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LOSSHALLNING OCH FöRSTÄRKNING AV 14 KM TILLOPSTUNNEL I 

ANDERNAS BERGSKEDJA - PERU - MED TBM OCH KONVENTIONELL 

DRIFT. 

Tomas Hultheimer, civ.ing., SKANSKA AB, Danderyd. 

Innehåll: En kort jämförelse av losshållning med 
TBM resp. konventionella metoder i relativt bra berg. 
lång tunnel. Jämförelse av det olika tänkande vad gäl
ler förstärkningsbehoy, som de båda drivningsmetoderna 
kan ge upphov till. 

Allmänt om arbetsplatsen och dess läge, 
Omkring den 1 oktober 1980 påbörjades byggnationen 

av kraftverket Carhuaquero i Peru, beläget ca 80 km 

öster om staden Chiclayo i norra Peru och just där an

dernas bergskedja börjar från Stillahavskusten räknat. 

Höjden över havet är här endast 800 meter, så man be 

finner sig alltså i randen av Anderna. 

Till bilden hör, att det handlade om en 14 kilo

meter, således förhållandevis lång tunnel belägen i en 

del av landet där vi icke tidigare utfört liknande ar

beten och i utkanten av en stor bergskedja. En rent · 

traditionell tunneldrift med alla de möjligheter en 

sådan ger att bemästra eventuella överraskningar tedde 

sig därför till en början som mest logisk. 

Det utslagsgivande kriteriet för metodvalet kom 

här att bli problemet med att bygga för det mellanpå

slag, som från början planerats och som var en förut

sättning för traditionell tunneldrift helt igenom. Den 

tillfartsväg till access-tunnelns portal man i så fall 

hade måst bygga visade sig vara långt mer avancerad än 

man hade tänkt och vissa avsnitt längs branta bergsidor 

var definitivt svåra att utföra. 

Tidplanestudier visade dock att med en TBM skulle 

tiden klaras. Den skulle då sättas in från nedströmssi

dan där tillfarten ävenledes var relativt oproblema

tisk. 
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Maskinval och uppstart. 
Installationen av arbetsplatsen var snabb och man 

kunde redan i början av fe?ruari 1981 skjuta första 
salvan från uppströmsände~, där allt nu installerats 
för traditionell drift, med en 3-boms Jumbo, vilken för 
övrigt utrustats med Tunmec-bommar för 4 meters inte
gralstål placerade med vridningscentrum så nära tunnel
centrum som var praktiskt möjligt för att man på detta 
sätt skulle kunna erhålla en god tunnelprofil med rela
tivt likartad stickning kring stor del av periferin. 
Viktigt m.h.t. lokala arbetskraften. Hela arbetet ut
fördes f.ö.med lokal arbetskraft. Sektionen var häst
skoformad av gängse typ, 3.80 m. diameter, dock med 
plan botten. 

Nämnas bör även, att för utlastningen valdes kast
lastare, luftdrivna Hägglundsvagnar, elektriska SIG
lok, allt egentligen ett utslag för filosofin enkelt 
och robust. 

För ventilationen användes ståltub (Spirotyp) och 
fläktar som kunde reverseras, ett par stora fläktar vid 
portalen och därefter mindre boosterfläktar längs tun
neln. 

Systemet var att med kort avstånd mellan relativt 
små boosterfläktar minska dels trycktopparnas storlek 
efter fläktarna och dels uppkomsten av undertrycksom~å
den före fläktarna och alltså få mindre "rundgång " via 
de otätheter, som alltid finns. 

Valet av fullortsmaskin. motiveringar 
Man förberedde sig samtdigt för tunneldriften från 

nerströmssidan på två sätt: 

Dels påbörjades driften i april månad 1981 av portal
delen och en handhållen tunnelsträcka på ca 900 m. i 
till viss del mycket ostabilt berg, bågar, lagging, 
sprutning, etc., som man tidsmässigt och praktiskt vil
le undanta från TBM-drift. 

Dels startades tillverkningen av en TBM skräddarsydd 
för berget, f.ö. av märket Atlas Copco-Jarva. 

Man bestämde sig för att utrusta maskinen med 
kraftig sköld och därtill med den då nyare typen större 
kuttrar med 15 1/2 tum diameter. Detta innebar totalt 
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27 st kuttrar vid aktuell tunneldiameter, som var 3.80 
meter, centrumskären oräknade. 

Vad gäller skölden bör man betänka, att TBM-tekni
ken då var litet nyare än den är idag och de reella 
bergförhållandena var till stor del obekanta, på grund 
av att endast en mycket summarisk förundersökning 
gjorts före arbetenas påbörjande. All geologisk under
sökning av värde kom därför att utföras såsom studier 
av floddalens markerade sidor och i någon mån berget o
vanför tunnellinjen där detta var tillgängligt. 

Lyckligtvis är den del av Peru som ligger väster 
om Anderna till större d~len ökenliknande och detta ger 
i sig en bra möjlighet att trots allt se mycket som man 
i många andra länder med kanske 10 - 20 meters jordtäcke 
och tillhörande vegetation aldrig skulle ha kunnat upp
täcka och man kunde med mycket stor precision på förh
and kartlägga skärzoner, förkastningar och annat som 
normalt påverkar tunneldrift trots avsaknaden av borr
hål och kärnor. 

De prov som insamlades från det närmaste ytberget 
uppvisade på sina håll mycket hårt berg av typen ande
sit men även vissa grova agglomerat. Ävenledes åter
fanns som väntat olika typer av tuff och någon liten 
del kalksten, lersten. 

Bergtryckhållfastheterna varierade från andesitens 
max. drygt 200 - 250 MPa, ja ända upp till 300 MPa med 
sprickavstånd upp till en meter, ned till 100 - 150 MPa 
och ibland avsevärt mindre än det för tufferna och agg
lomeraten. Understundom kunde sprickavstånd på ner till 
1 cm återfinnas i dessa berg. 

För den som arbetat med TBM i kvartsrika bergarter 
kan tilläggas att halten fri kvarts var låg med omkring 
5-8 % i andesiten, upp till det dubbla i tufferna, kan
ske hälften i agglomeraten. 

Som ytterligare kriterium vid maskinval var det 
ett klart önskemål att åtminstone försöka att minska 
tätheten mellan tillfällena för kutterbyten, eftersom 
sådana speciellt vid en maskintyp med den redan beslu
tade skölden har långa startupp-tider och således skul
le komma att dra ner framdriften . 
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Ansatsen att begränsa antalet kutterbyten visade 
sig senare också viktigare än vi trott. Skölden till
sammans med nermalningsenergin innebar i sig, att man 
framför borrhuvudet fick ett instängt rum med en akt
ningsvärd temperatur. Lägger man därtill en hög bergme
deltemperatur, som alltså inte förmår kyla ner arbets
platsen till för människor lämplig temperatur, så har 
man skapat sig ett problem med just start-upp-tider. 
Trots alla försök att begränsa temperaturen, utgjorde 
processen med kutterbyte något som närmast skulle kunna 
kallas "arbete i bastu" med upp till 70° C omgivning
temperatur. 

Genomförandet av losshållningen inkl. driftförstärknin
~ 

Vi stod alltså inför det intressanta perspektivet, 
att få driva i samma tunnel och så nära möjligt samma 
bergarter, samma diameter, med två olika metoder. Hur 
gick det? 

1) TBM-driften gick mycket bra. Den hade natur
ligtvis de för TBM-drift typiska mycket uttalade sväng
ningarna upp och ned beroende på allt frän hårt-lätt
drivet berg till maskinfel, förstärkningsproblem, små
ras, etc .. Som bekant har TBM-driften mycket mera ut
präglat än konventionell drift egenskapen att vara 
störningskänslig. Yttre störningar påverkar i princip 
driften kapitalt, d.v.s. framdriften sjunker från 100% 
till O medan driftförstärkningen utförs ! 

2) Förstärkningsintensiteten vad avser driftsför
stärkningar? Här kan nämnas, att de driftsförstärknin
gar, som är nödvändiga för att överhuvud tillåta någon 
avans, som nämnt besvärade TBM-driften mycket mera, 
medan de tillfällen då sådana förstärkningar måste 
tillgripas trots allt var färre än vid den konventio
nella tunneln, detta av huvudsakligen 2 skäl: 

Den cirkelrunda släta tunneln har de facto bättre 
resistens mot oönskade bergutfall än den typiska 
sprängda bergytan med sitt av detonationen skapade 
sprickmönster. 

Den snabbare driften med TBM medför också litet 
kuriöst, att stor del av tunneln klarade sig undan den 
typens driftförstärkning, som påverkar framdriften mån
ga gånger genom sin snabbhet. Man passerar helt enkelt 
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I den konventionellt drivna delen märktes däremot 

på långa sträckor tydligt den problematik, som uppstår 

vid drift i relativt kompetent berg under högt tryck. 

- Tunnelns placering i kanten av en bergsträng med 

bergtäckning 400 ~ 1000 meter i randområdet av en flod

dal kom att medföra en lutande huvudspänningsriktning 

med därtill hörande otrevliga utspjälkningsfenomen (ka

nonskott) i ena övre anfanget och i det diametralt mot

satta nedre. Nödvändigtvis kom den sortens bergtryck 

att medföra ständig nätning och sprutning under drift. 

Sammanfattningsvis kan alltså här sägas, att 

driftsförstärkningen nog påverkade de båda driftsätten 

ungefär lika mycket negativt, men att det fanns en klar 

väsensskillnad. 

I stort sett blev medelframdriften med TBM med ca 

390 m/månad dubbelt så hög som den konventionella, vil

ken såsom sådan också gick bra och helt enligt mönstret 

betydligt jämnare. I genomsnitt, störningar av alla 

slag inkluderade, uppnåddes ca 180 m/månad. 

Stopp 3-4 år! 
På grund av finansiella problem i landet Peru, kom 

vår tunnel att, i det närmaste klar ur drivningssyn

punkt, stå utan permanent förstärkning i flera år. En 

del av tunneln var också vattendränkt under hela detta 

skede p.g.a. avsaknad av elenergi för pumpning. 

Diskussionerna kring slutliga förstärkningen av de båda 
tunnlarna. 

Det ansågs, att tunnelns förstärkning skulle base

ras på tänkande av typen samverkan mellan berg och fBr

stärkningsmedel. Grunden till detta var en övertygelse, 
att berget till stor del var tämligen gott och därför 

skulle kunna klara sig bra utan hel inklädnad. 

För att avpassa den mängd och de typer av för 

stärkning som varje delavsnitt av tunneln erfordrade, 

beslöt konsulten sig för att basera hela förstärknings

utformningen på ett antal basmodeller. Dessa skulle an

passas till verklighetens gråa berg på det sättet, att 

man hela tiden noga följde Q-värdet, d.v.s en applika

tion av Barton-Lien-Lundes metod av bergklassificering. 
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Varje typsektion som för övrigt endast var 4 till anta
let, litet tycker jag , för en så lång tunnel m.h.t. 
alla skiftningar i berget, var då slaviskt knuten till 
vissa Q-värdesgränser. 

Ifrågasättanden av tankegången bakom detta system 
accentuerades också när det visat sig praktiskt taget 
omöjligt att uppnå samstämmighet kring såväl Q-värdets 
storlek i sig som dess knytning till typsektionerna, 
med visst eftertryck åt problemen med TBM-borrade de 
len, eftersom sprickmönster m.m. där inte framträder 
lika tydligt. 

Vad hände under stoppet? : 
A) RAS I SPRÄNGDA TUNNELDELEN. Flera 2 0 - 40 me 

ters långa ras. 
B) TBM-TUNNELN I STORT INTAKT. 

Man kom till följande resultat: 
1 ) Konsultens ursprungliga lösning, uppfyllde icke 

kraven. Hade den använts, skulle antalet undantag som 
av uppenbara skäl måst genomföras troligen överstigit 
antalet "reguljära fall". I en 14 km lång tunnel, skul 
le därmed hela planeringen rasa samman. Det kunde vi 
inte acceptera. 

2 ) Ursprungsideerna på en bergförstärkning som 
baserats på samverkan mellan berg och förstärkning 
skulle behållas. 

3 ) Man klargjorde för beställaren, att visst un 
derhåll med så där 5-1 0 års intervall skulle behöva 
genomföras efter idrifttagande. Detta accepterades mot 
bakgrund av de avsevärda besparingar man kunde uppnå. 

4 ) Och det kanske i mitt tycke viktigaste: Ett 
antal utomstående experter skulle inkallas för att på 
ort och ställe längs hela tunnellinjen meter för meter 
besiktiga och anpassa förstärkningen till vad som verk
ligen var rimligt och erforderligt och de tidigare 
framställda typsektionerna liksom Q-värdesbestämningar
na kom alltså att spela den roll som de borde, nämligen 
som vägledare och guide , men icke som låsta kriterier. 
- Alltså i stort det vi är vana vid från Skandinavien. 
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Jämförelse mellan de 2 tunneldelarna gav då upphov 
till ett par observationer: 

Den sprängda tunneln innehöll avsevärt flera d8· 
lar, som störts på grund av det långa uppehållet me d 
det sprickmönster som bildas vid detonationen och dä r 
till den oregelbundna ytan. 

Den oregelbundna ytan i sig kan visserligen til J 
viss del vara ett utslag för bergets inneboende spän 
ningsbild, men kan också lika ofta bero på ofullkomlig 
heter vid borrningen. I detta fall kan man allt s å i n t e 
ha någon "hjälp" av den oregelbundna ytan. Geno mgåe nd e 
kom således den sprängda tunneln att kräva omfångsrika 
re förstärkning. 

Den TBM - borrade delen hade som nämnt klarat st i l 
leståndstiden förvånansvärt bra. Detta kan man troligt 
vis också ta till intäkt för, att den tunneln även bö r 
klara driftskedet bättre. 

En annan påtaglig skillnad kom att bli, att man på 
relativt långa delar i TBM-delen så att säga frivilligt 
valde full betonginklädnad, enär priset för e n sådan 
var förhållandevis lågt sett i relation till vad som 
gällt i den sprängda delen. överberget var ju i stort 
sett 0 jämfört med 25-30 cm medel i den sprängda de l e n, 
och än mer där betonginklädnad på grund av bergförhål 
landena erfordrades, och alltså större bergutfall före 
kom. 

Detta medförde alltså automatiskt, att man fick en 
bättre slutprodukt i den borrade tunneln än i motsva
rande berg i den sprängda delen utan någon me rkos tna d. 
Bör vara intressant för beställaren. 

Slutligen skall jag om slutförstärkningens utfö 
rande endast beröra betongsprutningen. Den kräver i de n 
konventionellt drivna tunneln för ett likvärdigt slut 
resultat fler sprutade m3 per m2 tunnelyta. Detta 
p.g . a. att den ojämna sprängda ytan för att statiskt 
sett erhålla en viss styrka hos nätad eller onätad 
sprutbetong automatiskt får tjockare delar sprutade i 
kaviteter. Därtill ökar specifika bergytan p . g .a. o 
jämnheterna. ( I vårt fall hade vi 1.56 m3 p e r m s p ru t -
btgförs tärkt tunne l i den konv e ntione llt drivna d e l e n 
och 0.70 i TBM-tunneln.) 
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Den sålunda givna stora volymen sprutbetong och 
luftrenhetsproblemen gjorde, att man för att klara 
sluttiden fick övergå till att våtspruta tunneln över
allt där mer än minimitjocklek förekom. I en så lång 
tunnel, som den här aktuella som bara har tillgång till 
2 tillfarter, en i var ände, förvandlades nu sprutning 
av stora volymer i stället ett materialtransportpro
blem. Huvudorsaken var som man väl inser, att flera 
andra förstärkningsversamheter pågick parallellt från 
samma portal, bultning, rensning m.m. Dessa verksamhe
ter hade varit i stort omöjliga om tåg skulle ha tvin
gats passera ut och in i tunneln samtidigt, eftersom 
endast enkelspår kunde användas. 

Vi konstruerade för ändamålet ett speciellt tåg, 
som innehöll allt erforderligt material för ett 12-tim
marsskift. Tåget var uppbyggt kring ett antal Hägg
lundsvagnar, trixer med blandare, däck för cementsäckar 
m.m. ocn blev 60 m långt. 

Även i detta avseende var alltså TBM-delen över
lägsen. Den mindre mängden sprutbetong per meter tunnel 
medförde inga större tidsproblem, även om man givetvis 
utnyttjade den nu befintliga våtsprututrustningen även 
här, speciellt p.g.a. problem med luftnedsmutsning vid 
torrsprutning eftersom luftströmmen gick upp mot den 
konventionellt utförda delen, där ju andra jobb pågick 
samtidigt. 

Slutsatsen av det hela blir, att åtminstone i det 
berg som den aktuella tunneln utfördes, TBM-driften var 
ungefär dubbelt så snabb drivningsmässigt och att detta 
gällde även den efterföljande slutförstärkningen, där 
man under samma tidsperiod slutförstärkte ca 9500 m 
tunnel från ena portalen, TBM-delen och ca 4500 m frän 
andra portalen, konventionella delen. 
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