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1 ÚVOD

1.1 Účel Förbifart Stockholm 

Celá Evropa v posledních letech čelí problémům migrační
krize. Švédsko je svým postojem vůči migrantům již historicky
jednou z nejvstřícnějších zemí unie, což v kombinaci s celko-
vou atraktivitou země způsobuje skokový nárůst populace, a to
zejména ve velkých městských aglomeracích jako jsou
Göteborg, Malmö a Stockholm. Pro představu, podle údajů
Mig rationsverket (Švédský migrační úřad), očekává stock-
holmský region do roku 2030 nárůst populace ze současných 
2 mil. na 2,4 mil. obyvatel. Bez funkční infrastruktury nebude
reálné takovýto přírůstek zvládnout. To je možné pozorovat již
dnes, kdy průjezd městem z jihu na sever může trvat až něko-
lik hodin. 

Rozdělení Stockholmu způsobené nedostatečnou dopravní
infrastrukturou je limitem pro další rozvoj města i celé země.
Výstavba nových stockholmských staveb doposud probíhala na
okrajích města, přičemž jeho hlavní služby a funkce byly sou-
středěny v jeho centru a toto v podstatě platí pro celý region.
S nárůstem populace vyvstala potřeba vytvořit více městských
center s jejich rezidenčními částmi, službami i pracovními pří-
ležitostmi, a tak bylo vytipováno devět lokalit v regionu s tako-
vým potenciálem (obr. 1). Co však chybí, je propojit tyto regi-
ony a vybudovat efektivní silniční síť a systém hromadné
dopravy.

V souvislosti s výše uvedeným roste počet pracovních míst
na severu regionu a to způsobuje, že lidé stále častěji cestují
přes jezero Mälaren (třetí největší jezero Švédska) rozdělující
stockholmský region a Stockholmem pouze projíždějí.
Alternativ pro takovouto trasu má i tak velké město, jako je
Stockholm, velmi málo. Soustředíme-li se na automobilovou
dopravu, existují pouze tři, z toho dvě mají na celou situaci
minimální vliv. Nejdůležitější z nich tzv. trasa Essingeleden
(obr. 2 A) je součástí vnějšího městského okruhu a zároveň

1 INTRODUCTION

1.1 Förbifart Stockholm purpose 

In recent years the whole Europe has been facing problems
of the migration crisis. Through its approach to migrants,
Sweden has historically been one of the most accommodating
to migrants in the European Union. This fact, in combination
with the overall attractiveness of the country, causes the
abrupt increase in population, in particular in large urban
agglomerations such as Göteborg, Malmö and Stockholm.
Just for idea, according to data published by Migrationsverket
(the Swedish migration office) the Stockholm region popula-
tion is expected to grow from the current 2 million to 2.4 mil-
lion by 2030. Without a functional infrastructure, such growth
cannot be sustained. This fact can be noticed even today,
when the way  across the city from the south to the north can
take up to several hours.        

The division of Stockholm due to insufficient transport
infrastructure poses a limit for future development of the
whole city and the entire country. The development of new
Stockholm projects has so far proceeded on the outskirts of
the city, whilst the main services and functions were concent-
rated in its centre. This is in fact applicable to the entire regi-
on. The necessity of developing more urban centres with their
residential areas, services and employment opportunities
emerged with the population growth. For that reason nine
localities with such potential (see Fig. 1) were identified in
the region. Nevertheless, what is missing is interconnecting
those regions and developing an effective road network and
a mass transit system.            

In connection with the above-mentioned process, the
quantity of jobs in the north of the region grows, causing that
people travel more and more frequently across Mälaren Lake
(the third largest lake in Sweden) dividing the Stockholm
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ABSTRAKT

FSE210 (tzn. FÖRBIFART STOCKHOLM ENTREPRENAD 210) je označení projektu, kterým byla zahájena výstavba východ-
ního obchvatu hlavního města Švédska, Stockholmu. Tímto projektem se v roce 2014 Subterra a.s. uvedla na švédský trh. V cel-
kovém objemu prací na obchvatu tvoří FSE210 pouze malou část. Trafikverket, jakožto zadavatel, možná z tohoto důvodu a také
z důvodu, že se jedná o úvodní projekt, vybral neobvyklou smluvní formu tzv. „Cost&Fee“ s fixní cílovou cenou. To je za před-
pokladu pouze drobných odchylek od původního projektu funkční, transparentní a férový model. Jak se ale během realizace uká-
zalo, práce v podzemí je těžko předvídatelná a tak nejen projekt, jak je dále v článku okrajově zmíněno, ale i smlouva prošla mno-
hými změnami. 

ABSTRACT

FSE210 (FÖRBIFART STOCKHOLM ENTREPRENAD 210) is the designation of the project by which the development of the
eastern bypass of Stockholm, the capital of Sweden, began. It was the project through which Subterra a.s. a. s. introduced itself
onto the Swedish market in 2014. In the total volume of the work on the bypass the FSE210 project forms only a small part.
Trafikverket, in the position of the client, might take this fact and the fact that it is an initial project as the reason why it chose an
unusual contract form, the so-called „Cost&Fee“ with a fixed target price. Assuming only minor deviations from the preliminary
design, this form of contract is functional, transparent and fair. However, as it turned out during the realisation, the work in the
underground is hard to predict and the design, as marginally mentioned further in the paper, as well as the contract has under-
gone numerous changes.          
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region. They only pass throu -
 gh Stockholm. Alter na tives to
such a route are too few even
in such a large city as Stock -
holm. If we focus ourselves
on automobile traffic, there
are only three alternatives
available, two of which can
only minimally influence
the whole situation. The
most important of them is
the so-called Es singeleden
rou te (see Fig. 2A). It is part
of the outer city ring road
and, at the same time, it is
part of the nationwide E4
road. The next one is the 73
road (see Fig. 2B) crossing
the Stock holm centre, the
capacity of which is signifi-
cantly lower. The third
route, for which it is neces-
sary to use ship transportati-
on, leads across Eköre
island (see Fig. 2C). 

The Essingeleden route is
the main component of the north-south link and is directly
affected by the situation in Stockholm.  Its capacity of 80,000
vehicles per day has not changed since 1967 when it had been
opened to traffic. Currently the traffic volume in a typical
working day amounts to 160,000 vehicles. Because of the
only transiting vehicles, the entry routes to the city are con-
gested and the entire transportation system is prone to a col-
lapse due to the lack of alternative routes. This is why the
Förbifart Stocholm was chosen as a key project for increasing
the capacity of roads leading across Mälaren Lake for auto-
mobile, bus and commercial transportation. It should relieve

celostátní silnice E4. Dále kapacitně výrazně slabší silnice 73
(obr. 2 B), protínající centrum Stockholmu. A třetí, při níž 
je nezbytné využít lodní přepravu, vede přes ostrov Eköre 
(obr. 2 C). 

Essingeleden je hlavním článkem severojižního spojení a je
situací ve Stockholmu přímo ovlivněna. Její kapacita 80 000
vozidel/den nebyla změněna od roku 1967, kdy byla otevřena.
V současné době je její zátěž 160 000 automobilů v typickém
pracovním dni. Vjezdy do města jsou v důsledku aut, která
pouze projíždějí, přetíženy a celý dopravní sytém je náchylný
ke kolapsu z důvodu nedostatku alternativních tras. Proto byl
Förbifart Stockholm vybrán jako klíčový projekt pro zvýšení
kapacity silnic, vedoucích
přes jezero Mälaren pro
automobilovou, autobuso-
vou i komerční dopravu,
což by mělo ulevit tlaku na
železniční spojení a zejmé-
na na zmiňovanou trasu
Essingeleden.

Pilotní studie spojení me -
zi severní a jižní části města
byla provedena v roce 2001.
Závěr této studie potvrdil,
že stávající spojení potřebu-
je nevyhnutelně po sílit. Bě -
hem let 2002 až 2005 se
pracovalo na studii provedi-
telnosti, během níž se po -
rovnávaly tři varianty, řešící
dopravní spojení přes jezero
Mälaren:

Projekt Förbifart Stock -
holm – převážně tunelový
obchvat, začínající na silni-
ci E4/E20 v jižní části města

Obr. 1 Vytipované lokality nových městských center ve Stockholmském regionu
Fig. 1 Localities tipped for new urban centres in the Stockholm region 

Obr. 2 Existující trasy přes jezero Mäleren (A – Essingeleden, B – silnice 73, C – trasa přes ostrov Eköre)
Fig. 2 Existing routes across Mäleren Lake (A – Essingeleden, B – the 73 road, C – route across Eköre island)
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the pressure on the railway connection and, in particular, the
above-mentioned Essingeleden route.

The pilot study on the connection between the northern and
southern parts of the city was carried out in 2001. The conclu-
sion of the study confirmed that the existing connection inevi-
tably needs strengthening. The work on the feasibility study
proceeded from 2002 to 2005. Three variants solving the tran-
sportation connection across Mälaren Lake were being compa-
red during the work:

The Förbifart Stockholm project – a bypass route mostly
running through tunnels, beginning on the E4/E20 road in the
southern part of the city called Kungens Kurva, continuing
northward across the districts of Sätra, Kungshatt, Lovön,
Vinsta,  Lunda and Hjulsta and further to the E4 in the directi-
on of Häggvik. 

The Diagonal Ulvsunda project – a bypass route running
closer to the city, beginning on the E4/E20 road in the Kun -
gens Kurva region, continuing across the regions of  Väs -
tertrop, Ulvsundaplan, Kvarnbacken, Solvalla, Enkö pings vä -
gen and Kista and connecting to the E4 under the town of
Häggvik. The advantage of this solution lied in the connecti-
on to Södra Länken, the existing tunnel structure forming the
southern bypass of the city. 

A combinational alternative – an attempt to combine new
road construction projects and public transportation projects
(railways, tramway lines etc.) with the existing infrastructure.

The decision to realise the Förbifart Stockholm variant was
made in 2006, and was definitively approved by the govern-
ment in 2014, after years of planning, designing and com-
menting.   
1.2 Basic information on Förbifart Stockholm

It is one of the largest infrastructure projects in Sweden,
which, according to a statement of Trafikverket, the project
owner, belongs among the world’s largest tunnelling projects
executed in an urban area. The bypass lenght is 21km long
and 18km of this length are led through tunnels. Two parallel
tunnel tubes of the main bypass route will lead from the
Skärholmen district under Mälaren Lake up to the Lunda
district. This route is 16.5km long (33km of tunnelling work).
The tunnels of the main bypass route in this section even com-
prise on ramps and off-ramps in the form of smaller tunnels

zvané Kungens Kurva, pokračující na sever přes části Sätra,
Kungshatt, Lovön, Vinsta, Lunda, Hjulsta a pak dále na E4
směr Häggvik. 

Projekt Diagonal Ulvsunda – obchvat vedený blíže městu,
začínající na silnici E4/E20 v části Kungens Kurva, pokračují-
cí přes Västertrop, Ulvsundaplan, Kvarnbacken, Solvalla,
Enköpingsvägen, Kista a napojující se na E4 pod městem
Häggvik. Výhodou tohoto řešení bylo napojenní na stávající
tunelovou stavbu, tvořící jižní obchvat města zvanou Södra
Länken. 

Kombinační alternativa – pokus o spojení nových silničních
projektů a projektů veřejné hromadné dopravy (železnice,
tramvajové spoje apod.) se stávající infrastrukturou.

V roce 2006 bylo rozhodnuto realizovat variantu Förbifart
Stockholm a po letech plánování, projektování a připomínko-
vání ji v roce 2014 vláda definitině schválila. 
1.2 Základní informace o Förbifart Stockholm

Jedná se o jeden z největších infrastrukturních projektů ve
Švédsku, který podle vyjádření zadavatele Trafikverket záro-
veň patří mezi největší tunelové stavby světa, realizované
v městské oblasti. Trasa obchvatu je dlouhá 21 km, z čehož
18 km je vedeno tunely. Dva paralelní tubusy tunelů hlavní
trasy obchvatu povedou z městské části Skärholmen pod jeze-
rem Mälaren až do části Lunda, což je trasa dlouhá 16,5 km
(33 km ražeb). Součástí tunelů hlavní trasy obchvatu v tomto
úseku jsou nájezdové a výjezdové rampy v podobě menších
tunelů s profilem okolo 100 m2 v celkové délce cca 20 km, dále
pak tunelové propojky a pracovní tunely různého účelu. V části
Lunda vychází trasa na povrch do křížení Hjulsta, ze kterého
pokračuje do dalšího tunelového úseku zvaného Akalla dlouhé-
ho 1,8 km. Ten zahrnuje ražbu dvou tubusů tunelů hlavní trasy
a menšího přístupového tunelu. Celá trasa obchvatu je znázor-
něna na podélném řezu trasy (obr. 3). 

Zadavatelem je státní organizace Trafikverket (obdoba čes-
kého ŘSD), která bude celý projekt realizovat pomocí až dvou
desítek hlavních dodavatelů s kontrakty v hodnotě 500 až 3 000
mil. SEK v období následujících deseti let. Práce na ražbách
tunelů jsou kritickou částí celého projektu a jejich celkový
objem je roven bezmála 6 500 000 m3 vytěžené horniny. Tyto
práce jsou rozděleny do osmi dílčích projektů různé velikosti
a charakteru (tab. 1 a obr. 4). Obchvat bude v šesti svých mís-
tech na povrchu napojen na existující silniční síť, a to skrze
nově vybudovaná křížení, mosty, zářezy a hloubené i ražené

Obr. 3 Podélný profil trasy obchvatu
Fig. 3 Longitudinal profile of the bypass alignment 
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with the profiles about 100m2 at the total length of 20km, tun-
nel cross passages and various purpose working tunnels. In
Lunda, the route emerges to the surface in the Hjulsta inter-
section, from which it continues into the next 18km long tun-
nelling section called Akalla. This section comprises driving
two main route tunnel tubes and a smaller access tunnel. The
whole bypass route is displayed in the longitudinal section in
Fig. 3. 

Trafikverket government-owned organisation (analogy to
the Czech Road and Motorway Directorate) is in the role of
the contracting entity. It will manage the entire project using
up to twenty main contractors with contract values of SEK
500 to 3000 million during the following ten-year period.
The tunnel driving work is the critical part of the whole pro-
ject and the total volume of excavated ground reaches near-
ly 6,500,000m3. This work is divided into 8 partial projects
with various sizes and characters (see Table 1 and Fig. 4).
The bypass will be connected to the existing at grade road
network at six points of its route, through newly built inter-
sections, bridges, cuttings and cut-and-cover and excavated
tunnels. Two large intersections will originate near the E4 at
the beginning and the end of the bypass, in the districts of
Kungens Kurva and Häggvik, another one in the district of
Hjulsta (an intersection with the E18 road, an intersection
with the 275 road in the district of Vinsta and with the 261
road on Löve island (see Fig. 3). 

The bypass capacity is designed for 140,000 vehicles per
day driving along three lanes in each direction. The time of
travel along the whole route amounts to 15 minutes. In this
way Förbifart Stockholm will contribute to the development

tunely. Dvě velká křížení vzniknou poblíž E4 na začátku
a konci obchvatu v oblastech Kungens kurva a Häggvik, dále
pak v oblasti Hjulsta se silnicí E18, se silnicí 275 ve Vinstě
a silnicí 261 na ostrově Löve (obr. 3). 

Kapacita obchvatu je projektována na 140 000 aut/den ve
třech pruzích v každém směru. Doba průjezdu celé trasy je 15
min. Förbifart Stockholm tím přispěje k rozvoji celého regionu,
zajistí alternativní spojení přes jezero Mälaren, čímž se zvýší
komfort stockholmského automobilového provozu. V nepo-
slední řadě poskytne další možnosti cestování městkou hro-
madnou dopravou. 

1.3 Základní informace o FSE210

Jak je patrné z obr. 4, dílčí projekt obchvatu značený FSE210
je jedním z prvních na celém Förbifart Stockholm. Tento malý
projekt obsahuje ražbu tří přístupových tunelů ve dvou lokali-
tách, od sebe vzdálených přibližně 3 km, a to v městských čás-
tech Sätra a Skärholmen. Součástí projektu je také stavba pro-
vizorního přístavu na jezeře Mälaren, poblíž tunelu v Sätře. 

Tunel v Sätře (obr. 5), označovaný jako AT292 (Arbets Tunnel
292), je pracovní tunel ústící do středu úvodní čtyřkilometrové
části tunelů hlavní trasy, která je náplní navazujícího projektu
FSE209. Během realizace obchvatu bude sloužit jako přístupový
tunel pro ražbu hlavních tunelů a také skrze něj bude odtěžena
značná část rubaniny, která bude dále přepravována po vodě, aby
bylo město co nejméně přepravou zatěžováno. Z tohoto důvodu
bude v této lokalitě vybudován provizorní přístav a systém páso-
vých dopravníků, začínající na 150 tm tunelu AT292 a končící na
plovoucích pontonech přístavu. Lodní přepravou bude převeze-
no 4,5 milionu tun horniny. Po dokončení ražeb tunelů na hlavní
trase obchvatu bude tunel AT292 součástí ventilačního systému
a bude v něm vybudována požární stanice. 

Tab. 1 Rozdělení prací na ražbách tunelů obchvatu do jednotlivých projektů
Table 1 Division of the work on driving the bypass tunnels into individual contracts

označení projektu název projektu popis objem vyražené hor. [m3] doba realizace
identification no. name description excavated volume [m3] construction time

FSE209 Bergtunnlar Skärholmen hlavní tunel a nájezdové rampy 1 400 000 2016–2022
main tunnel and approach ramp tunnels

FSE210 Arbetstunnel Skärholmen pracovní tunely a nájezdové rampy 91 000 2015–2016
access tunnels and approach ramp tunnels 

FSE302 Bergtunnlar Norra Lovö přístupový tunel, hlavní tunel 1 060 000 2015–2022
access tunnel, main tunnel

FSE308 Bergtunnlar Södra Lovö přístupový tunel, hlavní tunel 1 544 000 2015–2022
a nájezdové rampy
access tunnel, main tunnel and 
ramp tunnels

FSE403 Bergtunnlar Johannelund hlavní tunel a nájezdové rampy 1 500 000 2015–2022
main tunnel and approach ramp tunnels

FSE410 Bergtunnlar Lunda hlavní tunel 416 000 2016–2021
main tunnel

FSE607 Arbetslunnel Akalla přístupový tunel 12 000 2015–2016
access tunnels

FSE613 Bergtunnlar Akalla hlavní tunel 400 000 2017–2021
main tunnel
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of the whole region and will provide an alternative connecti-
on across Mälaren Lake, thus increasing the comfort of vehi-
cular traffic in Stockholm. Last but not least, it will provide
other opportunities for travelling using the urban mass transit
system. 

V oblasti Skärholmen (obr. 6) začínají dvě nájezdové rampy
RT213 a RT214 (Ramp Tunnel), spojující povrchovou silniční
síť s tunely hlavní trasy obchvatu. Jejich ražba měla být pře-
vážně součástí projektu FSE209, ale po dohodě s Trafikverket
byla část těchto prací zahrnuta do projektu FSE210 z důvodů

Obr. 4 Trasa obchvatu s rozdělením do dílčích projektů
Fig. 4 Bypass alignment division into partial projects 

FSE62 křížení Häggvik
Häg gvik intersection 2016–2022

FSE61 křížení Akalla  Akalla
intersection 2015–2022

FSE401 křížení Vinsta Vins -
ta intersection 2017–2021

FSE309 křížení Lovö Lovö
intersection 2015–2020

FSE501 křížení Hjulsta – jih  inter-
 section Hjulsta – south 2016–2022

FSE502 křížení Hjulsta – sever
Hjulsta – north intersection 2015–2021

FSE607 přístupový tunel Akalla
ac ces  tunnel Akalla 2015–2016

FSE210 přístupový tunel Skärholmen
ac ces  tunnel Skärholmen 2017–2021

FSE215 hloubený tunel Skärholmen cut-
and-cover   tunnel Skärholmen 2017–2021

FSE105 hloubený tunel Kugens kurva cut-
and-cover   tunnel Kugens kurva 2015–2021

FSE410 hlavní tunel Lunda
main  tunnel Lunda 2016–2021

FSE403 hlavní tunel Johannelund
main  tunnel Johannelund 2015–2022

FSE302 hlavní tunel Norra Lovö
main  tunnel Norra Lovö 2015–2022

FSE308 hlavní tunel Södra Lovö
main  tunnel Södra Lovö 2015–2022

FSE209 hlavní tunel Skärholmen
main  tunnel Skärholmen 2016–2022

FSE101 silnice a mosty Vårby backe
roads and bridges Vårby backe 2018 - 2021

FSE613 hlavní tunel Akalla
main  tunnel Akalla 2017–2021

tunel  tunnel
hloubený tunel nebo povrch 

cut-and-cover tunnel or at-grade tunnel
dočasný přístav temporary port
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1.3 Basic information on the FSE210

As seen from Fig. 4, the partial bypass project marked
FSE210 is one of the first ones on the Förbifart Stockholm.
This small contract contains the excavation of three access
tunnels in two localities distant approximately 3km from each
other, namely in the districts of Sätra and Skärholmen. The
construction of a temporary port on Mälaren Lake near the
tunnel in Sätra is also part of the project.  

The tunnel in Sätra (see Fig. 5), marked as AT292 (Arbets
Tunnel 292), is a working tunnel having its mouth in the midd-
le of the initial four kilometre part of the main route tunnels
forming the content of the connecting FSE209 project. During
the course of the works realisation it will be used as an access
tunnel for the excavation of the main tunnels and, at the same
time, a significant proportion of muck will be removed
through it to be transported on water so that city is burdened
by traffic as little as possible. For that reason a temporary port
and a system of belt conveyors will be established in this loca-
lity. The conveyors will begin at the AT292 tunnel chainage m
150 and will end on floating pontoons in the port. About 4.5
million tonnes of ground/rock will be transported by ships.
When the excavation of tunnels on the main route of the
bypass is finished, the AT292 tunnel will become part of the
ventilation system and a fire station will be built in it.          

Two access ramp tunnels RT213 and RT214 begin in the
Skärholmen district (see Fig. 6). They connect the at-grade
road network with the main bypass tunnels. Driving these tun-
nels was mostly part of the FSE209 project, but in agreement
with Trafikverket, part of this work was incorporated into the
FSE210 project for the reasons of the more effective use of
Subterra a. s. resources. The primary task of the FSE210 in this
locality is to excavate initial 70m of the RT213 and to excava-
te the following working tunnels AT1 and AT2 from it. The
AT1 is a working tunnel providing access to the RT211 and
RT212 ramp tunnels (they are not parts of the FSE210 con-
tract), which will connect the E4/E20 road to the main route
tunnels in the direction of the Stockholm centre. The AT2 wor-
king tunnel leads from the initial working tunnel to the chai-
nage km 10.520 of the main route tunnels on the bypass (the
excavated main route tunnels begin at chainage km 9.940),
therefore it will be used as another place from which the main
tunnel will be driven.    

After the initial suspension of the project in the second half
of 2014, which lasted 6 months, Subterra a. s. started to work
in the spring of 2015. The excavation itself commenced on
11th January 2016, when the initial blast took place on the
RT213 in Skärholmen. The excavation of the AT292 tunnel in
Sätra started on 17th March 2016 as the last one. 

2 TECHNICAL DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTION 
AND DESIGN CHANGES 

2.1 Sätra locality

The alignment of this tunnel is 600m long. The initial 82m
long section is designed as a cut-and-cover tunnel with the
irregular geometry because of the fact that the route turns in it
right in the direction of the chainage. Responsible for the
design for the stabilisation of portal walls down to the rock
mass level is the contractor, whilst the remaining part found
in the rock environment is already solved by the design

efektivnějšího využití stávajících zdrojů Subterry. Primárním
úkolem FSE210 v této lokalitě je vyrazit úvodních 70 m RT213
a z něj navazující pracovní tunely AT1 a AT2. AT1 je pracovní
tunel zpřístupňující tunelové rampy RT211 a RT212 (nejsou
součástí FSE210), které budou napojovat silnici E4/E20 na
tunely hlavní trasy ve směru na centrum Stockholmu. Pracovní
tunel AT2 vede z prvního pracovního tunelu do staničení km
10,520 tunelů hlavní trasy obchvatu (ražené tunely hlavní trasy
začínají ve staničení km 9,940) a bude tedy sloužit jako další
místo, z něhož bude hlavní tunel ražen. 

Po úvodním pozastavení projektu v druhé polovině roku
2014, které trvalo 6 měsíců, zahájila Subterra a.s. práce na jaře
2015. Samotné ražby začaly 11. ledna 2016, kdy proběhl první
odpal na tunelu RT213 v oblasti Skärholmen. Následoval tunel
RT214 a jako poslední, 17. března 2016, byla odstartována
ražba tunelu AT292 v Sätře. 

2 TECHNICKÝ POPIS STAVBY A ZMĚNY V PROJEKTU

2.1 Lokalita Sätra

Trasa tohoto tunelu je dlouhá 600 m. Úvodních 82 m zabírá
hloubený úsek nepravidelného tvaru, jelikož v něm trasa
uhýbá směrem doprava ve směru staničení. Za projekt zajiště-
ní stěn portálu až po úroveň skalního masivu je zodpovědný

Obr. 5 Situace Sätra 
Fig. 5 Sätra map 

Obr. 6 Situace Skärholmen 
Fig. 6 Skärholmen map
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 documentation. Subterra a.s., in collaboration with a local
consulting engineer (designer), carried out the design for sta-
bilising the walls of the construction pit. The design lied in
a combination of two solutions. Because of the fact that the
cut-and-cover part is located in close proximity to Mälaren
Lake and a supplementary geological survey proved a signifi-
cantly disturbed moraine layer in this area, it was necessary to
seal the construction pit as best as possible. Bracing structu-
res in the form of 400mm-diameter pre-bored steel piles of the
RD Piles type (Ruukki’s drilled piles), interconnected by
means of a watertight sealing lock, as shown in Fig. 7, were
installed around the circumference between chainages km
0.000 and 0.044. The technology lies in drilling with a bit
slightly bigger than the diameter of the pile using the Down
the Hole method, which is suitable for the environment for-
med by rock, and concurrent vibrating the pile into the bore-
hole. The remaining part of the construction pit at the soil
environment level was stabilised using 200mm-diameter sol-
dier beams embedded in the bedrock along the portal. They
were installed at 1.5m spacing. The bracing itself is formed by
5mm thick steel plates welded to the soldier beams. The
whole structure is supplemented by anchoring into the bed-
rock at the level of 0.5m under the upper edge, which is instal-
led through an external spreading beam (see Fig. 8). The
remaining levels were excavated in stages by blasting and
were stabilised with shotcrete in combination with SN rock
bolts. 

The following 518m of the alignment are formed by the
AT292 mined access tunnel. In this section the alignment des-
cends along with the growing chainage on a 12-percent grade.
The tunnel cross-section geometry is rather rectangular with
a slightly rounded vault and straight walls. It is 10 to 12m wide
and its height on the tunnel axis reaches 8.14m. The theoreti-
cal cross-sectional area of the tunnel varies from 77m2 to
93m2. Part of the AT292 working tunnel is a large chamber
between chainages km 0.236 and 0.300 (see Fig. 9), in which
a stone crusher and the beginning of the belt conveyor for tran-
sporting the excavated material will be placed during the cour-
se of the excavation of the main tunnel. At chainage km 0.260
the chamber reaches the maximum dimensions, 47m wide and
14.2m high.
2.2 Skärholmen locality

In this locality, several tunnels are being driven simultane-
ously from one construction pit. The primary FSE210 contract
task lies in the construction of the AT1 and AT2 working tun-
nels and the initial part of the RT213 ramp tunnel. The length
of the ramp will correspond to the length required for the rea-
lisation of the excavation to the AT1. All other work on the

dodavatel a zbylou část ve skalním prostředí už řeší projekto-
vá dokumentace. Subterra a.s. ve spolupráci s místním projek-
tantem zpracovala projekt na zajištění stěn stavební jámy, spo-
čívající v kombinaci dvou řešení. Jelikož se hloubená část
nachází v těsné blízkosti jezera Mälaren a dodatečný geolo-
gický průzkum prokázal v této oblasti značně rozrušenou pro-
pustnou morénovou vrstvu, bylo potřeba co možná nejlépe sta-
vební jámu utěsnit. Mezi staničeními km 0,000 až km 0,044
byla po obvodu instalována pažící konstrukce v podobě před-
vrtávaných ocelových pilot typu RD Piles (Ruukki’s drilled
piles) průměru 400 mm, spojených vodotěsným těsnícím zám-
kem, jak je vidět na obr. 7. Technologie spočívá ve vrtání
korunkou o něco větší než je průměr piloty, metodou DTH
(Down the Hole), která je vhodná do prostředí skalních hornin,
a současném vibrování piloty do vrtu. Zbylá část stavební

Tab. 2 Základní informace o AT292 
Table 2 Basic information on AT292

Sätra AT292

ražená část  mined tunnel hloubená část  Cut&Cover

délka trasy length 518 m 82 m

teoretický profil  tunnel profile 77–93 m2 –

objem vytěžené horniny  excavated volume 46 800 m3 4 670 m3

Obr. 8 Stavební jáma v Sätře
Fig. 8 Construction pit in Sätra

Obr. 7 Těsnicí zámek RD Piles
Fig. 7 RD Piles sealing lock

pažící konstrukce tvořená záporami Ø 200 mm
a pažením z ocelových plátů kotvena do skalního

podloží přes vnější roznášecí práh
bracing structure consisting of soldier beams 
Ø 200mm anchored to the bedrock through

external spreading beam

pažící konstrukce z předvrtávaných RD
piles pre-bored RD pile bracing structure
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RT213 and RT214 exceeds the framework of the original
design.    

The cut-and-cover part is a little larger here than in Sätra.
The left-hand wall is approximately 100m long and its height
reaches 20m. The original design of the stabilisation of the
construction pit walls was similar to that in Sätra, but the geo-
logical conditions encountered required new measures. The
originally braced construction pit is now partially provided
with slopes and a loading berm is left along a large part of its
left-hand wall.

There will be a cut-and-cover tunnel here in the future, the-
refore the above-mentioned measures are of a temporary cha-
racter.        

The RT213 access ramp is 1420m long. Up to chainage km
0.205 its alignment runs partly at grade and partly through
a cut-and-cover tunnel; the following 1215m run through
a mined tunnel. The contract originally comprised only the
excavation of initial 70m and, at the moment, the excavation
of 190m is assumed. The geometry and dimensions of the tun-
nel cross-section many times change along the route, but wit-
hin the scope of the project are similar to those existing in the
case of the above-mentioned Sätra. 

Because of worsened geology, the A1 working tunnel ope-
ning was moved by 30m to the chainage km 0.265 of the
RT213 tunnel alignment. The tunnel is led downhill from this
location at a gradient of 8–12% and is 196m long. Another
point of attack is at chainage km 0.117 of the AT1 alignment.
It is designed for the other working tunnel, AT2, which will get

jámy v úrovni zeminového prostředí byla zajištěna záporami
průměru 200 mm vetknutými do skalního podloží po obvodu
portálu ve vzdálenosti 1,5 m od sebe. Vlastní pažení tvoří
5 mm silné ocelové pláty navařené na zápory. Celá konstrukce
je v úrovni 0,5 m pod horní hranou doplněna kotvením do
skalního podloží, provedeného přes vnější roznášecí práh 
(obr. 8). Zbylé nižší úrovně byly v etážích vyhloubeny s pomo-
cí trhacích prací a byly zajištěny stříkaným betonem v kombi-
naci s SN kotvami. 

Následných 518 m trasy tvoří ražený přístupový tunel AT292.
V tomto úseku trasa klesá s narůstajícím staničením ve sklonu

Tab. 3 Základní informace o tunelech v oblasti Skärholmen
Table 3 Basic information on tunnels in the region of Skärholmen

Skärholmen – původní zadání  earlier placing

RT213 AT1 AT2 hloubená část
Cut&Cover

délka length 70 m 196 m 250 m 100 m

teoretický profil  tunnel profile 77–93 m2 91 m2 77–91 m2 –

objem vytěžené horniny  excavated volume 5 410 m3 17 840 m3 19 550 m3 31 000 m3

Tab. 4 Ukázka rozdílů mezi prognózou a výstupy z geologického mapování během ražby 
Table 4 Example of differences between the prognosis and outputs of geological mapping during the course of the tunnel excavation 

RT213

staničení
chainage popis předpokládaná horninová třída zastižená horninová třída

od do description forecasted rock class encountered rock class
from to

65 100 stavební jáma – zeminové prostředí  open cut – soil – –

100 200 stavební jáma – skalní prostředí  open cut – rock I III

200 210 portál  portal face III V

210 215 tunelová rampa ramp tunnel II V

215 245 křížení s AT1  crossing with AT1 III IV

245 265 tunelová rampa ramp tunnel II III

Obr. 9 Komora v AT292 
Fig. 9 Chamber in the AT292
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12 %. Profil tunelu má spíše obdélníkový tvar s mírně zakula-
cenou klenbou a rovnými stěnami. Široký je 10 až 12 m a v ose
tunelu dosahuje výšky 8,14 m. Teoretická plocha profilu tune-
lu je 77 m2 až 93 m2. Součástí pracovního tunelu AT292 je roz-
sáhlá komora mezi staničeními km 0,236 až km 0,300 (obr. 9),
ve které bude během ražby hlavního tunelu umístěna drtička
kamene a začátek pásového dopravníku pro přepravu vytěžené-
ho materiálu. Ve staničení km 0,260 dosahuje komora svých
maximálních rozměrů, a to 47 m šířky a 14,2 m výšky.

2.2 Lokalita Skärholmen

V této lokalitě se z jedné stavební jámy razí několik tunelů
současně. Primárním úkolem projektu FSE210 jsou pracovní
tunely AT1 a AT2 a úvodní část tunelové rampy RT213. Ta
bude dlouhá pouze tak, aby bylo možné realizovat ražby do
AT1. Veškeré další práce na RT213 a RT214 jsou nad rámec
původního projektu. 

Hloubená část je zde o něco rozlehlejší než v Sätře. Levá
stěna je dlouhá cca 100 m a dosahuje výšky 20 m. Původní
projekt zajištění stěn stavební jámy byl obdobný jako v Sätře,
avšak zastižené geologické podmínky si vyžádaly nová opat-
ření. Původně pažená stavební jáma je nyní částečně svahova-
ná a podél velké části její levé stěny je ponechána přitěžovací
lavice. 

V budoucnu zde bude hloubený tunel, a proto jsou výše
popsaná opatření dočasného charakteru. 

Nájezdová rampa RT213 je dlouhá 1420 m. Její trasa vede až
do staničení km 0,205 částečně na povrchu a částečně hloube-
ným tunelem, dalších 1215 m raženým tunelem. Projekt
FSE210 původně zahrnoval ražbu pouze úvodních 70 m, v sou-
časné době se předpokládá vyražení 190 m. Tvar i rozměry
tunelu se v celé trase mnohokrát mění, ale v rozsahu projektu
jsou podobné jako v případě výše popsané Sätry. 

after 250m to the location from which the excavation of the
main tunnel will proceed.   

3 GEOLOGICAL CONDITIONS

The Stockholm region is located on the edge of the morpho-
logical unit called Svekofennium. The dominant rock material
in this area is represented by gneiss and fine-grained granite
called Stockholm granite. The rock is usually grey and locally
up to reddish. The terrain of the region is characterised by
numerous elevations and erosion valleys leading mostly in the
east-western direction.     

The engineering geological survey of the entire bypass was
divided into six areas in total. The FSE210 project with its 
two underground works falls within the partial areas I –
Skärholmen and II – Sätra. The survey in these areas was
based on the rock formations accessible from the surface, rock
furrows, existing underground spaces, cored boreholes and
geophysical methods for determining the bedrock level and
locating likely weakness zones.   

The rock mass was categorised on the basis of the data obta-
ined by the geological survey according to the Q index of
ground quality (Barton) and was divided into five quasi homo-
geneous rock classes. The prognosis of geological conditions
in the Skärholmen area predicts mostly classes I and II,
i.e. very good and good rock quality. Category III (acceptable
rock quality) was predicted only for the portal section and
several sections in the RT213 and AT1 tunnels. Category IV
was predicted for a 60m long section. The AT292 tunnel in
Sätra, with the exception of the portal section, is expected to
be found in very good quality rock environment formed by the
Stockholm granite environment and sedimentary gneiss, rock
class I.

Obr. 10 Schéma těsnící injektáže předpolí výrubu v celém obvodu
Fig. 10 Chart of sealing grouting into the face advance core around the whole circumference
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Z důvodu zhoršené geologie byla zarážka pracovního tunelu
AT1 přemístěna o 30 m do staničení km 0,265 trasy tunelu
RT213. Tunel je z tohoto místa veden úpadně ve sklonu 8–12 %
a je dlouhý 196 m. V místě km 0,117 trasy AT1 se nachází další
rozrážka, a to pro druhý pracovní tunel AT2, který se po 250 m
dostane do místa, odkud bude dále probíhat ražba hlavního
tunelu. 

3 GEOLOGICKÉ POMĚRY

Stockholmský region se nachází na jižním okraji morfologické-
ho celku zvaného Svekofennium. Dominantním horninovým ma -
teriálem této oblasti jsou ruly a jemně či středně zrnité žuly, zvané
stockholmský granit. Hornina je zpravidla šedá a místy až načer-
venalá. Terén regionu se vyznačuje četnými elevacemi a erozními
údolími vedoucími převážně směrem z východu na západ. 

Inženýrskogeologický průzkum celého obchvatu byl rozdě-
len celkem do šesti oblastí. Projekt FSE210 se svými dvěma
podzemními díly spadá do dílčí oblasti I – Skärholmen a II –
Sätra. Základem průzkumu v těchto oblastech byly skalní útva-
ry přístupné z povrchu, skalní rýhy, existující podzemní pro-
story, jádrové vrty a geofyzikální metody pro určení úrovně
skalního podloží a lokalizaci pravděpodobných míst oslabe-
ných zón.

Na základě údajů získaných geologickým průzkumem byl
horninový masiv klasifikován podle indexu kvality horniny Q
(Barton) a rozdělen do pěti kvazihomogenních horninových
tříd. Prognóza geologických poměrů v oblasti Skärholmen pre-
dikuje převážně třídu I a II, tzn. velmi dobrou a dobrou kvalitu
horniny. Pouze v portálovém úseku a na několika úsecích
v tunelech RT213 a AT1 byla předpokládána kategorie III (při-
jatelná kvalita horniny). Kategorie IV byla predikována
v úseku 60 m. Tunel AT292 v Sätře se má, až na portálový úsek,
nacházet celý ve velmi kvalitním horninovém prostředí stock-
holmského granitu a sedimentární ruly v horninové třídě I.

Tato prognóza se skutečně zastiženou horninou zatím často
nesouhlasí, příkladem je tabulka 4. V některých oblastech se
liší natolik, že neexistuje projektem předepsaná třída zajištění
výrubu, jako tomu bylo v úvodu tunelové rampy RT213. Zde se
na několika místech přistoupilo k dodatečnému zesílení ostění,
pomocí žeber z vyztuženého stříkaného betonu (armovací
výztuž v podobě prutů či sítí a stříkaný beton).

For the time being this prognosis often does not agree with
the actually encountered ground/rock, as shown as an example
in the table below. In some areas it differs so much that an
excavation support class prescribed by the design does not
exist, as it was at the beginning of the RT213 ramp tunnel. In
this case additional reinforcing of the lining was undertaken at
several places using reinforced shotcrete ribs (steel rebar or
mesh and shotcrete reinforcement).  

4 TUNNELLING TECHNOLOGY

The Scandinavian tunnelling method called Drill&Blast
with the continual injection of sealing grout into the face
advance core was selected for the excavation of all tunnels on
the bypass. This method, respectively its advance rate and
safety, is well proven in the Stockholm region on many other
infrastructure projects.   

The tunnel excavation operations were preceded by sealing
a 24m long advance core throughout the excavation circumfe-
rence by means of low-pressure grouting with the pressure
varying from 20 to 35bar. These 24m long sealing fans are
installed repeatedly every 18m so that 6m overlapping of indi-
vidual grouting steps develops, as shown in Fig. 10. In the case
of the FSE210, microfine cementitious grout is used. The
grouting at a common cross-section size of 90m2 is carried out
through 25–35 boreholes 64mm in diameter; the cement con-
sumption amounts to 1.5–4t, depending on ground mass per-
meability. The grouting is carried out by means of the
Unigrout Smart M2 grouting unit manufactured by Atlas
Copco.         

Drilling holes for blasting is carried out using a Boomer
WE3 C3 three-boom drill rig, also manufactured by Atlas
Copco, equipped with a system of controlled drilling accor-
ding to a pattern shown on the display in the machine cabin
and a system of navigation through a total station. The cut is
cylindrical and is carried out by four dummy holes 102mm in
diameter, which are placed in a vertical or square arrange-
ment. The other boreholes are 48mm in diameter. The rock
massif is disintegrated using emulsion explosives mixed from
two components at the place of consumption and pumped

Tab. 5 Klasifikace horniny a vyztužení výrubu podle PD
Table 5 Rock mass classification and excavation reinforcement according to the design

horninová třída index Q kotvy stříkaný beton kategorie vyztužení
rock class rock quality bolts vyztužený drátky reinforcement class

steel fibre reinforced 
shotcrete

rozmístění [m] délka [m] tloušťka [mm]
spacing [m] length [m] thickness [mm]

kalota opěří kalota opěří kalota opěří
roof wall roof wall roof wall

I Q>10 selektivní selektivní 3 3 50 0 I-A
selective selective

II 4<Q≤10 selektivní selektivní 3 3 50 0 II-A
selective selective 

III 1<Q≤4 1,7x1,7 1,7x1,7 3, 4, 5 3, 4, 5 75 50 III-A

IV 0,1<Q≤1 1,5x1,5 1,5x1,5 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 75 50 IV-A
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4 TECHNOLOGIE RAŽEB

Pro ražbu všech tunelů na obchvatu byla zvolena skandináv-
ská metoda výstavby zvaná Drill&Blast s kontinuální těsnící
injektáží předpolí. Tato metoda, respektive její rychlost a bez-
pečnost, je ve stockholmském regionu dobře prověřena na
mnoha jiných infrastrukturních projektech. 

Razicím pracím předchází utěsnění předpolí tunelu v délce
24 m po celém obvodu výrubu pomocí nízkotlaké injektáže, tla-
kem 20–35 bar. Tyto 24 m dlouhé těsnící vějíře se opakují kaž-
dých 18 m, aby vzniklo 6 m překrytí jednotlivých injektáží, tak
jak je vidět na obr. 10. V případě FSE210 se jedná o cemento-
vou injektážní směs na bázi mikromletého cementu. Injektáž
běžného profilu velikosti 90 m2 se provádí prostřednictvím 
25–35 vrtů průměru 64 mm, a je spotřebováno 1,5–4 t cementu,
v závislosti na permeabilitě masivu. Injektáže jsou prováděny
injektážní stanicí Unigrout Smart M2 od Atlas Copco. 

Vrtání vývrtů pro trhací práce se provádí kolovým třílafeto-
vým vrtacím vozem Boomer WE3 C3, rovněž od firmy Atlas
Copco, s řízeným vrtáním podle schématu, zobrazeného na dis-
pleji v kabině stroje a s navigací přes totální stanici. Zálom se
vrtá válcový se čtyřmi volnými vrty průměru 102 mm, umístě-
nými ve vertikálním nebo ve čtvercovém uspořádání. Průměr
ostatních vrtů je 48 mm. Pro rozpojování masivu je použita
emulzní trhavina, míchaná ze dvou složek na místě spotřeby
a strojně čerpaná z nabíjecí plošiny. Rozbušky jsou neelektric-
ké, Indetshock TS, spojované do „bunchů“ 6 g/m bleskovicí
Riocord, na kterou je připojena elektrická rozbuška pro roznět.
Trhací práce se provádí na plný profil se záběrem 5,9 m, s pou-
žitím řízeného výlomu na obrysu. Celkový počet vrtů v jedné
čelbě se liší podle velikosti profilu a bývá standardně 170 až 
200 ks, celková spotřeba trhaviny na odstřel s délkou záběru
5,9 m bývá v rozmezí 1000 až 1300 kg se specifickou spotřebou
trhaviny 2,2 kg/m3. Každý odstřel je před svým provedením evi-
dován v systému NCVIB, který je dálkově napojen na seizmo-
grafy, osazené na vytipovaných místech v okolí stavby. Po
odstřelu je tak možné zhlédnout vlnový diagram a skutečnou
hodnotu zatížení objektu technickou seizmicitou. 

Větrání každého z tunelů je zajištěno axiálním ventilátorem
Atlas Copco Svedvent AVH125 o průměru 1250 mm, spojeným
redukčním dílcem s nevyztuženou lutnou průměru 2000 mm.
Ventilátory mají frekvenční měnič, který umožňuje plynulou
regulaci otáček a výkonu.

Odvoz rubaniny je na každém tunelu organizován jinak, a to
z důvodu nedostatku prostoru pro dočasnou skládku v oblasti
Sätry. Rubanina je v tunelu nakládána nakladačem CAT 980H
přímo na nákladní vozy, které ji přepravují na skládku odběra-
tele kameniva. V oblasti Skärholmen funguje odvoz mnohem
efektivněji, jelikož je zde možné využít dumpery a dočasnou
skládku přímo ve stavební jámě.

Před každým novým postupem je nutné obtrhat výrub
a odstranit kusy horniny rozvolněné po odpalu. Obtrhání se pro-
vádí nahrubo mechanicky pomocí skalního bagru Liebherr
A924C, osazeného hydraulickým kladivem Atlas Tex 552.
Následuje ruční obtrhání líce výrubu, prováděné z pracovní plo-
šiny a začištění počvy.

Vzhledem ke kvalitě horninového masivu je běžné výrub
zajišťovat každých 18 m, což při teoretické zabírce 6 m dovolu-
je provést 3 postupy bez zajištění výrubu. Míra zajištění je urče-
na geologem na základě geologického mapování. Projekt udává
čtyři vyztužovací kategorie I-A až IV-A, (tab. 5), které jsou
voleny geologem na základě klasifikace horniny podle indexu Q
a příslušné horninové třídy. Jednotlivé kategorie zajištění přede-
pisují tloušťku a rozsah stříkaného betonu a hustotu sítě kotev

mechanically from a charging platform. Indetshock TS non-
electric detonators interconnected into bunches with Riocord
detonating cord with an electric firing detonator connected to
it are used. The blasting is carried out full-face with the
excavation round 5.9m long, using the contour blasting sys-
tem. The total number of blast holes in one excavation face
varies depending on the cross-section size, usually 170 to
200 pieces; total explosive consumption for one blasting
event with the round length of 5.9m usually varies from 1000
to 1300kg, with the specific explosive consumption of
2.2kg/m3. Each blasting event is registered before its execu-
tion in the NCVIB system, which is remotely connected to
seismographs installed at points tipped in the construction
site surroundings. The blast-wave diagram and the actual
value of the load acting on the building due to technical seis-
micity can therefore be seen after the blasting.   

The ventilation of each of the tunnels is provided by
1250mm-diameter Atlas Copco Svedvent AVH125 axial fans
connected to a 1250mm-diameter non-reinforced ventilation
duct through a reduction segment. The fans are equipped
with frequency converters allowing fluent regulation of
revolutions and outputs.   

Because of the lack of space for a temporary muck stock-
pile in the area of Sätra, removing excavation muck is orga-
nised differently in each of the tunnels. Muck is loaded in the
tunnel using a CAT 980H loader directly on trucks, which
transport it to a stockpile owned by the processor of aggre-
gates. The muck removal systems works much more effecti-
vely in the    Skärholmen area because of the fact that it is
possible there to use dumpers and a temporary stockpile
directly in the construction pit.   

Before each new excavation advance, it is necessary to
scale the excavated opening and remove rock blocks loose-
ned after blasting. The rough scaling is carried out mechani-
cally using a Liebherr A924C excavator with an Atlas Tex
552 hydraulic breaker mounted on it.   Manual scaling of the
excavation surface from a working platform and scaling of
the bottom is carried out subsequently. 

With respect to the rock mass quality it is common to
install the excavation support every 18m, which, at the the-
oretical excavation round length of 6m, allows to excavate
three rounds without supporting the excavation. The sup-
port degree is determined by a geologist on the basis of
geological mapping. The design specifies four categories of
reinforcement, I-A to IV-A (Table 5), which are chosen by
the geologist on the basis of the rock mass classification
according to the Q index and the respective rock mass
class. Individual excavation support categories prescribe
the thickness and scope of shotcrete and the density of the
grid of 3–6m long rock bolts. The C 35/45 steel fibre rein-
forced shotcrete with the prescribed 55kg/m3 density of
steel fibres is applied using a concrete spraying machine
and a Meyco Potenza manipulator. The application is pre-
ceded by clearing the surface with high pressure water to
remove dust and small fragments. Galvanised SN rock bolts
with epoxy coating are mostly used for anchoring the exca-
vation.    
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dlouhých 3–6 m. Stříkaný drátkobeton třídy C35/45, s přede-
psaným množstvím drátků 55 kg/m3, je aplikován strojem na
stříkání betonové směsi a manipulátorem Meyco Potenza.
Aplikaci předchází očištění tlakovou vodou pro odstranění pra-
chu a drobných úlomků. Ke kotvení výrubu se používají pře-
vážně galvanizované SN kotvy s epoxidovým nátěrem. 

5 GEOTECHNICKÝ MONITORING

Původní projektová dokumentace nepožadovala provádění
geotechnického monitoringu v žádném z tunelů, pouze geodetic-
ké sledování pažící konstrukce stavební jámy v Sätře. V důsled-
ku zhoršené geologie v tunelech AT292, RT213 a RT214 se při-
stoupilo ke konvergenčnímu sledování ostění a horninového
masivu. Měření je realizováno na stabilizovaných bodech umís-
těných v ostění, v profilech kolmých na osu tunelu. Každý profil
sestává z pěti bodů (tři v kalotě a dva v opěří). 

6 ZÁVĚR

Ke konci října 2016 bylo celkem včetně víceprací vyraženo
1,1 km tunelů a vytěženo přes 100 000 m3 horniny. Průměrný
postup na jedné čelbě byl 16 m/týden v plném profilu tunelu.
Dále bylo nainstalováno přes 6,5 tis. kotev v celkové délce té -
měř 29 km a spotřebováno 3 200 m3 stříkaného betonu. Pů vodní
termín ukončení projektu FSE210, 8. ledna 2017, byl posunut
na konec ledna 2017 a to z důvodů plynulého navázaní na pro-
jekt FSE209, který Subterra a.s. po několika měsících průtahů
získala. Veškeré ražby v oblasti Skärholmen byly dokončeny
v prosinci 2016 a během ledna zde budou probíhat pouze
dokončovací práce. V oblasti Sätra se bude razit během celého
měsíce ledna, přičemž je plánováno dosáhnout staničení km
0,500. I přesto, že se z objektivních příčin nepodaří dosáhnout
konce tunelu v Sätře, je v celkové sumě vyraženo více, než co
projekt původně zadával. 

Během uplynulých dvou let měla Subterra a.s. možnost se
detailně seznámit se skandinávskou tunelářskou praxí pod vede-
ním klienta, kterým je státní organizace Trafikverket.
Tunelářská historie je zde velmi dlouhá, což dokazuje odbornost
všech, kteří se projektu účastní. Velmi profesionální přístup kli-
enta, který se nesnaží držet dodavatele pod tlakem, ale naopak
mu poskytnout všemožnou podporu, ukazuje na značnou vyspě-
lost zdejšího stavebnictví. 

Zkušenosti získané na tomto projektu se bude Subterra
a.s. snažit využít na dalších tunelových částech Förbirat
Stockholm, o kterých se v současné době jedná, a také na jiných
projektech ve Švédsku, do jejichž soutěží se v současné době
daří kvalifikovat. 

Bc. TOMÁŠ NĚMEČEK, tnemecek@subterra.cz, 
Ing. MICHAL PŘENOSIL, mprenosil@subterra.cz, 
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Recenzovali Reviewed: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.,
Ing. Pavel Polák

5 GEOTECHNICAL MONITORING

The original design did not require geotechnical monitoring
to be carried out in either tunnel. It only required survey obse-
rvation of the structure bracing the construction pit in Sätra.
The convergence monitoring of the lining and rock mass was
undertaken due to worsened geology in the AT292, RT213 and
RT214 tunnels. The measurements are conducted on stabilised
points fixed in the lining, in profiles perpendicular to the tun-
nel centre line. Each profile consists of five points (three in the
roof and two in side walls).       

6 CONCLUSION

As of the end of October 2016, driving of 1.1km of tunnels
had been finished and over 100,000m3 of rock had been exca-
vated. The average full-face excavation advance rate at one
heading amounted to 16m per week. Further, over 6.5 thou-
sand rock bolts at the aggregate length of nearly 29km were
installed and 3200m3 of shotcrete were consumed. The origi-
nal 8th January 2017 deadline for the completion of the
FSE210 project was shifted to the end of January 2017. The
reason was the need for fluent continuation of the works on
the FSE209 project, the contract for which Subterra a.s. was
awarded after several months of delays. All tunnel excavation
in the Skärholmen area were finished in December 2016 and
only finishing operations will take place there during January.
In the Sätra region the excavation will continue during the
whole January, while it is planned to reach chainage km
0.500. Despite the fact that the effort to reach the end of the
tunnel in Sätra will fail for objective reasons, the aggregated
excavated length is higher than the project originally required.  

During the course of the past years, Subterra a.s. had the
opportunity to get acquainted in detail with Scandinavian tun-
nelling practice under the guidance of government-owned
organisation Trafikverket, the project owner. The tunnelling
history is here very long, which fact has been proved by the
expertise of all participants of the project. The highly profes-
sional approach of the project owner, which does not try to
keep the contractor under pressure, and just opposite, provi-
ding all possible support, proves a significant degree of matu-
rity of the local construction industry.        

Subterra a.s. will try to apply the experience gained from
this project to other tunnel parts of the Förbirat Stockholm
projects which are at the moment being negotiated, even on
other projects in Sweden the tenders for which Subterra
a.s. has currently been successfully qualifying itself.     

Bc. TOMÁŠ NĚMEČEK, tnemecek@subterra.cz, 
Ing. MICHAL PŘENOSIL, mprenosil@subterra.cz, 
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