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KANALTUNNELN - TEKNISK REDOVISNING SAMT LÄGESRAPPORT 

Gunnar Nord, Civilingenjör, Skanska AB, Danderyd 

Beslut ombyggnation av kanalförbindelsen togs 1985-01-20, alltså 
nästan precis 4 år sedan. Ordern var att sätta igång med projektet 
omedelbart. Januari 1986 valdes Eurotunnelgruppens förslag till 
förbindelse. 

Inledning 

Denna projektredovisning är fokuserad på tunnelbyggnadstekniken 
samt redovisning av dagsläget på byggarbetsplatsen. 

Inledningsvis skall dock mer generell information lämnas. 

Kanaltunnelförbindelsen är helt spårbunden och det går en tunnel 
med ett spår i vardera riktningen. Det byggs en terminal i vardera 
änden av förbindelsen , se figur 1, och genom denna terminal slussas 
de normala tåg som kan trafikera tunneln och de speciellt byggda 
skytteltågen som trafikerar enbart tunneln. Dessa skytteltåg är 
lastade med bilar och människor för resa mellan Dover och Calais. 

TUNNELS AND TERMINALS 
CONFIGURATION 

FRANCE 

Figur 1 översikt kanalförbindelsen 
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Namnen på terminalerna är på den engelska sidan Folkstone och på 
den franska sidan Coquelles. Avståndet mellan terminalerna är 50 km 
och restiden är bedömd till 33 min. Det innebär att restiden mellan 
Londons och Paris centrum blir 3 timmar eller ungefär lika lång som 
med flyg. 

Hela projektet är privatfinansierat. Man har bildat ett konces
sionsbolag som står både som byggherre och utövare av trafiken. 
Koncessionsrätten varar i 55 år och gäller from 1987. Bolagets 
aktiekapital är ungefär 10 miljarder kronor och behövligt kapital 
lånar man upp i banker . 

Egna aktiekapitalet 

5,0 miljarder 
2,5 H 

öppen aktieemission 
Inst placerade 

2,0 Il 

0,5 • Huvudmän 10 byggare, 5 banker 

Budget sommaren 1987 

Finansieringsbehov 
Produktionskostnad 
AK 
Inflation 
Finansieringskostnader 

Produktionskostnader 
Tunnlar borrning 
Tunnlar inklädnad 
Terminalbyggnader 2 st 
Fast utrustning 
Rullande materiel 

Inkomster 1:a året 
10:e året 

Vilket motsvarar 
1:a året 
10:e året 

Tunneldimension och läge 

Inverkan av geologiska förhållanden: 

30 miljarder kronor 
4 H 

6 Il 

11 Il 
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5 Il 
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Il 
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ton gods 
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Tunnelns placering i plan har till största delen varit fastlagd se
dan början av 60- talet. De första borrsonderingarna gjordes 1958-
1965, figur 2. Man har även gjort geofysiska undersökningar och vad 
man kan förstå är de huvudsakligen seismiska mätningar . Geofysiska 
mätningar klargjorde att linjesträckningen som föreslagits efter 
borrningen vid mitten av 60-talet var mindre gynnsam på en sträcka 
strax utanför Dover. Tunneln flyttades därför cirka 3 km västerut 
längs Sheakespeare Cliff på den engelska sydkusten. 
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Figur 2 Kärnborrningen utförd för kanaltunnelprojektet 
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France 

Under 1972 och 1973 gjordes kompletterande borrningar längs den nya 
tunnelsträckan på den brittiska sidan. Tunneldrivning utfördes . 
ävenså på den brittiska sidan 1974 men den totala tunnellängden 
blev ej mer än 700 meter innan arbetena avbröts 1975. 

Tunnelns placering i höjd är densamma idag som den var 1974. Bedöm
ningen av vad som är lämpligaste material att borra i har inte för 
ändrats. Berget i botten av den engelska kanalen är av sedimentärt 
ursprung och de för tunnelbyggnad aktuella berget tillhör övre 
kritperioden, vilket betyder att det är mellan 60 och 100 miljoner 
år gammalt. Sedimenten har naturligtvis utsatts för rörelse men 
denna är av ringa omfattning utom nära den franska kustlinjen, där 
en hel del förkastningar har inträffat. På grund av ringa tektonis
ka störningar har man beslutat sig för att placera tunnelns huvud
del i det för tunneldrivning mest gynnsamma sedimentlagret som kan 
återfinnas på ett rimligt djup . 
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Placering av tunnelnivå med hänsyn till de geologiska 
förhållandena 

För att finna det optimala sedimentlagret har man studerat ett an
tal storheter som har bedömts väsentliga, och de är hållfasthet, 
kalkhalt, seismisk gånghastighet, volymvikt, fukthalt, permabili
tet, sprickfrekvens, RQD och krypbenägenhet. Man kan konstatera att 
det har bedömts väsentligt att få en mycket liten vatteninläckning, 
mer värdefullt är att få ett berg av högre hållfasthet. Däremot 
vill man inte placera tunneln i krypbenäget berglager såsom Gault 
clay där lerhalten är större och följaktligen kalkhalten lägre, som 
i och för sig betyder ännu tätare bergförhållande. 

Permeabiliteten 2 x 10- 7 betyder att man vid 100 meter vattendjup 
och 40 meter bergtäckning får en inläckning av storleksordningen 
1 1/ sec framme vid den oinklädda delen av tunneln . Man kan konsta
tera att RQD-värdet ger mycket dålig anvisning om lämpligaste berg 
att driva tunneln i. Däremot är antal sprickor per meter mer ut
slagsgivande. Det har inte bedömts väsentligt att placera tunneln i 
de mera uppspruckna lagerföljderna för att underlätta tunneldriv
ningen trots att man använder en TBM. Förklaringen är att bergmate
rialet i sig bjuder så litet motstånd mot mekanisk avverkning så 
att sprickigheten har fått en helt underordnad betydelse. Man öns 
kar så l i ten sprickighet som möjligt för att få små vattenläckage. 
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Det mest lämpliga skiktet för tunneldrivning bedömdes vara den så 
kallade Chalk marl, som har en tjocklek av storleksordningen 25-
30 m, se figur 4. Tanken är att tunnlarna, som har en maximal gra
dient av 1:90, nästan helt skall under själva kanalen befinna sig i 
detta material. Under land tvingas man på den engelska sidan att 
driva tunneln i det underliggande lagret av Gault clay som är kryp
benäget. På den franska sidan kommer man att passera genom de högre 
liggande kalklagren som är mera uppspruckna än Chalk marl. 

Figur 4 Geologiska strata längs tunnellinjen 

Förhållandena under kanalen är mycket lika längs alla de 38 km. Man 
kan konstatera att kalkhalten stiger mot den franska sidan och då 
även hållfasthet och volymvikt hos berget. Sannolikt är även 
sprickigheten större. Uppsprickningen har konstaterats vara större 
framför allt i samband med förkastningarna. Man kan alltså förvänta 
sig avsevärt blötare förhållanden på den franska sidan. 

Mitt i kanalen finns en sänka som har bedömts vara en gammal flod 
botten. Floden fanns för cirka 10.000-15.000 år sedan då det var 
landförbindelse mellan England och Frankrike. Den sänkan har varit 
föremål för de senaste undersökningarna men resultatet finns ännu 
inte tillgängligt. Sänkan benämns Fosse Dangeard. 

Tunnelgeometrier: 

Tunnlarnas dimension och inbördes läge framgår av figur 5. 

Huvudtunnlarna kommer att ligga 30 meter ifrån varandra och mellan 
dem löper servicetunneln. Tvärförbindelse mellan de tre tunnlarna 
installeras varje 375 meter. Dessutom byggs tryckutjämningstunnlar 
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var j e 250 m mellan huvudtunnlarna. Syftet med dessa är att minska 
trycket i luftkudden som bildas framför tågen när tunnlarna är i 
bruk. Tryckutjämningstunnlarna innebär stora energibesparingar . 

t 
MAI N TUNNEL SERVICE TUNNEL t 

MAIN TUNNEL 

Figur 5 Tvärsektion av kanaltunnelförbindelsen 

Betonginklädnad: 

Huvudtunnlar och servicetunnlar inklädes med prefabricerade betong
element. Betongsegmenten är inte helt lika på den engelska och 
franska sidan. På den engelska sidan installerar man så kallad ex
panded lining, vilket innebär att man pressar ringen med betongseg
ment mot bergytan. Man har inga tätningslister och ej heller några 
bultar. Man räknar alltså med att tunneln skall vara torr . De stäl
len som läcker får man injektera i efterhand. Bakom betongelementen 
utför man dock en generell injektering för att fylla upp hålrum 
mel l an betong och berg. Servicetunneln har på sjösidan en utgrävd 
diameter på 5,38 och färdig invändig diameter 4,8 . Det innebär att 
segmenten är 0,27 m tjocka. På landsidan har elementen gjorts 
0, 40 m tjocka. Längden hos segmenten är 1,5 m och varje ring utgörs 
av 6 element+ ett så kallat keyblock. 

För de stora tunnlarna med en inre diameter av 7,6 m gör man 7 seg
ment per ring samt ett så kallat keyblock. Tjockleken för de stora 
varierar mellan 0 ,41 och 0,54 m. Det skall än en gång understrykas 
att al la ringarna saknar fogar och bultar. Alla elementen är raka , 
så det finns ingenting att kompensera kurvor med. Man får vid behov 
täta på något annat sätt. Alla elementen är försedda med pads eller 
tassar på baksidan, som gör det möjligt för injekteringen att helt 
omsluta betongelementen. Varje element har försetts med två stycken 
injekteringshål. 
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Elementen gjuts stående och betongen vibreras med stavvibratorer 
som följer med upp vartefter betongen stiger i formarna. Elementen 
ånghärdas i 6 timmar vid 54" och avformas därefter. Hållfastheten 
skall då vara 10 MPa och blir efter 28 dygn 60 MPa. 

På den franska sidan ser betongelementen annorlunda ut, men natur
ligtvis har de samma inre diameter som på den engelska sidan. Ele
menten är utrustade med tätningar samt bultas samman så att de kan 
motstå yttre vattentryck. De franska elementen gjuts liggande och 
formarna vibreras inte som på engelska sidan där man använder stav
vibratorer. 

Figur 6 Interiör från betongelementtillverkning på franska sidan 

I sektioner där tvärtunnlar skall byggas installeras gjutjärnsseg
ment i stället för betongelement. Elementen måste nämligen monteras 
ned då man skall utföra tvärtunnlarna. 

Drivningsteknik 

Ur drivningssynpunkt kan man dela in hela tunnelsträckan i fyra av
snitt nämligen 3 km från den franska terminalen vid Coquelles och 
tunnelpåslaget vid Sangatte, ca 16 km från Sangatte till mötespunkt 
under kanalen, 22 km från mötespunkt till tunnelpåslag vid Dover 
samt 9 km från Dover till terminalen i Folkstone. Tunnellängd under 
havet blir ca 38 km och längden under land ca 12 km. Se figur 7. På 
den engelska sidan kommer en dryg kilometer att vara dels schaktad 
och återfylld tunnel samt dels en fräst bit genom ett berg som he
ter Castle hill. 
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Figur 7 Längdsektion av kanaltunneln, indelning med hänsyn till 
drivningsfronten 

Tunnlarna skall drivas med TBM, det har varit helt klart från bör
jan av 70-talet, då man gjorde ett försök som blev några hundra me
ter TBM-tunnel på den engelska sidan men bara inköp av en TBM på 
den franska sidan. En TBM som såldes för drygt ett år sedan till 
Turkiet. Någon annan drivningsmetod skulle aldrig klara att utföra 
ett projekt såsom detta inom rimlig tid. Alla tunnelborrmaskiner 
som engageras i projektet arbetar i en sköld. På den franska sidan 
skall skölden kunna arbeta under vattentryck medan de engelska 
maskinerna ej kan utestänga vatten under tryck när de arbetar. 

Alla installerade maskiner arbetar från tunnelpåslagen vid Dover 
och Coquelles. Ingen maskin arbetar således från portalerna vid 
tunneländarna. Elva maskiner har beställts för arbetena och har 
även till största delen levererats. Se figur 7. Sex maskiner arbe
tar på den engelska sidan och fem stycken på den franska sidan. Att 
det blev en maskin mindre på den franska sidan beror på att biten 
mellan påslaget och tunnelportal bara är 3 km och därför får en ma
skin utföra de båda järnvägstunnelbitarna på denna sträcka. Det är 
ett flertal maskintillverkare inblandade i leveransen av TBM och de 
är listade som nedan. 

Frankrike 
Landsida 
Pilottunnel 
Järnvägs tunnel 

Sjösida 

Mitsuibishi 
Mitsuibishi 

Antal maskiner 
1 st 
1 st 

Pilottunnel Rabbins Komatsu 1 st 
Järnvägstunnel Rabbins Kawasaki 2 st 
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England 
Landsida 
Pilottunnel Howden 1 st 
Järnvägstunnel Howden 2 st 

Sjösida 
Pilottunnel Howden 1 st 
Järnvägs tunnel Rabbins Markham 2 st 

Man kan konstatera att av de djupast inblandade leverantörerna är 
Rabbins 5 maskiner alla i konsortier samt Howden 4 maskiner. (Se 
figur 8). 

Figur 8 TBM för pilottunnel från Dover under montering i fabrik, 
tillverkare Howden 

Maskinerna arbetar efter skilda principer i flera avseenden. På den 
engelska sidan skapar man förutsättningar för tryckkraften framåt 
genom att spänna mot den rena tunnelväggen, medan man åtminstone på 
den franska sjösidan bygger maskiner som tar spjärn mot de resta 
liningelementen, vilket är den enda möjligheten om man vill bygga 
en maskin som skall klara ett yttre vattentryck. 

På den engelska sidan har man möjlighet att bakom skölden få se nå
got av berget man bygger i, vilket är en omöjlighet på den franska 
sjösidan. För att förvissa sig om att man inte skall stöta på någon 
större vattenförande zon utför man pilothålsborrning upp till 120 
meter framför maskinen och man får aldrig ha mindre än 20 meter pi
lothålsborrat framför sig. Man gör inga vattenförlustmätningar utan 
mäter bara inläckande vatten och man accepterar 500 1/min i det 56 
mm stora hålet. Man gjorde tidigare vattenförlustmätningar men vat-

: tentrycket spräckte upp berget och som resultat blev det större in
läckningar. 

Man provborrar också bakom tunnelborrmaskinen för att undersöka hur 
långt ovanför lagret med Gault clay man befinner sig. Man skall 
ha åtminstone 6 meter ned till detta lager. 
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Utmatning av massorna från borrhuvuddelen som kallas för muckcham
ber, är också olika. På den brittiska sidan där man förväntar sig 
torra förhållanden använder man sig av transportband medan man på 
den franska sidan använder en skruvtransportör utrustad med en ma
terialsluss. Än en gång är förklaringen till denna skillnad att 
britterna räknar med att arbeta i i stort sett torra förhållanden. 

TUNNELIER 

Figur 9 Längdsektion TBM från Sangatte 

Alla sjömaskinerna utrustas med tänder men man har möjlighet att 
byta tänder mot diskar. Men såvitt känt är arbetar man idag med 
tänder på båda sidor. 

Alla transporter på tunnelnivå sker på räls, och man använder ute
slutande ellok som kan få ström både från batterier och strömskena 
i taket som matas med 415 Volt. Dubbelspår byggs i alla tunnlarna. 
Rälsen är kraftig, dryga 30 kg, och läggs med stor precision för 
att tillåta höga hastigheter, upp till 40 km/tim. 

Beträffande de horisontella transporterna är inte så mycket att 
tillägga förutom att engelsmännen har sidotippande vagnar medan 
fransmännen kommer att huvudsakligen använda sig av rotodump. Stora 
lok kommer att användas upp till 40 ton lokvikt. 

Transportanordningen räls vagnar backup på TBM, allt designas på 
den engelska sidan för en kapacitet av 500 ton berg och 100 ton be
tongelement per timme, vilket skall resultera i 800 meter tunnel 
per månad. Maskinerna skall kunna prestera 6 m/timme. På den frans
ka sidan måste man ställa ambitionen lägre på grund av de svårare 
geologiska förhållandena, vilka förväntas råda under de 5 första 
kilometrarna, där man har planerat att nå knappa 500 meter per må
nad. 
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Tunnelpåslag 

Den mest slående skillnaden mellan den franska och den engelska 
sidan är påslagen. Fransmännen har sänkt ett schakt med 55 meters 
diameter mitt över tunneln och allt materialflöde sker genom detta 
schakt. Det sträcker sig ca 20 meter under tunnelnivån. Denna djupa 
undre del är byggd huvudsakligen för att ta hand om bergmassorna. 
De tippade massorna mals ned och blandas upp med vatten så att det 
blir en pumpbar slurry. Denna slurry pumpas sedan upp i en damm 
någon kilometer bort från schaktet. 

Figur 10, 11 Schakt vid Sangette 

Det engelska påslaget ser mer traditionellt ut. Man har en stor 
accesstunnel ned till tunnelnivån ca 65 meter under havsnivån där 
den övertvärar alla tre tunnlarna. Denna access används för alla 
transporter utom bergmassorna. Dessa tas upp till markytan med ~tt 
transportband som har installerats i den accesstunnel som byggdes 
till tunnelprojektet 1974. Bergmassorna släpps alltså i tippfickor 
och förs fram till ovannämnda transportband. För att få plats med 
tippstation och annan utrustning har tunnlarna vidgats på en 2x200 
meter lång sträcka vid accesstunneln. Dessa tunnlar har drivits med 
roadheader och man har förstärkt med bult och sprutbetong. 

Figur 12 Tunnelpåslag vid Dover 
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Figur 13 Tunnelpåslag vid Dover 

I sina bredaste avsnitt är tunneln 13,5 m och har som mest en höjd 
av 14,5 m. Man förstärker med en bultrad varje 2,5 m, och bultarna 
är 3-4 m långa. Dessutom har man installerat armerade sprutbetong
bågar varje 2,5 m. I korsningen och delar med sämre berg är sprut
betongen 15 cm annars är den 10 cm och armerad med ett lager nät. 
Alla dessa tunnlar är i stort sett färdigbyggda idag. 

Alla tunnlar som inte utförs av TBM kallas för "hand-tunnels " på 
den engelska sidan. Tvärtunnlarna mellan service- och huvudtunnlar
na är också handtunnels och utförs idag helt manuellt. Tryckutjäm
ningstunnlarna mellan huvudtunnlarna har ännu inte påbörjats. Den 
sista kilometern före portalen vid Folkstone är också en så kallad 
handtunnelbit. Det är en mycket besvärlig bit där man inte längre 
arbetar i Chalk marl utan har tvingats in i den så kallade Gault 
clay. 

Ute under kanalen kommer två så kallade crossover att byggas. Det 
är större tunnlar som rymmer båda spåren. Dessa korsningspunkter är 
alltså så kallade handtunnels. 
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Organisationen för tunnelarbetet på den engelska sidan 

Arbetena bedrivs 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Man har 
fyrskiftsgång, och arbetet är upplagt så att man arbetar i 6 skift 
och är sedan ledig i två dygn. Arbetet pågår året runt och den enda 
dag man gör uppehåll för är juldagarna. Skiftbyte sker framme vid 
tunnelfronten för att inte få något stopp i produktionen. Det inne
bär att när man kommer längre in än vad man idag är, kan man 
tvingas införa ett femte skift för att kompensera för restiden. Än 
så länge är endast pilottunnlarna i full gång. 

På den engelska sidan har nu varje skift vid 5 km front 28 man. 
Några man behövs på dagtid för att reparera skadade betongsegment, 
och dessutom tillkommer 4 a 5 man vid omlastningsstationen. Man har 
ett differentierat lönesystem där fem man betraktas som nyckelper
soner och de är följaktligen bättre betalda. Lönen för dessa består 
av en fast del samt en ackordsdel, och de tjänar idag ungefär 175 
E/skift, vilket ger inklusive traktamente och efter skatt ungefär 
33.000 SEK/månad. Det lägst betalda kommer bara upp till hälften av 
vad nyckelpersonerna tjänar. 

Hela arbetsstyrkan är på den engelska sidan 2.000 man och ungefär 
lika stor på den franska sidan. Man räknar med att komma upp som 
högst till 3.000 man. Man har haft svårt att rekrytera personal och 
det avslöjas i lönerna. Tjänstemän har man letat efter långt ut i 
de gamla kolonierna. 

Var befinner man sig idag 

På den engelska sidan skickade man 1vag den första maskinen, pilot
tunnelmaskinen, som skall gå under havet, i början av december 
1987. Den har den 23 januari 1989 avverkat 4.350 meter. Man har . 
hittills i snitt producerat ca 310 meter tunnel per månad. I decem
ber 1988 var man dock uppe i 550 meter per månad, och de två dagar
na för mitt besök i december presterade man 45 meter per dag. 
Maskinen gjorde då 3 varv per minut och varje varv betydde 5 cm in
drift. På 10 minuter har man alltså borrat för att sätta upp en 
ring som har längden 1,5 meter. 
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CONSTRUCTION PROGRAMME Aug 1987 
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Figur 14 iidplan enligt TML daterad autusti 1987 

Dagsläget för pilottunneln ut under kanalen är alltså att man är 1-1,5 km efter tidsprogrammet men maskinen tycks nu fungera och man prognoserar att maskinen kommer f r am till mötespunkten 3 månader senare än vad man prognoserade i augusti 1987 . Kan man prestera 200 m/vecka så når man det ursprungliga målet. Den tunnelförman som jag följde var helt inställd på att han bara hade arton månader kvar på arbetet. Det skall här tilläggas att andra veckan i januari 1989 gjorde man 227 meter. 

Varför har det inte gått som man bedömde. Man kan nog tveklöst säga att det beror på att tunneln inte var så torr som man hade förväntat. Vattnet i sig har man kunnat hantera utan större besvär för stora dränagepumpar har installerats . Men vattentrycket skapade instabilt berg. Berget faller in under den korta tid man drog undan takplåten för att installera segmenten. Man har i och för sig kun-
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nat leva med nedfallet om man inte hade en liningstyp som skall ex
panderas mot tunnelväggen. I och med nedfallet har den ingenting 
att expandera mot. Man måste på något sätt skapa ett mothåll. Det 
har också inneburit att man har fått inrätta ytterligare en grout
ing station. Två grouting stationer finns med i ursprunglig design 
och de var avsedda för att fylla cement i hålrummet mellan element 
och bergvägg i två steg. Den tredje grouting stationen som tillkom 
är för att täta mot vatteninläckning. 

Man tvingades också att bygga om bakkanten på skölden. Man instal
lerade fingrar som överbryggade det oinklädda utrymmet mellan sköld 
och den sist installerade segmentringen. 

Man har också fått byta tätning i sköldens teleskopenhet mellan 
främre och bakre sköld. Man har bytt gummitätning mot stålborstar. 

Man kan konstatera att man har varit för optimistisk vad gäller 
vattensituationen. Man kan spekulera i om man inte hunnit så långt 
i elementtillverkningen hade man kanske ändrat inklädnaden till 
tätad bultad lining. 

De stora maskinerna för den engelska sjösidan hade ännu inte kommit 
igång vid mitt besök i mitten av december. Förmodligen startar den 
i dagarna. Det är en försening i storleksordningen 3- 4 månader som 
uppenbarligen förorsakats av sen leverans men som i sin tur förmod
ligen har förorsakats av designändringar med hänsyn till att tun
neln inte var så torr som förväntats. Man kan bara spekulera i det
ta ämne. 

Den 2:a stora maskinen kommer sannolikt igång i april månad då med 
samma försening som den 1:a stora maskinen. 

På landsidan är maskinen för servicetunneln sen. Den ligger ca 2 km 
efter programmet och har idag gjort 800 meter. Vad som är orsaken 
till detta är inte känt. Denna försening är ett icke oväsentligt 
problem. Tunneln skall nämligen användas för att transportera ut 
tunnelmassor som temporärt har lagrats i havet nedanför Shakespeare 
Cliff. För att detta skall fungera krävs också att de anslutande så 
kallade handtunnels under Castle hill blir färdigställda i tid. Vid 
schaktning av dessa tunnlar är man tvungen att gå genom Gault 
clay. Det är det dåliga berget som underlagrar Chalk marl och som 
har squeezings egenskaper. 

Handtunneln under Castle hill är 5,5 meter hög och drives med full
front. I hela hjässan installeras spiles ca 4 meter långa och dess
utom går man med lutande front för att få den stabil, se figur 15. 
Man gör då också sprutbetongbågarna lutande. Detta tunneldrivnings
avsnitt är ett klart problemfyllt område som ligger på den kritiska 
linjen. Man hyser dock ingen oro för att bli efter med detta arbe
te. 
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Figur 15 

SERVICE TUNNEL 
Gault clay 
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Förstärkning av pilottunnel under Castle hill. 

På den franska sidan har det inte heller varit problemfritt. Trots 
att jag har besökt platsen har det varit svårt att få en klar bild 
över vilka problemen är. Beträffande pilottunneln under havet har 
man haft besvär med berget. Det har läckt vatten, men om det har 
varit mera besvärligt än förväntat kan jag ej svara på. Man vet 
också att den matarskruv som för massorna från fronten till con
veyor i bakre änden av skölden har gått sönder, se figur 16. Vidare 
har det på omvägar ryktats att man skulle ha haft problem med tät
ningen mellan skölden och betongsegmenten. Jämför man dagens läge 
med programmet från augusti 1987 så släpar man efter med ca 1-1,5 
km. I mitten av januari hade maskinen avverkat 1 km. Maskinen lär 
nu enligt uppgift fungera bra och har gjort så under den senaste 
månaden, då man har presterat mellan tre och fyra hundra meter. 
Denna framdrift är i överensstämmelse med vad man planerade för 
aktuellt tunnelavsnitt i augusti 1987. 

Den ena maskinen för huvudtunnlarna har börjat arbeta. Det gjorde 
den i december förra året så det är för tidigt att säga något om 
denna, annat än att starten synes försenad med 5 månader mot vad 
man angav 1987. Den andra sjömaskinen är lika försenad och går 
igång i mars i år. Däremot tycks pilotmaskinen på landsidan ligga 
före programmet med nästan ett halvt år. Den skulle startat i vår 
men är redan igång och hade i december utfört ca 700 meter. Däremot 
tycks maskinen för de två huvudtunnlarna på landsidan vara något 
sen. 
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Totalbedömningen är att man är några månader sen. TML ser dock att 
man kan ta tillbaka tiden även om det kostar i acceleration. Akti
viteterna får överlappa varandra. Man förefaller åtminstone på den 
engelska sidan fullt och fast tro att till sommaren 1993 går tågen 
i tunneln som planerat. 

Figur 16 Skruvmatare till TBM vid Sangatte 




