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Channel Tunnel Rail Link- ett gigantiskt anläggningsprojekt 

Robert Sturk, Skanska Uk Ltd. 

1. Inledning 

Channel Tunnel Rail Link (CTRL) är Storbritanniens första stora järnvägssats
ning på över hundra år. Projektet går ut på att förbinda tunneln under Engelska 
kanalen (Channel Tunnel) med centrala London (St Pancras Station) med hjälp 
av en 109 km lång höghastighetsbana (Figur 1 ). Projektet godkändes av 
Engelska parlamentet 1996. CTRL är uppdelat på två sektioner som var och en 
består av ca 10 större kontrakt. Sektion 1 går från Channel Tunnel till Fawkham 
Junction i Kent och ligger i fas med tidplanen. Idag är nästan alla anläggnings
arbeten avslutade och installationer och testning återstår, invigning sker år 
2003. Sektion 2, den återstående sträckan in till London som också inkluderar 
två nya stationer i Stratford (East London) och Ebbsfleet (North Kent) , har 
precis startat och invigs 2006. Den totala projektkostnaden uppgår till 5,2 
Miljarder GBP, dvs nästan 80 Miljarder SEK. 

Figur 1. Den nya järnvägssträckningen mellan Channel Tunnel och Centrala 
London. 

Den här artikeln beskriver kontrakt C240 (Stratford Box till Barrington Rd, Figur 
2) som genomförs av ett joint venture mellan Costain, Skanska och Bachy 
Soletanche (CSBJV) och består av två stycken 4,7 km långa TBM tunnlar samt 
två stora ventilationsschakt. Kontraktet är på ca 120 miljoner GBP (1 ,8 Miljarder 
SEK) och kontraktstiden ca 3 år. Tunnlarna drivs genom ett högexploaterat 
område med 100-tals fastigheter samt existerande järnvägsspår ovan tunnlar-
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na. Tunnlarna drivs huvudsakligen i en geologisk formation som består av hårt 
packad siltig sand vilket kräver en sköldad tunnelborrningsmaskin av typen 
Earth Pressure Balanced (EPB). 

Figur 2. Kontrakt C240 mellan Stratford Station och Barrington Rd Vent Shaft. 

Artikeln kommer att beskriva generella fakta från projektet, men tar också upp 
några speciella utmaningar. Den är uppbyggd kring projektets huvuddelar, de 
två ventilationsschakten samt tunneldrivningen, men innehåller också ett avsnitt 
om "partnering" eftersom samarbetsformen mellan projektets aktörer är en 
central del i hur CTRL genomförs. 

2. Partnering 

Kontrakt C240 genomförs med ett avtal baserat på New Engineering Contract 
(NEC), Option 3, vilket i princip är ett incitamentsavtal med en "target cost". 

I tillägg till detta genomförs projektet som partnering. Den kanske tydligaste 
effekten av partnering är att entreprenören, CSBJV, och beställaren (Rail Link 
Engineering, RLE) arbetar tillsammans i gemensamma platskontor mot 
gemensamma mål. Just gemensamma mål är en av grundbultarna i partnering 
och följande komponenter utgör viktiga delar i målstyrningen: 

0 

0 

0 

lncitamentsavtalet. 
Gemensamt riskregister, med utpekat ansvar för varje risk och en tydlig 
fördelning av riskerna. Detta för med sig ett krav på aktiv "risk manage
ment". 
"Early Warnings" och "Compensation Events". Ett väl utarbetat system för 
att tidigt fånga upp och hantera ändringar i förhållande till kontraktet. 
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o Gemensam upphandling av kritiska komponenter. Detta innebär att 
projektet som helhet står i fokus och inte enskilda kontrakt. Beställaren och 
de olika entreprenörerna kan gemensamt hitta kostnadseffektiva lösningar. 

Det har visat sig att partnering fungerar mycket bra på kontraktsnivå och i det 
dagliga produktionsarbetet. Det yttrar sig till exempel i ett öppet och 
förtroendefullt samarbete med en gemensam strävan att tidigt lösa tekniska 
problem och ekonomiska spörsmål. Beställaren fungerar lite som en snöplog 
som banar väg för entreprenören i strävan att driva jobbet framåt. I detta 
sammanhang skall nämnas att tillståndsfrågor utgör en omfattande del av 
anläggningsbyggande i England och London i synnerhet. 

Även mellan de olika entreprenörerna finns ett öppet samarbete och flera 
allianser har bildats exempelvis för att göra gemensamma inköp, diskutera 
miljö- och kvalitetsfrågor samt lösa de gränssnittsproblem som finns med 
avseende på gemensamma etableringsytor etc. 

Det finns dock delar av organisationen som har mindre mognadsgrad vad gäller 
tillämpningen av partnering och det krävs god styrning för att inte falla tillbaka i 
de gamla rollerna, entreprenör-beställare-"engineer". Speciellt svårt är detta 
med de delar av organisationen som inte sitter på arbetsplatsen. Detta reflek
terar ett av de större problemen med stora komplicerade projekt, att hitta tydliga 
informations- och beslutsvägar. 

All kvalitetssäkring i projektet sker genom egenkontroll. Det finns dock ett uttalat 
krav i kontraktet att verifiera att egenkontrollen fungerar, till exempel genom 
interna och externa revisioner, oberoende inspektioner och välordnad 
dokumentation. Ett sinnrikt system för rapportering av avvikelser, via en 
databas som är länkad till e-postsystemet , utgör också en viktig del av 
egenkontrollen. Kontraktet uppmanar entreprenören att dokumentera alla 
avvikelser genom ett incitament kopplat till kostnaden för att återställa skador 
och avvikelser. 

3. Ventilationsschakt 

3.1 Fakta - Byggmetod 
De två ventilationsschakten är cirka 35 m djupa och tvärsnittet ca 25x15 m. 
Schakten byggs enligt följande sekvens: 

o Tillverkning av slitsmurar, genom lösa massor ner i den mer kompetenta 
kritberggrunden _ 

o Successiv schaktning i sex steg med hjälp av minigrävare 
o För varje steg/nivå installeras en ram av stål och stämp för att ta upp laster 
o Stålramen bultas fast i slitsmuren och gjuts in med betong 
o I botten av schaktet gjuts en betongplatta 
o "Soft eyes", där TBM :erna skall passera schaktet, tillverkas 

sch aktväggarna 
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o Tunnlarna drivs igenom schaktet (se nedan samt Figur 3) 
o Schaktinredningen byggs från botten och uppåt 

För tillfället (januari 2002) pågår arbete med slitsmurarna vid det ena schaktet 
och installationen av den första stålramen (ca 1,5 m under marknivån) har 
startat vid det andra. 

Slitsmurarna som är cirka 1 ,5 m tjocka grävs/fräses ut genom ett antal olika 
geologiska formationer av löst material (grus, lera och sand) ner till ett lager av 
krita (se Figur 3). En slurry av bentonit stabiliserar "slitsen" under urgrävning 
och gjutning. Den rektangulära slitsmuren, som utgör schaktets ytterväggar är 
uppdelad i 12 paneler om vardera ca 6 meters bredd. Panelerna gjuts en åt 
gången, nerifrån och upp med hjälp av gjutrör som kortas i takt med att 
betongnivån stiger. Bentonitslurryn pumpas successivt upp och ersätts därmed 
av betong. Slitsmuren armeras med armeringskorgar som sänks ned i 
bentonitslurryn före gjutning. Figur 4 visar ett flygfoto över Woodgrange Rd då 
slitsmurarna är under tillverkning. De stora tankarna innehåller ren respektive 
förorenad bentonit. Bentoniten används också som medium för att pumpa upp 
det frästa materialet och renas i en anläggning som separerar silt/sand och 
bentonit. 

3.2 Speciella utmaningar 
För att bygga schakten sker en lokal grundvattensänkning av området runt 
schaktet (och senare även runt tunnlarna). I dagsläget pumpas vatten i två-tre 
brunnar vid varje schakt. Cirka 10 brunnar kommer slutligen att installeras vid 
varje schakt. Totalt avlägsnas idag ca 50 liter/sekund från var och en av arbets
platserna. Grundvattensänkningen genomförs för att minimera sannolikheten för 
stabilitetsproblem under schaktningen samt möjliggöra gjutning av bottenplatta 
och tillverkning av "saft eyes" för tunnelborrningsmaskinerna. En viktig del av 
hela operationen med grundvattensänkning och schaktuttag är kontroll av 
sättningar i området runt schakten. Före byggstart har besiktning av samtliga 
fastigheter inom influensområdet genomförts, totalt omfattas ca 1400 fastigheter 
av denna besiktning (detta inkluderar även tunnlarna). 

En av nyckeloperationerna är att köra tunnelborrningsmaskinerna genom 
schakten. För att kunna göra detta säkert, framförallt med avseende på 
vattentäthet, krävs att man förbereder schaktväggarna och tillverkar så kallade 
"soft eyes". Detta går i korthet till så att den gjutna slitsmursväggen, inom ett 
område något större än tunneln, rivs och ersätts med en mjuk betong (max 
tryckhållfasthet 5 MPa). Även den nedre delen av schaktet upp till en nivå straxt 
ovanför tunneltaket fylls med samma betong. Detta görs etappvis, i små 
sektioner för att behålla stabiliteten i bakomliggande massor, från botten på 
schaktet och uppåt. Därefter körs tunnelborrningsmaskinen som vanligt genom 
schaktet, betong eller gjutjärnssegment monteras och tas i efterhand bort i 
området innanför schaktväggarna. Slitsar tillverkas också i den mjuka betongen, 
i schaktet vid Woodgrange Rd som ligger på halva tunnelsträckan, för att kunna 
inspektera borrhuvudet. 
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Figur 3. Principbild på Woodgrange Rd. ventilationsschakt. Tunnlarna drivs i 
Thanet Sand som ligger under den täta leran (Woolwich and Reading 
Beds) . 
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Figur 4. Flygfoto över Woodgrange Rd (London East End). Slitsmurstillverk
ning pågår. Kraven på att begränsa omgivningspåverkan (exempel
vis med avseende på buller, smuts på vägar, vibrationer och 
sättningar) är mycket rigorösa, och som framgår av bilden är området 
starkt exploaterat. 

4. Tunneldrivning 

4.1 Fakta - Byggmetod 
Tunnlarna drivs genom en geologisk formation som kallas Thanet Sand som 
huvudsakligen består av hårt packad finkornig siltig sand. Grundvattentrycket i 
området uppgår till 3 bar men tunneldrivningskonceptet grundas på att en 
omfattande grundvattensänkning utförs. Grundvattennivån skall genom 
pumpning i tillfälliga brunnar sänkas från 30 till 5 m ovan tunnelbotten. 
Sänkningen omfattar endast den undre av två separata grundvattenakvifärer. 

Tunnlarna borras med två TBM av typen EPB vilket i korthet innebär att det 
externa trycket från omgivande massor balanseras med hjälp av maskinens 
mottryck och ett reglerat uttag av massor genom en skruv. Uttaget av massor 
justeras beroende på hur snabbt maskinen rör sig framåt för att hela tiden 
skapa ett tillräckligt mottryck och därmed garantera stabiliteten. 
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Maskinerna tillverkas av Wirth och är 8, 15 m i diameter. Betongelementen 
byggs ringvis inne i TBM:ens sköld och har två tätande packningar mellan varje 
segment. Direkt bakom TBM:en injekteras mellanrummet mellan betongseg
menten och jorden med ett cementbaserat injekteringsmedel med kort 
härdningstid. Maskinen trycker sig framåt mot den installerade betongliningen 
med hjälp av cylindrar. Den planerade framdriften är 6-8 segmentringar per 
skift, dvs 90-120 meter per vecka. 

Betongsegmenten kommer att tillverkas på plats i en fabrik som blir gemensam 
för två tunnelkontrakt (dvs totalt skall betongelement för 24 km tunnel tillverkas 
på plats). Elementfabriken består av fyra karuseller med formar som 
kontinuerligt (dygnet runt) producerar element. Betongsegmentfabriken är 
mycket modern och tillverkningen sker med en hög grad av automatik, både 
vad avser tillverkning av betong samt gjutning och härdning av segmenten. 
Kvalitetskontrollen är baserad på att gjutformarna, som är tillverkade med 
extremt hög precision med toleranser på 0, 1-0,2 mm, har lasermätts innan 
leverans till segmentfabriken samt kontrolleras regelbundet med giggar. Ingen 
precisionsmätning sker på de färdiga segmenten utan dessa kontrolleras 
framförallt visuellt. 

En liten andel gjutjärnselement (Spheroidal Graphite Iran, SGI) kommer också 
att an\/ändas i tvärtunnlar, övergångar till ventilationsschakten samt i speciella 
områden där lasterna är stora. Segmenten tillverkas på traditionellt sett med 
sandformar. En träform (hane) som ser exakt likadan ut som det segment man 
vill tillverka sätts fast med distanser i en låda, lådan fylls med noga kontrollerad 
sand och sanden litifieras med hjälp av koldioxid. Därefter tas träformen bort 
och två halvor av sandformarna (honor) sätts ihop varpå det smälta järnet fylls 
på i sandformen. Varje sandform förstörs efter en gjutning och måste tillverkas 
på nytt för varje segment som skall gjutas. 

Utlastning kommer att ske med en tunnelkonveyer (transportband) längs hela 
tunneln. Transportbandet förlängs i bitar om 300 meter. Massorna kommer 
framförallt att användas som fyllnadsmassor inom CTRLs arbetsområde i 
Stratford. 

4.2 Speciella utmaningar 
Ett av projektets svåraste utmaningar är att driva tunnlarna under den befintliga 
tunnelbanan (Central Line) med bara 4 meters täckning (Figur 5). 

Ett omfattande program för kontroll av sättningar kommer att genomföras. 
Mätningar sker både på markytan, med hjälp av extensometrar i jordmassan 
samt inne i de befintliga tunnlarna. För tillfället (januari 2002) sker komplette
rande grundundersökningar för att få mer information om geologin i området. 
Målet är att öka säkerheten genom att jordinjektera området runt de befintliga 
tunnlarna. Diskussionerna med LUL (London Underground) har varit omfattan
de och fortgår ännu för att hitta en optimal lösning på hur och när området skall 
passeras utan störningar för tunnelbanan. 
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Figur 5. Principbild på tunneln i förhållande till befintlig tunnelbana (Central 
Line). 

Konceptet med en omfattande kontrollerad grundvattensänkning är också en 
stor utmaning. Framförallt vad avser driftsäkerhet på pumpsystemet och 
möjlighet att faktiskt sänka grundvattnet. Tunneldriften kommer att bli avsevärt 
mer komplicerad om man inte lyckas sänka grundvattennivån som planerat, 
framförallt vid tvärtunnlarna. Som nämnts ovan sker sänkningen i den undre av 
två separata akvifärer. Dessa två akvifärer delas av den täta leran (London Clay 
respektive Woolwich and Reading Seds). Brunnar borras ner i den 
underliggande kritan och pumpning sker med en kapacitet av cirka 20 
liter/sekund i varje brunn. Totalt kommer två till fyra brunnar borras på nio 
platser längs tunnelsträckn ingen. En omfattande riskanalys har genomförts och 
en kontinuerlig "risk management" genomförs för att hantera aktuella faror. Som 
en del i arbetet används till exempel felträdsanalys (Figur 6). 
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Figur 6. Fe/träd för topphändelsen "De-watering fails". 
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5. Slutord 

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och kommer att kulminera om cirka ett 
år. Man har därför haft gott om tid att planera arbetet och förbereda sig för 
produktionsstart. Trots detta känner vi igen problem som ofta uppkommer i 
stora projekt och stora organisationer, till exempel vad avser framförhållning 
med design och framställande av produktionsritningar, godkännande av 
kontrollplaner och arbetsberedningar samt flöde av information mellan olika 
nivåer i organisationen. 

Som avslutning kan man, som svensk i en helt engelsk miljö, konstatera att det 
mest karakterisktiska med projektet är storleken och de omfattande resurser 
som läggs ned på att färdigställa projektet enligt plan. Även samarbetsformen 
och hur projektet styrs i en partneringanda är positivt, intressant och lärorikt. 
Förhoppningsvis får vi tillfälle att återkomma med ytterligare rapporter från 
projektet när tunneldrivningen startat och produktionen är i full gång. 
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