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Ny teknik för tunneldrivning 
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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. 
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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. Tunneldesign och inredning i 
tunneln är gjorda för tåghastigheter upp till 250 km/h. 

I Lötchbergprojektet kommer losshållningen av två tredjedelar av bergvolymen att 
utföras med borrning och sprängning. Resterande volym kommer att borras med 
TBM. I Gotthardsprojektet sker större delen av losshållningen med hjälp av TBM
borming. 

2. PROJEKT MITHOLZ 

Projekt Mitholz ingår i Lötchbergtunneln som består av fyra delprojekt, se bild nedan. 
De är de norra tunnelportalerna samt tre stora tunnelentreprenader, Mitholz, Ferden, 
Raron. Skanska deltar i ett internationellt konsortium, Satco, med uppdrag att 
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färdigställa projekt Mitholz, en cirka 15 km lång sträcka av Lötschbergtunneln. Satco 
består av följande företag. 

• Strabag, Österrike (30% ). 
• Skanska, Sverige, (25% ). 
• Vinci Construction, Frankrike (25% ). 
• Rothpletz Lienhard, Schweiz (13%). 
• Walo Bertschinger, Schweiz (7%). 
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Satco erhöll uppdraget i februari år 2000. Projekt Mitholz består av att färdigställa tre 
tunnelrör av vilka två ska inredas med betonginklädnad. Var och en av tunnlarna är 
cirka 8 km lång. All losshållning sker med borrning och sprängning. Bergdriften 
startade i juli år 2000 i anslutning till den redan färdigställda, knutpunkt Mitholz. 
Tunneltvärsnittet varierar mellan cirka 65 m2 och 70 m2 beroende på bergkvaliteten. I 
den södra riktningen drivs två parallella enkelspårstunnlar som förbinds med 
tvärtunnlar. Avståndet mellan tvärtunnlarna är cirka 330 meter. 
I den norra riktningen drivs en enkelspårstunnel med undantag för de sista 800 
metrarna, där också två parallella enkelspårstunnlar färdigställs . 

Tillfartstunneln till knutpunkt Mitholz, där huvudtunnlarna startar, är 1.5 km lång. 
Höjdskillnaden mellan tillfartstunnelns portal och knutpunkt är 250 m. Tillfartstunnel, 
knutpunkt Mitholz samt den 9.6 km långa undersökningstunneln färdigställdes i andra 
delprojekt mellan 1994 och 2000. 

I den del av Lötschbergtunneln som omfattar delprojekt Mitholz kommer endast den 
östra tunneln att trafikeras med tåg. Därför färdigställs den östra tunneln med 
betonginklädnad. 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 510,000,000 (SEK ~ 3,000,000,000). 
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• Kontrakt: 
• Byggtid: 
• Total längd tunnlar: 
• Betonginklädnad: 

4. KONTRAKT 

Generalentreprenad med cirka 10,000 prissatta poster. 
Februari 2000 till april 2006. 
Cirka 25 km eller 1,750,000 m3 fast volym. 
Cirka 16 km eller 500,000 m3 teoretisk volym. 

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 antal mobiliseringsposter betalas med 80 % av 

fullt belopp allteftersom utrustning och personal kommer på plats. 
• Månadsfaktura med betalningstid 60 dagar, 2 % rabatt lämnas för tidig betalning. 
• 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, sonderingsborming och förekomst av gas. 

• Ersättning för bergförstärkning betalas för sprutbetong med teoretisk mängd och 
för bultning enligt utförd mängd. 

• Arbetsplatsen stängs cirka 14 dagar över jul och nyår. 

5. PROJEKTET MITHOLZ I DECEMBER 2002 

Projektet startade bergdriften juli 2000 och betongarbetena i april 2002. I slutet av år 
2002 har nedanstående mängder tunnel och betonginklädnad färdigställts, se tabell 
och bild nedan. 

L .. td age ecem b 2002 er 
December 2002 

Söder 
Västra tunneln 5,397 meter 
Östra tunneln 5,345 meter 
Betonginklädnad 1,500 meter 
Östra tunneln 

Norr 
Östra tunneln 6,192 meter 

Bergdriften pågår parallellt i alla tre tunnlar och varje tunnel är helt och hållet utrustad 
egna resurser och utrustning. Arbetena löper i ett treskiftsystem och pågår 24 timmar 
om dygnet, sju dagar i veckan. Verkstad och betongstation är gemensamma resurser. 
De är båda belägna i var sitt bergrum i knutpunkt Mitholz. Dessutom finns 
reservutrustningar av vardera krossanläggning, lastmaskin och sprutbetongrobot. 
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6. PRODUKTIONSMETOD 

I valet av produktionsmetod var det övergripande målet att hitta en metod med vilken 
hög kapacitet kan bibehållas över hela tunnellängden. Först konstaterades att 
produktionssystemet måste utformas så att tunneldriften i möjligaste mån kan 
bedrivas oberoende av vad som försigår i de andra tunnlarna. Efter många 
diskussioner och ett intensivt arbete bestämdes att principen för tunneldriften skulle 
vara att bergtransport sker med transportband och att transporter av personal och 
material sker med ett hjulburna hjälpmedel. Det slutgiltiga valet av utrustning 
redovisa nedan. 
• Borrning: 
• Laddning: 
• Utlastning: 
• Bakrigg: 
• Transportband: 
• Krossning: 
• Skrotning: 
• Sprutbetong: 

Atlas Copco XL 3C, Atlas Copco L 2. 
Dyno Nobels system för emulsionssprängmedel. 
Sidotippande GHH L.F och CAT 966G. 
Leverantör Rowa Tunnelling Logistics. 
Leverantör Continental Conveyor. 
DBT slagvalskross. 
Liebherr R-932. 
Meyco Robojet Suprema. 

En central komponent för den valda produktionsmetoden är en hängande bakrigg som 
installerats i alla tre tunnlar, se bild nedan. Tidigare har denna utrustning använts vid 
några få långa tunnelprojekt i samband med borrning och sprängning. Det är en mobil 
stålplattform som med hjälp av ett system av swellexbult, kättingar och balkar är 
upphängd i tunneltaket. Fri höjd under plattformen är cirka 4.5 m. På bakriggen finns 
följande utrustning och hjälpmedel installerade. 

• Elektrisk kabelvinda. 
• Transformator. 
• Kompressor. 
• Fläkt för sugande ventilation. 
• Inkommande tub för blåsande ventilation. 
• Kassetter för kontinuerlig förlängning av fläkttub. 
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• Stoftavskiljare och styrutrustning för krossanläggning. 
• Utrustning för luftkylning av inkommande ventilation. 
• Personalutrymme och kontor. 
• Toalett. 
• Säkerhetsutrustning inkl. räddningscontainer 
• Verkstad med smörj- och serviceutrustning 
• Den mobila delen av transportbandet. 

Bakriggen följer tunneldrivningen och att flytta den framåt är en del av arbetscykeln i 
tunneln. I praktiken flyttas den i etapper om cirka 15 till 20 m. Det tar cirka en timma 
och sker vanligtvis under salvborming . 
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En principskiss av utlastningssystemet visas i figur ovan. Efter sprängning lastas och 
körs berget med hjälp av lastmaskin till krossen som är belägen mellan 70 meter och 
90 meter bakom tunnelfronten. Efter krossning har bergstyckena en maximal 
kantlängd på 200 mm. Från krossen transporteras berget på det hängande 
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transportbandet cirka 500 m bakåt där det faller ned på det fast installerade 
transportbandet. Det fasta transportbandet förlängs i etapper om 300 meter och det tar 
cirka ett dygn. Krossen och det hängande transportbandet är mobila och flyttas 
samtidigt med bakriggen. 

Alla bergtransporter sker med hjälp av två långa transportband. Ett band för den norra 
enkelspårstunneln och ett gemensamt band för de två södra tunnlarna. 
Transportbanden slutar i var sin tappficka, se bild nedan. Tappfickornas volym 
möjliggör mellanlagring av en till två hela sprängsalvor. Tappfickorna utgör också 
entreprenadgränsen där ansvaret för bergtransporterna övergår till beställaren. 

Beställarens transportband går utan avbrott från tappfickoma via tillfartstunneln till 
bergtippen ovan jord. Beställaren ansvarar för skötseln av bergtippen och den 
kommersiella användningen av det losshållna bergmaterialet. Bland annat tillverkar 
beställaren ballast av den del av bergmaterialet som uppfyller kvalitetskraven och 
tillhandhåller den för tillverkning av sprutbetong och konstruktionsbetong. 
Transporten av ballastmaterial till betongstationen i knutpunkten sker också med 
transportband. 

Installation och driftsättning av transportband, bakrigg och kringutrustning tog cirka 
en månad per tunnel. Efter cirka 4 månader hade personalen lärt sig hantera och 
underhålla systemet och finslipningen av mekaniska detaljer och styrelektronik var 
avslutade. 

7. GEOLOGI OCH BERGKLASSER 

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

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

• Doldenhom innehåller olika typer av kalkstensbergarter. 
• Aar är i huvudsak sammansatt av granit och gnejs. 

WILDHORN DOLDENHORN 
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Bergförstärkning sker enligt de i kontraktet föreskrivna bergklasserna. Det finns 
sammanlagt sju stycken. Bergklass ett motsvarar bra berg, bergklass två motsvarar 
medelbra berg, bergklass tre dåligt berg, osv., se tabell nedan. 

Bergförstärkning och bergklasser. 

Bergklass Bult Sprutbetong Övrig information 
(Friktions och/eller ingjuten) 

l 2.5-3.5 meter långa 8cm Ostörd kapacitet= 12,5 m/d 
4-8 st./löpmeter (ev. med 

nätarmering) 
2 2.5-4.0 meter långa 10 cm Ostörd kapacitet= 11 ,5 m/d 

6-10 st./löpmeter (ev. med 
nätarmering) 

3 3.5-4.5 meter långa 15 cm Ostörd kapacitet= 8,5 m/d 
10-15 st./löpmeter (ev. med 

nätarmering) 
4 3.5-5.0 meter långa 21cm StålbågarHEB 120 

0-4 st./löpmeter (med 1 st./löpmeter 
nätarmering) 

5 4.0-6.0 meter långa 27 cm Stålbågar HEB 160 
0-4 st./löpmeter (med 1-2 st./löpmeter 

nätarmering) 
6 3.5-8.0 meter långa 25 cm Stålprofiler 

(delad 15-20 st./löpmeter (ev. med Typ HT29/58 
tunnelfront) nätarmering) 1-2 st./löpmeter 

Slits för defomationer 
7 3.5-6.0 meter långa 27 cm Stålbågar 

(delad 0-6 st./löpmeter (ev. med HEB 160 1-2 st./löpmeter 
tunnelfront) nätarmering) Spiling 1=3-4 m 

Ev. förstärkning tunnelfront 
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En ändring av aktuell bergklass bestäms i samråd mellan beställaren och 
entreprenören. Till dags dato har bergklass ett, två och tre kommit till användning. 
Bergförstärkning i bergklass ett till tre utförs med varierande mängder av Swellexbult, 
ingjuten bult och sprutbetong med eller utan nätarmering. I bergklasserna fyra till sju 
ingår stålbågar eller stålprofiler och för den sämsta bergkvaliteten även spiling. Till 
respektive bergklass är också maximalt tillåten salvlängd föreskriven. I bergklass tre 
är den tillåtna salvlängden 2.5 meter. Förstärkningsinsatserna ska i stort sett oavsett 
bergklass vara avlutade inom 30 meter från tunnelfront. 

Konvergenspunkter installeras regelbundet och de fortlöpande mätningarna visar, med 
några få undantag, att den valda förstärkningen ger stabila bergförhållanden. 

Den aktuella fördelningen på bergmassans kvalitet är 24 % bra berg (berg klass 1 ), 
21 % medelbra berg (berg klass 2) och 55% dåligt berg (berg klass 3). 

8. SONDERINGSBORRNINGAR 

För det geologiska avsnitt som benämns Doldenhorn har beställaren prognostiserat 
förekomst av karsthåligheter eller krosszoner. Dessa geologiska strukturer förmodas 
innehålla slam och vatten och stå under högt vattentryck. Avsnittet omfattar cirka 2.8 
km av tunnelsträckan söderut, i vardera östra och västra tunnel. Tunneldrivningen 
längs den här sträckan betraktas av beställaren som den poteniellt största risken för att 
en försening ska uppstå för hela projekt Lötschberg. 

Två typer av sonderingsborrning ingår i den normala arbetscykeln. Den ena typen 
borras med tunneljumbo och utgörs av 24 m långa hål som varierar mellan 6 och 12 
till antalet. Den andra typen av borrningar utförs med ett kärnborraggregat, se bild 
ovan. Tre stycken sådana aggregat finns på plats i Mitholz. Från tunnelfronten 
kärnborras 2 stycken cirka 300 meter långa hål. Varje hål förses med ett 20 meter 
långt stålrör som gjuts fast och provtrycks till 100 bar. Till det ansluts en så kallad 
"Blow-Out-Preventer". Det är i princip en ventil genom vilken borrning kan ske, och 
som säkerställer att hålet omedelbart kan stängas eller avslutas om vatten eller slam 
med högt tryck skulle anträffas i borrhålet. Varje borrning om två hål tar mellan 5 och 
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7 dagar att genomföra och under tiden är bergdriften inställd i den aktuella tunneln. 
Beställaren karterar kärnorna och undersöker hålen med georadar samt genomför 
hydrogeologiska mätningar för att fastställa aktuellt vattentryck och permeabilitet. 
Kärnborrhålen injekteras innan bergdriften återupptas. 

För närvarande har cirka 2 km av bägge tunnlarna färdigställts, längs det 2.8 km långa 
avsnittet och hittills har höga vattenflöden i kombination med högt vattentryck bara 
påträffats i en av krosszonerna. Det resulterade i att bergdriften inställdes för 
injekteringsarbeten under cirka en månad. För de 800 metrar som återstår kommer, 
enligt beställarens prognos, förinjektering att genomföras i den zon som utgör 
övergången mellan kalksten och granit. 

Det maximalt tillåtna inflödet av grundvatten i projekt Mitholz är 260 1/s. I det 2,8 km 
långa avsnitt där vattenläckaget befaras vara som störst är det tillåtet att släppa in 
195 1/s. Det aktuella värdet längs sträckan är cirka 50 1/s. 

9. KAPACITETER 

Till och med december 2002 har cirka 16,900 meter tunnel drivits på de tre 
enkelfronterna i projekt Mitholz. Beräknat över aktuell projekttid och med planerade 
och oplanerade driftstopp medräknade, blir den genomsnittliga månadskapaciteten för 
enkelspårstunnel cirka 220 m. 

Månadsindrifter för den norra östra tunneln. 

2001 2002 
Månad Indrift (m) Månad Indrift (m) 

Jan 332 
Feb 179 Feb 313 
Mars 231 Mars 248 
April 195 April 260 
Maj 243 Maj 281 
Juni 194 Juni 296 
Juli 211 Juli 294 
Aug 231 Aug 286 
Sept 200 Sept 233 
0kt 311 0kt 342 
Nov 329 Nov 229 
Dec 166 Dec Andra arbeten 

Ovan visas en tabell med månadsindrifter ur den norra tunneln från och med när 
bakrigg och transportband började användas. 
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Den bästa dagen, veckan och månaden i respektive tunnel visas i tabell nedan. 

Bästa kapaciteterna. 

Dag Vecka Månad 
Söder 

Västra tunneln 19 meter 104 meter 338 meter 
Östra tunneln 18 meter 94 meter 303 meter 

Norr 
Östra tunneln 18 meter 103 meter 342 meter 

10. SLUTSATSER 

Efter 22 månaders bergdrift kan konstateras att produktionsmetoden och 
transportsystemet fungerar över förväntan. De i kontraktet höga kapaciteterna har 
överträffats och det aktuella försprånget jämfört med den reglerade kontraktstidplanen 
uppgår till mellan 60 och 80 dagar för de tre tunnlarna. Nedan visas en aktuell 
jämförelse mellan de verkliga genomsnittliga kapaciteterna och de förväntade enligt 
kontraktet. Kapaciteterna är beräknade över årets alla dagar och planerade och 
oplanerade driftstopp ingår. 

Jämförelse mellan genomsnittliga kapaciteter per dag, verkliga och enligt kontrakt. 

Verkliga Enligt kontrakt 
Söder 

Västra tunneln 7.7 meter/dag 6.4 meter/dag 
Östra tunneln 7.5 meter/dag 7.1 meter/dag 

Norr 
Östra tunneln 6.9 meter/dag 6.4 meter/dag 

Den valda produktionsmetoden har för projekt Mitholz 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 bidrar 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 finns alltid tillgängliga nära tunnelfronten. 

44 




