ca 2 till 3 km bakom tunnelstuff. För väggar och 
tak har en 12,5 m lång hydraulisk liningform av stål använts. Gjutning har skett i 
princip varje dag förutom vid tvärtunnlar som normalt krävt en extra dag, varför 
kapaciteten har varit omkring 300 m per månad. 

I norr har tunneln sprängts helt klart och betongarbetena har utförts ostört efter 
bergdriften. För att minimera tiden för betongarbetena har tvärtunnlarna färdigställts 
innan liningformen samt två 12,5 m liningformar använts. Efter två till tre månaders 
uppstart har kapaciteten varit i princip två formar per dag vilket har inneburit omkring 
750 m per månad vilket måste betraktas som mycket bra med tanke på att alla 
transporter har skett enbart från knutpunkt Mitholz. Detta har inneburit att transporter 
av material och personal har körts igenom liningformarna och membraninstallationen. 

Dessutom har 4 bergrum med anslutande schakt och tunnlar betonginklätts samt de 
komplicerade spårväxeltunnlarna som varierat i area från 50 m2 till 150 m2. I dessa 
har väggarna gjutits med form medan taket har gjorts med olika metoder (armerats 
och sprutats eller gjutits med form). 
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10. SLUTSATSER

Man kan konstatera att de verkliga kapaciteterna för bergdriften överträffade de höga 
kontraktuella kapaciteterna. Detta innebär att vald produktionsmetod och  
transportsystem har fungerat som planerat eller till och med över förväntan. 

Den valda produktionsmetoden för bergdriften hade följande fördelar: 
� God arbetsmiljö vid tunnelfronten med avseende på luftkvalitet och temperatur. 
� Lite tung trafik i tunnlarna. Positivt för både säkerhet och arbetsmiljön i tunneln. 
� Höga snittkapaciteter på utlastning bidrog positivt till att korta cykeltiderna. 
� Korta stillestånd i samband med förlängning av ventilation, strömförsörjning, etc. 
� Förenklad logistik för både försörjningsarbeten till tunneldriften och 

underhållsarbeten av tunnelutrusning.
� Alla resurser och service fanns alltid tillgängliga nära tunnelfronten oavsett 

bergkvalitet (vägkvalitet var inte dimensionerande).

Dom verkliga kapaciteterna för betongarbetena har också överträffat de planerade och 
kontraktuella kapaciteterna. Detta har åstadkommits genom följande 
� God planering av arbetena 
� Val av lämpliga och effektiva formsystem  
� Effektiv organisation 
� Mycket bra daglig logistik planering och styrning av arbetet 

Tack vare att projekt Mitholz har haft bättre produktionskapacitet än kontraktuell 
kapacitet så har projektgränsen mot söder (projekt Ferden) flyttats 1 km och SATCOs 
kontrakt har därför utökats och tidplanen i hela Lötschberg projektet säkerställts. 

Dom viktigaste faktorer till den goda produktionen i Mitholz är följande. 
� SATCO valde de rätta produktionsmetoderna 
� SATCO planerade arbetena väl 
� Kontraktsvillkoren har varit tydliga och bra 
� Båda organisationerna (SATCO och beställaren) har varit mycket 

professionella och effektiva 
� Beställaren och hans konsulter har haft en praktisk och pragmatisk inställning 
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