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1  ZÁKLADNÍ INFORMACE O FSE209

Jedná se o jeden z celkem osmi samostatných projektů, do
kterých jsou rozděleny stavební práce na obchvatu
Stockholmu. Podle objemu prací se tento projekt řadí mezi tři
největší tunelové stavby celého obchvatu. Projekt FSE209
přímo navazuje na práce projektu FSE210, který Subterra a.s.
ve sdružení se společností STI s.r.o. ukončila v únoru roku
2017. Konec současného projektu se předpokládá na sklonku
roku 2022. 

Projekt FSE209 tvoří dva paralelní tubusy tunelů hlavní
trasy obchvatu dlouhé 4015 m (km 9/935 – km 13/950), čtve-
řice nájezdových nebo výjezdových tunelových ramp
a mnoho podzemních objektů, jako jsou tunelové propojky či
výklenky. Situace je částečně patrná z obr. 1, který znázorňu-
je úsek projektu FSE209 mezi staničeními km 10/500 a km
13/000. Právě dvojice tunelových ramp RT211 a RT212 zajiš-
ťuje napojení na silnici E4 vedoucí směrem k centru
Stockholmu, a to skrze navazující hloubené tunelové úseky
sousedního projektu FSE215, který bude předmětem pláno-
vaného výběrového řízení. V opačném směru je pak obchvat
se silnicí E4 propojen skrze hlavní tunely trasy (HT201,
HT202) a navazující hloubené tunelové úseky projektu
FSE105, které realizuje švédská společnost Skanska. Severní
hranice projektu FSE209 končí na ostrově Kungshat, kde
začínají práce dodavatele projektu FSE308 tunel Södra Lovö,
kterým je sdružení Vianini a CMC.

Náplní projektu FSE209 nejsou pouze rozsáhlé razicí
práce, ty činí zhruba 50 % z celkového objemu prací.
Zbylých 50 % tvoří práce na vodovodní síti, elektroinstalaci,
definitivním ostění betonových konstrukcích v tunelu i na
povrchu či povrchové vrtné práce, které Subterra a.s. bude
realizovat zejména pomocí vlastních kapacit. 

1  BASIC INFORMATION ON FSE209 

It is one of the total of eight independent projects the con-
struction work on the Stockholm bypass road is divided into. In
terms of the volume of work, this project ranks among three lar-
gest tunnel construction projects of the whole bypass. The
FSE209 project directly follows up the work on the FSE210
project Subterra a. s. completed in a consortium with the com-
pany of STI s.r.o. in February 2017. The end of the current pro-
ject is expected at the end of 2022. 

The FSE209 project comprises two parallel tunnel tubes on
the 4015km long (chainage km 9/935 – km 13/950) main route
of the bypass, four tunnel on ramps or off-ramps and numerous
underground structures, such as tunnel cross passages or reces-
ses. The situation is partially obvious from Fig. 1, which shows
the FSE209 section between chainages km 10/500 and km
13/000. The pair of tunnel ramps RT211 and RT212 provides
the connection to the E4 road leading in the direction of the
Stockholm centre, through connecting cut-and-cover tunnels of
the neighbouring FSE215 project, which will be the subject of
a planned tender. In the opposite direction, the bypass is inter-
connected with the E4 road through the main tunnels on the
road (HT201, HT202) and the connecting cut-and-cover tunne-
ls of the FSE105 project, which are being realised by Swedish
Skanska. The northern border of the FSE209 project ends on
Kungshat island, where work of the contractor for the FSE308
tunnelling project, the Södra Lovö (a consortium consisting of
the companies of Vianini and CMC) ends.

The FSE209 project does not comprise only extensive tun-
nelling operations. These make up approximately 50% of the
total volume of the works. The remaining 50% is made up of
the work on water distribution network, electrical installations,
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ABSTRAKT

V prvním čísle časopisu Tunel v roce 2017 byl publikován článek popisující zahájení prací na silničním obchvatu města
Stockholmu, které začaly ražbou přístupových tunelů pro tunely hlavní trasy obchvatu (Projekt FSE210). Následující text bude
hovořit o navazujícím projektu FSE209, který Subterra a.s. realizuje skrze svou dceřinou společnost SBT Sverige AB. Ta pode-
psala smlouvu o dílo v prosinci 2016 a samotné práce začaly v únoru následujícího roku. Článek nabídne základní popisné
informace o projektu a také postřehy a zkušenosti z prvních měsíců jeho realizace. Dále se okrajově zmíní i o přístupu zada-
vatele k projektové dokumentaci stavby a komunikaci se zhotovitelem.

ABSTRACT

The first issue of TUNEL journal published in 2017 contained a paper describing the commencement of the work on a road
bypass of Stockholm, which started by driving access tunnels for the tunnels on the bypass main route (Project FSE210). The fol-
lowing text will deal with the follow-up project, FSE209, which is been realised by Subterra a. s. through its daughter company,
SBT Sverige AB. This company signed the works contract in December 2016 and the works started in February 2017. The paper
will offer basic descriptive information about the project and observations and experience from the initial months of the reali-
sation. Further it will marginally mention the attitude of the project owner to the construction design and the communication
with the contractor. 



18

26. ročník - č. 4/2017

2  GEOLOGICKÉ POMĚRY

Jelikož se část následujícího textu věnuje popisu jednotli-
vých tunelů projektu a zejména postupu ražeb ve složitých
úsecích, je vhodné na úvod stručně popsat geologické prostře-
dí, v němž ražby probíhají.

Až na úvodní tunelové pasáže a místa s nízkým nadložím se
razí ve skalním prostředí, které tvoří ruly a různě zrnité žuly,
jež jsou pro stockholmský region typické. Na základě inženýr-
skogeologického průzkumu je hornina klasifikována a rozdě-
lena do pěti horninových tříd podle indexu Q (Barton et al.),
který dále slouží pro určení třídy vyztužení výrubu a stupeň
těsnicí injektáže. Třídy vyztužení výrubu určují míru a typ
zajištění, tedy kotevní prvky a stříkaný beton, popřípadě spe-
ciální opatření pro horninové třídy III, IV a V. Stupně těsnicí
injektáže existují tři (A, B a C). Každý stupeň má předepsanou
maximální povolenou vzdálenost konců vrtů pro těsnicí injek-
táž, čímž je určeno jejich množství. V případě profilu o veli-
kosti 120 m2 se jedná o 20–60 vrtů v závislosti na daném stup-
ni těsnicí injektáže. 

Geologická prognóza původního inženýrskogeologického
průzkumu projektu FSE209 byla během realizace projektu
FSE210 upravena na základě dat z geologického sledování
výrubu, získaných během ražeb přístupových tunelů, které
prokázaly výskyt oslabené zóny v oblasti stavební jámy
v lokalitě Skärholmen. Aktuální prognóza a rozdělení hornino-
vých tříd v úseku projektu FSE209 predikuje, že více než polo-
vina razicích prací bude probíhat v dobrém horninovém pro-
středí s indexem Q>10. Kompletní přehled nabízí tabulka 1. 

the final lining of concrete structures in the tunnel and on the
surface or the drilling from the ground surface, which will be
carried out by Subterra a. s. using its own capacities. 

2  GEOLOGICAL CONDITIONS

Because of the fact that a part of the following text is dedica-
ted to the description of individual tunnels forming the project,
first of all the procedure of excavation applied to complicated
sections, it is appropriate to briefly describe in the beginning the
geological environment which the underground excavation pas-
ses through. 

With the exception of the initial excavation section and loca-
tions with shallow overburden, the excavation proceeds
through rock environment formed by gneiss and variously gra-
ined granite, which are typical of the Stockholm region envi-
ronment. The rock mass is classified on the basis of engineering
geological survey. It is divided into five rock classes according
to Q-values (Barton et al.), which is further used for the deter-
mination of the excavation support class and the degree of sea-
ling grouting. The excavation support classes determine the
degree and type of the support, i.e. anchoring elements and
shotcrete, or, as the case may be, special measures for rock clas-
ses III, IV and V. There are three degrees of sealing grouting
(A, B and C). The maximum prescribed spacing of the ends of
boreholes for sealing grouting is prescribed for each particular
degree. The quantity of the boreholes is determined in this way.
In the case of a cross-sectional excavated area of 120m2, 20–60

Obr. 1 Situace projektu FSE209 s barevně vyznačeným výchozím stavem v době zahájení projektu
Fig. 1 FSE project layout with the starting point at the time of the project commencement marked in colour

řez A-A´ viz obr. 3
A-A’ section, see Fig. 3 

500 m

500 m
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boreholes are required, depending on the particular degree of
the sealing grouting. 

The geological prognosis provided by the original enginee-
ring geological survey for the FSE209 project was modified
during the course of the realisation of the FSE210 project on the
basis of the data from geological mapping which was obtained
during the course of the excavation of access tunnels, which
proved the occurrence of a weakness zone in the area of the
construction pit in the locality of Skärholmen. The current pro-
gnosis and division of rock classes in the FSE209 project secti-
on predicts that over a half of the excavation work will pass
through a good rock environment with the value Q>10. The
complete overview is presented by Table 1. 

3  TUNNEL EXCAVATION PROCEDURE AND TECHNICAL
DESCRIPTION OF THE COMPLEX OF TUNNELS 

The previous FSE210 project had a task to provide access to
two tunnels on the main route, HT 201 and HT202, the RT211
tunnel on ramp and the RT212 off-ramp by means of three wor-
king tunnels; two of the access tunnels lead to two locations on
the main route tunnel, which are approximately 2km apart. The
first of the locations is in the Skärholmen municipal district
(main route chainage km 10/525) and the other one in the near-
by Sätra municipal district (main route chainage km 12/225).
All four tunnel ramps are in the Skärholmen locality. The
RT213 and RT214 ramps are the first tunnels driven from the
construction pit in this locality. The first working tunnel, the
240m long AT1, starts after the initial 70m of the RT213 tunnel
ramp. It provides access to tunnels at a lower level (the RT211
and RT212 tunnel ramps). At chainage 0/115 of the AT1 wor-
king tunnel, the other working tunnel, the 250m long AT2 tun-
nel leading to the above-mentioned chainage km 10/525 of the
main bypass route starts. Both tunnels on the main route, the
HT201 and HT202, are driven from this chainage. The primary
task for the FSE210 project in this area was not fulfilled fully
according to the plan by February 2017. The starting condition
of the FSE209 project in Skärholmen was that the excavation in
the main route tunnels could not commence because the exca-
vation of the AT2 working tunnel was finished only at 95%.
Instead, according to an agreement with the client, ca 300m of
tunnel ramp RT214 were excavated over the framework of the
FSE210 project and points of attack were prepared in tunnel
ramps RT211 and RT212 from the working tunnel AT1. The
starting condition of the FSE209 project is shown in Fig. 1,
which depicts in colour the condition of the excavation for the
FSE210 project before February 2017, at the moment of its
completion. 

Even the excavation of the AT292 access tunnel in the locali-
ty of Sätra was not finished up to the tunnel end, so the access
to the main route tunnels was still worked on in February 2017,
when the excavation of the main route tunnels was already to
be in progress. The excavation of 150m of the AT292 access
tunnel terminated by a large cavern for the future ventilation
systems remained to be carried out. The first shot firing in the
main route tunnel in Sätra took place in the HT202 tunnel in
March 2017. From that time on, the excavation work has been
proceeding on the whole project in full, alternatively at 14 hea-
dings (not mentioning the cross passages between the tunnels
and the longer connecting tunnels between tunnel ramps). This

3  POSTUP RAŽEB A TECHNICKÝ POPIS TUNELOVÉHO
KOMPLEXU 

Předešlý projekt FSE210 měl za úkol zpřístupnit pomocí cel-
kem tří pracovních tunelů oba tunely hlavní trasy HT201
a HT202, dále nájezdovou tunelovou rampu RT211 a výjezdo-
vou tunelovou rampu RT212, přičemž dva z těchto přístupo-
vých tunelů vedou do dvou míst tunelu hlavní trasy od sebe
vzdálených přibližně 2 km. První z míst se nachází v městské
části Skärholmen (km 10/525 hlavní trasy) a druhé v nedaleké
městské části Sätra (km 12/225 hlavní trasy). V lokalitě
Skärholmen se nacházejí všechny čtyři tunelové rampy, při-
čemž tunelové rampy RT213 a RT214 jsou vůbec prvními
tunely, které jsou ze stavební jámy v této lokalitě raženy. Po
úvodních 70 m tunelové rampy RT213 začíná první pracovní
tunel AT1 dlouhý 240 m. Ten zajišťuje přístup do tunelů v nižší
úrovni, jimiž jsou tunelové rampy RT211 a RT212. Ve staniče-
ní km 0/115 pracovního tunelu AT1 začíná druhý pracovní
tunel AT2 dlouhý 250 m vedoucí do již zmíněného staniče-
ní km 10/525 hlavní trasy obchvatu, odkud jsou raženy oba
tunely hlavní trasy HT201 a HT202. Primární úkol projektu
FSE210 v této oblasti nebyl k únoru 2017 splněn zcela podle
plánu. Výchozí stav projektu FSE209 v Skärholmenu byl tako-
vý, že ražby na tunelech hlavní trasy nemohly být zahájeny,
jelikož pracovní tunel AT2 byl vyražen pouze z 95 %. Na místo
toho bylo ale vyraženo nad rámec projektu FSE210 a podle
dohody s objednaltelem cca 300 m tunelové rampy RT214
a byly nachystány rozrážky v tunelových rampách RT211
a RT212 z pracovního tunelu AT1. Výchozí stav projektu
FSE209 je zachycen na obr. 1, který barevně zobrazuje stav
ražeb na projektu FSE210 k únoru 2017 v době jeho ukončení.

Přístupový tunel AT292 v lokalitě Sätra se rovněž nepodařilo
vyrazit do konce v rámci projektu FSE210, a tak v únoru 2017,
kdy se již mělo pracovat na tunelech hlavní trasy, se stále pra-
covalo na jejich zpřístupnění. Zbývalo vyrazit 150 m přístupo-
vého tunelu AT292 zakončeného rozměrnou kavernou pro
budoucí ventilační systémy. První odpal tunelu hlavní trasy
v Sätře se usktečnil v březnu 2017, a to v tunelu HT202. Od této
chvíle probíhají razicí práce na celém projektu v plném rozsahu,
tedy na 14 čelbách střídavě, opomeneme-li propojky mezi hlav-
ními tunely a delší propojovací tunely tunelových ramp. Tento
objem prací realizují čtyři plnohodnotné strojní sestavy zajišťu-
jící hlavní operace skandinávské razicí metody Drill&Blast,
která zahrnuje vrtání, trhací práce, odtěžení rubaniny, obtrhání
výrubu, těsnicí injektáž, stříkaný beton a kotvení (obr. 2). 

Tab. 1 Přehled horninových tříd a jejich předpokládaný výskyt v jednotlivých
tunelech 
Table 1 Overview of rock classes and the assumed occurrence of the classes
in individual tunnels

procentuální rozdělení horninových tříd
distribution of rock classes in percents

tunel HT I HT II HT III HT IV HT V
tunnel Q>10 4<Q≤10 1<Q≤4 0,1<Q≤1 Q<0,1

HT201 52 5 15 23 5

HT202 53 9 10 22 6

RT211 55 17 13 9 6

RT212 54 23 9 14 0

RT213 61 21 8 10 0

RT214 46 34 7 13 0
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volume of work is being realised by four full-fledged equip-
ment sets carrying out the main operations of the Scandinavian
Drill&Blast tunnelling method comprising drilling, blasting,
loading of muck, scaling, sealing grouting, shotcrete and
anchoring (see Fig. 2). 
3.1 Main route tunnels

The main route of the entire bypass road is formed by a pair
of parallel tunnels, the centre lines of which are 15m apart. The
bypass route is 21km long and 18km of this length are underg-
round. The four kilometres long section of the FSE209 project
starts at chainage km 9/935, approximately 10m under the ter-
rain surface, and continues on a down gradient up to its end at
chainage 13/950, where it is roughly 60m under the surface. 

The main route tunnels run in the vicinity of several existing
buildings or through sections with a critical height of the over-
burden. The first of the complicated sections is between chai-
nages km 10/760 – km 10/860. In this location the main route
tunnels pass under the tunnel ramps RT212 and RT214 and the
width of the rock pillar between the tunnels will amount to ca
8m. This is obvious from the cross-section at chainage km
10/805 of the main route (see Fig. 3). It is worth mentioning
that an existing Stockholm metro line leads above the tunnel
ramps at the distance of 10m. Unfortunately this cannot be seen
in Fig. 3. The design identified this part of the excavation as
a section with a limited excavation advance length and with
a probability of the necessity for dividing the excavation face to
minimise seismic effects of blasting operations on the close
tunnel ramps RT212 and RT214. A similar situation will be

3.1 Tunely hlavní trasy

Hlavní trasu celého obchvatu tvoří dvojice paralelních tune-
lů, jejichž osy jsou od sebe vzdáleny 15 m. Trasa obchvatu je
dlouhá 21 km, z čehož 18 km je vedeno pod povrchem.
Čtyřkilometrový úsek projektu FSE209 začíná ve staničení km
9/935 zhruba 10 m pod povrchem a dále pokračuje úpadně až
do svého konce ve staničení 13/950, kde se nachází zhruba
60 m pod povrchem. 

Tunely hlavní trasy procházejí v blízkosti několika existu-
jících objektů či pasážemi s kritickou výškou nadloží. První
ze složitých úseků se nachází mezi staničeními km 10/760 –
km 10/860. Zde totiž tunely hlavní trasy procházejí pod tune-
lovými rampami RT212 a RT214 a horninový pilíř mezi tune-
ly bude dosahovat mocnosti okolo 8 m. Toto je patrné z řezu
ve staničení km 10/805 hlavní trasy (obr. 3). Umístění tohoto
řezu je vyznačeno na obr. 1. Stojí za zmínku, že v tomto
místě ještě nad tunelovými rampami ve vzdálenosti 10 m
vede stávající linka stockholmského metra, což bohužel není
patrné z obr. 3. Projekt tuto část ražeb identifikoval jako úsek
s omezenou délkou záběru a pravděpodobnou nutností členit
výrub za účelem minimalizace seismických účinků trhacích
prací na blízkou tunelovou rampu RT212 a RT214. Podobná
situace nastane ještě několikrát, jelikož další propojovací
tunely tunelových ramp, které jdou zhruba od staničení km
10/900 paralelně s hlavními tunely, vedou nad tunely hlavní
trasy.

Další komplikací při ražbách tunelů hlavní trasy jsou
úseky procházející pod chráněnými přírodními rezervacemi
nacházejícími se mezi staničeními km 10/900 – km 11/320
a km 11/500 – km 11/800, které projekt klasifikuje jako třetí
geotechnickou kategorii, což znamená, že ražby sleduje geo-
technická rada. Tato rada obvykle požaduje bližší sledování
postupů a následná četná bezpečnostní opatření zpomalující
postup prací.

Za zmínku stojí také části, kde se na hlavní tunely napoju-
jí tunelové rampy. V těchto poměrně dlouhých úsecích napo-
jení (okolo 300 m) se tunely plynule rozšiřují až na 27 m
a dosahují plochy výrubu 250 m2. Toto je markantní nárůst
v porovnání s typickým příčným řezem, ve kterém dosahují
tunely hlavní trasy šířky 15,5 m a plocha výrubu lehce přesa-
huje 120 m2.

Poslední významnou pasáží se značnými restrikcemi pro
razicí práce je část pod jezerem Mälaren mezi staničeními km
12/500 a km 12/700. Veškerým pracem v této oblasti bude
předcházet dodatečný průzkum nadloží i předpolí tunelu urče-
ný k ověření kvality horninového masivu. Průzkum se bude
opírat o množství vrtů do stropu tunelu dlouhých 29–31 m,
které budou mapovat horninový masiv do výšky 15 m nad
kalotou tunelu. Z těchto předvrtů budou získávána tzv. MWD
data (Mesurement While Drilling) sloužící pro stanovení kva-
lity horninového masivu. Dalším podkladem pro kvalitativní
posouzení horninového masivu budou jádrové předvrty dlou-
hé 47 m, postupně mapující celý kritický úsek (obr. 4).
Geologické sledování výrubu a data získaná z dodatečných
vrtů by měly zajistit spolehlivé posouzení a zatřídění horni-
nového masivu, podle kterého projektová dokumentace urču-
je míru zajištění výrubu a předpolí, maximální přípustnou
délku záběru, členění výrubu, délku těsnicí injektáže či kon-
vergenční měření ostění. Speciální opatření jsou aplikována
již v horninové třídě III (1<Q≤4), kde dokumentace předepi-
suje vyrazit nejprve jádro v šířce 5–8 m, následně opěří

Obr. 2 Tunely hlavní trasy HT202 při nabíjení čelby trhavinou za pomoci
vrtacího vozu
Fig. 2 HT202 main route tunnels during charging of explosives using the
drilling rig 



encountered several times again because other tunnels inter-
connecting the tunnel ramps, running approximately from cha-
inage km 10/900 in parallel with the main tunnels, lead above
the main route tunnels. 

Another complication during the excavation of the main
route tunnels lies in the sections passing under natural reserves
located between chainages km 10/900 – km 11/320 and km
11/500 – km 11/800, which are classified by the design as the
third geotechnical category, which means that the excavation is
observed by the geotechnical board. This board usually requi-
res closer monitoring of procedures and subsequent numerous
safety measures reducing the excavation advance rate. 

Worth mentioning are also the parts where tunnel ramps con-
nect the main tunnels. In those relatively long sections of the
connection (about 300m) the width of the tunnels continuously
increases up to 27m and their excavated cross-sectional area
reaches 250m2. This is a marked increase in comparison with
the typical cross-section, where the width of the main route tun-
nels reaches 15.5m and the excavated cross-sectional area
slightly exceeds 120m2.

The last important section with significant restrictions for tun-
nelling work is the part under the Mälaren lake between chaina-
ges km 12/500 and km 12/700. All work operations in this area
will be preceded by the complementary survey of the tunnel
overburden and the face-advance core, designed to verify the
quality of the rock mass. The survey will rely on a great number
of 29–31m long boreholes into the tunnel crown, which will map
the rock massif up to the height of 15m above the tunnel top hea-
ding. The so-called MWD data (Measured While Drilling) used
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s kalotou. Horninová třida IV (0,1<Q≤1) přidává zajištění
předpolí pomocí 6m SN jehel do přístropí kaloty a zkracuje
záběr na polovinu, tzn. na 3 m. Před dalším postupem musí
být výrub zcela zajištěn stříkaným drátkobetonem tloušťky
minimálně 50 mm a aktivovanými radiálními SN kotvami,
jejichž délku, typ a počet zvolí geolog na základě geologic-
kého sledování výrubu. V této třídě může volit systémové či
selektivní kotvení (popřípadě kombinaci obojího) v projek-
tem doporučené délce 4 m. Toto kompletní zajištění výrubu,
které je podmínkou pro další postup, značně zpomaluje
postup ražeb. Poslední třída V dále zkracuje záběr na 2,5 m
a omezuje šířku jádra na maximálně 5 m. Okamžitě po vyra-
žení jádra je potřeba výrub zajistit 50 mm stříkaného drátko-
betonu, který plní funkci dočasného zajištění a bude násled-
ně vybourán. Po dosažení plného profilu je nutné výrub zaji-
stit min. 100 mm stříkaného drátkobetonu a systémovým
kotvením podle instrukcí geologa, přičemž současně je nutné
při ražbě počítat s prostorem minimálně 400 mm v celém
obvodu výrubu pro případná dodatečná opatření k jeho zajiš-
tění. V případě, že se tato horninová třída vyskytne v úseku
delším než 10 m, budou do ostění osazeny měřické body pro
měření konvergencí, pro něž jsou popsány tři varovné stavy:
2 mm, 4 mm a 6 mm. Zvláštní pozornost je věnována těsni-
cí injektáži předpolí, která v běžných podmínkách probíhá
v délce 24 m, což dovoluje tři plné postupy před další injek-
táží. V pasáži pod jezerem Mälaren projektová dokumentace
popisuje následující omezení. Budou-li v tunelu naměřeny
přítoky vody větší 50 l/min, dojde ke zkrácení injektáže na
12 m a receptura injektážní směsi bude muset být upravena.
Nastane-li situace, kdy okolnosti budou vyžadovat aplikovat

Obr. 3 Prostorové uspořádání zastižených čeleb ve staničení km 10/850 hlavní trasy znázorňující horninový pilíř mezi tunely 
Fig. 3 Spatial arrangement of excavation headings encountered at chainage km 10/850 of the main route, showing the rock pillar between the tunnels 

klenba RT214 se nachází 34 m pod povrchem
RT214 vault located 34m under the surface

osa trasy obchvatu 
bypass route centre line

8 m

14 m
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kombinaci více z výše popsaných opatření současně, stane se
těchto 200 m kritickým úsekem razicích prací.

Dalšími objekty, které jsou součástí ražeb tunelů hlavní
trasy, jsou tunelové propojky a pracovní tunely. Jedná se
o celkem 50 tunelů kolmých na osu trasy obchvatu spojující
oba hlavní tunely. Tunelové propojky spojují tunely hlavní
trasy každých 100 m a pracovní tunely pak každých 500 m.
Délka propojek je 15 m s plochou výrubu do 70 m2. Tunelové
propojky budou ukrývat mnohé z finálního vybavení tunelu
a rovněž skrze ně povedou únikové trasy. Během realizace
budou převážně využívány logisticky jako alternativní trasy
pro pohyb mechanizace při souběhu ražeb a následných prací
v tunelech. Stručný přehled základních parametrů všech výše
popsaných objektů je v tabulce 2.
3.2 Tunelové rampy a jejich propojovací tunely

Tunelové rampy plní funkci podzemního křížení a napoje-
ní tunelů hlavní trasy na stávající povrchové komunikace. 

V případě ramp RT213 a RT214 se jedná o spojení hlavních
tunelů a centra městské části Skärholmen, kde se nachází auto-
busové nádraží, z něhož budou jezdit autobusové spoje využí-
vající obchvatu města. Tyto dvě tunelové rampy budou sloužit

for the determination of rock
mass quality will be obtained
from those advance boreholes.
Another source for the qualitati-
ve assessment of the rock mass
will be obtained by 47m long
cored boreholes into the face-
advance core, gradually map-
ping the entire critical section
(see Fig. 4). The geological
mapping and the data obtained
from additional boreholes
should provide a reliable assess-
ment and classification of the
rock mass, according to which
the design documents determine
the degree of support for the
excavation and the face-advan-
ce core, the maximum allowab-
le length of the excavation
advance round, the division of
the excavation into sequences,

the length of drilling holes for sealing grouting or convergence
measurements of. Special measures are contained already in the
tunnel excavation support class III (1<Q≤4), where the design
prescribes that a 5–8m wide core is excavated first, and the bench
with top heading subsequently. Rock class IV (0.1<Q≤1) adds the
stabilisation of the core with 6m long SN spiles into the top hea-
ding crown and reduces the length of excavation rounds to a half,
i.e. to 3m. Before the next excavation advance, the excavated
space has to be completely supported by a shotcrete layer at least
50mm thick and with activated radial SN anchors the length, type
and quantity of which is chosen by a geologist on the basis of
geological mapping. In this class the geologist can chose pattern
anchoring or selective anchoring (or a combination of the two
systems) at the length of 4m recommended by the design. This
complete support of the excavation, which is a condition for the
next excavation advance, significantly reduces the excavation
advance rate. The last class, class V, further reduces the excavati-
on advance per round to 2.5m and restricts the advance core width
to the maximum of 5m. Immediately after the excavation of the
core, the excavated space has to be stabilised by a 50mm thick
layer of steel fibre reinforced shotcrete, which fulfils the function
of temporary support and will be subsequently broken out. After

reaching the full profile
the excavation has to be
stabilised by a minimal-
ly 100mm thick layer of
steel fibre reinforced
shotcrete and an ancho-
ring system, following
instructions of the geo-
logist; at the same time it
is necessary during the
course of the excavation
to allow for minimally
400mm wide space
around the whole cir-
cumference of the exca-
vation for contingent

Obr. 4 Dodatečný průzkum v oblasti jezera Mälaren – jádrové předvrty
Fig. 4 Complementary survey in the area of the Mälaren lake – cored boreholes into the face-advance core 

jezero Mälaren
lake Mälaren

směr ražby
excavation direction

jádrové předvrty θ=30°
cored boreholes θ=30°

jádrové předvrty ověřující výšku nadloží a kvalitu horninového prostředí
cored boredhole for varification of overburden height and rock quality

jádrové předvrty θ=20°
cored boreholes θ=20°

Tab. 2 Přehled základních parametrů tunelů hlavní trasy a jejich propojovacích tunelů včetně pracovních tunelů
Tale 2 Summary of basic parameters of the main route tunnels and the cross passages between them, including working tunnels

tunel plocha výrubu šířka výška délka objem 
vytěžené rubaniny

tunnel excavated width height length volume 
cross-sectional area of removed muck

[m2] [m] [m] [m] [m3]

HT201 120–125 15,5 8,5 4 015 468 545

HT202 120–125 15,5 8,5 4 015 469 885

propojky (41 objektů) 51 6 8,5 615 26 381
cross passages (41 structures)

pracovní tunely (9 objektů) 68 8 8,5 135 6 930
working tunnels (9 structures)



additional measures for its stabilisation. If this excavation support
class is encountered along a section longer than 10m, convergen-
ce measurement points for which 3 warning states are described
(2mm, 4mm and 6mm) will be embedded into the lining. Special
attention is dedicated to sealing grouting into the face-advance
core, which is in common conditions carried out along the length
of 24m, which allows for 3 full excavation rounds before the next
grouting step. In the section under the Mälaren lake, the design
describes the following restrictions: If water inflow rates measu-
red in the tunnel exceed 50L/min, the length of grouting holes will
be reduced to 12m and the grouting mixture formula will have to
be changed. If a situation where the concurrent application of
combinations of several above-mentioned measures is necessary
due to the circumstances, this 200m long section will become
a critical section of the tunnelling work. 

Other structures forming parts of the main route tunnels exca-
vation are the tunnel cross passages and working tunnels. There
are 50 tunnels perpendicular to the route centre line of the bypass
connecting the two main tunnels. The tunnel cross passages inter-
connect the main route tunnels every 100m and the working tun-
nels do it every 500m. The cross passages are 15m long and the
excavated cross-sectional area of each cross passage amounts to
70m2. The tunnel cross passages will house numerous items of the
final tunnel equipment and escape routes will lead along them.
During the course of the realisation they will be used logistically
as alternative routes for the movement of excavation equipment in
the case of concurrence of the excavation work and follow-up
operations in the tunnels. A brief overview of basic parameters of
structures described above in Table 2.

3.2 Tunnel ramps and tunnels interconnecting them 

The tunnel ramps fulfil the function of underground crossing and
connecting the main route tunnels to the existing at-grade roads. 
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pouze městské hromadné dopravě. Ražená část výjezdové tune-
lové rampy RT 214 začíná ve staničení km 0/850 a jako taková
pokračuje až do km 0/250, kde se setkává s tunelovou rampou
RT212. Dalších 250 m je pak označováno jako zakončení ramp
RT214/RT212. Ražba této tunelové rampy se potýká s podob-
nými omezeními jako ražba tunelů hlavní trasy. Jedná se o ražbu
v blízkosti existujících podzemních objektů a o průchod pod
chráněnou přírodní rezervací. K srpnu 2017 zde bylo vyraženo
přibližně 450 m. Toto zahrnuje práce projektu FSE210.

Ražby nájezdové tunelové rampy RT213 byly projektem
FSE210 zahájeny ze staničení km 0/200. Tato rampa je dlouhá
1231 m, přičemž posledních 365 m se plynule napojuje na
rampu RT211. K srpnu 2017 bylo vyraženo příbližně 300 m
včetně prací projektu FSE210. V úseku km 0/675 – km 0/745
prochází tunelová rampa RT213 oblastí s nízkým nadložím, jež
z části tvoří skalní masiv částečně doplněný pilíři tryskové injek-
táže, a to v místech, kde je inženýrskogeologickým průzkumem
predikována morénová vrstva zasahující do profilu raženého
tunelu (obr. 5). V době, kdy se ražby přiblíží tomuto úseku, nebu-
de trysková injektáž pravděpodobně ještě z časových důvodů
provedena. Proto bude nejprve v celé délce úseku vyražen pilot-
ní tunel šířky 6 m a výšky 7 m (obr. 6). Maximální povolený
záběr je stanoven na 2 m a další záběr může být zahájen až po
kompletním zajištění výrubu stříkaným betonem tloušťky
75 mm a systémovými SN kotvami délky 3 m, v rastru 2 x 2 m.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasnou výstroj, mohou být
použity laminátové kotvy splňující kritérium minimální pev-
nosti v tahu 225 kN. Pro kontrolu dostatečné dimenze zajiště-
ní budou sloužit konvergenční měření. Po dokončení tryskové
injektáže bude povoleno přistoupit k rozšíření tunelu do plné-
ho profilu. Technologický postup z projektové dokumentace
předepisuje následující postup. Zajištění předpolí ražby je
pomocí 6 m dlouhých jehel s přesahem minimálně 3 m.
Zajištění výrubu je prováděno pomocí dvou vrstev stříkaného
betonu, kdy druhá vrstva silná 250 mm bude nanesena po nain-
stalování příhradových rame-
nátů od sebe vzdálených 1 m.
Dále budou ve stěnách tunelu
instalovány systémové kotvy
délky 4 m v rastru 1,3 x 1,3 m.
Pro jektem stanovený záběr je
2 m, přičemž po každém
odpalu musí být čelba zajiště-
na vrstvou nevyztuženého
stříkaného be tonu tloušťky
50 mm. De tailní popis zajiš-
ťovacích prvků je dále speci-
fikován na obr. 7. Funkčnost
zajišťovacích prvků bude
kontrolována konvergencím
měřením. 

Výjezdová tunelová rampa
RT212 a nájezdová tunelová
rampa RT211 spojují tunely
hlavní trasy se silnicí E4 ve
směru do centra a z centra
města. Auta jedoucí obchvatem
ze severu na jih tak mohou,
v případě že chtějí pokračovat
dále směrem do Stockholmu,
vyjet tunelovou rampou RT212. Obr. 5 Tunelová rampa RT213 – trysková injektáž nadloží

Fig. 5 RT213 tunnel ramp – jet grouting into the overburden 
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In the cases of the RT213 and RT214 ramps,
their function is to connect the main tunnels to
the centre of the municipal district of
Skärholmen, where the bus station from which
bus lines using the city bypass will ride is
located. These two ramps will be used only for
urban mass transit. The mined part of the
RT214 tunnel off-ramp starts at chainage km
0/850 and continues up to chainage km 0/250,
where it encounters the RT212 tunnel ramp.
The next 250m long section is called the ter-
mination of the RT214/RT212 ramps. The
excavation of this tunnel ramp stands up to
restrictions similar to restrictions on the exca-
vation of the main route tunnels. This excava-
tion runs near existing underground structures
and passes under a protected natural reserve.
Ap proximately 450m of this excavation was
finished before August 2017. It comprises the
work on the FSE210 project. 

The RT213 on-ramp excavation was started
by the FSE210 project from chainage km
0/200. This ramp is 1231m long, with the
365m long end section fluently connecting the
RT211 ramp. As of August 2017, approximate-
ly 300m of the excavation have been finished,
including all items of the work on the FSE210
project. In the section km 0/675 – km 0/745,
the RT213 ramp runs across a shallow over-
burden area, which is partially formed by rock
mass partially complemented by jet grouted
pillars in locations where the engineering geo-

logical survey predicts a moraine layer extending into the
mined tunnel profile (see Fig. 5). At the moment when the
excavation gets close to this section the jet grouting probably
will not be finished for reasons of time. For that reason a 6m
wide and 7m high pilot tunnel (see Fig. 6) will be first driven
throughout the length of the section. The maximum allowable
advance per round is determined at 2m and the following
round is permitted only after completion of the excavation
support with a 75mm thick layer of shotcrete and the installa-
tion of a system of 3m long SN anchors at a 2 x 2m grid.
Taking into consideration the fact that this support purpose is
only temporary, it is possible to use glassfibre reinforced plas-
tic anchors meeting the requirement for the minimum tensile
strength of 225kN. Convergence measurements will be used
for checking on the sufficiency of the excavation support
dimension. The expansion of the tunnel to the full profile will
be permitted after the completion of jet grouting. The method
statement contained in the design prescribes the following
procedure: Stabilisation of the excavation front zone with 6m
long spiles with a minimum 3m overlapping. Supporting the
excavation with two layers of shotcrete, where the 250mm
thick second layer is applied after the installation of lattice
girders spaced at 1m is finished. In addition, a system of 
4m long anchors will be installed in the tunnel walls at 
a 1.3 x 1.3m grid. The design prescribes the excavation advan-
ce length of 2m, with the excavation face stabilised with
a 50mm thick layer of unreinforced shotcrete. The detailed
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Naopak automobily jedoucí z jižní části města mohou využít tune-
lovou rampu RT211 k vjezdu do tunelu hlavní trasy při cestě na
sever přes jezero Mälaren. Ražba obou tunelových ramp probíhá
skrze přístupový tunel AT1, který je do těchto ramp napojen
zhruba v ¼ jejich délky. Ražba probíhá současně v obou profi-
lech v obou směrech. Východním směrem se razí dovrchně, jedi-
nou očekávanou překážkou jsou úseky s nízkým nadložím, ve
kterých se uvažuje se stejnými opatřeními jako v případech
popsaných dříve. Ražba opačným směrem také nepřinese nic
nového. Problematické budou úseky křížení s tunely hlavní trasy,
místa napojení na tunelové rampy a tunelu hlavní trasy, v nepo-
slední řadě pak citlivé úseky procházející pod chráněnými pří-
rodními rezervacemi.

Tunelové rampy budou spojeny delšími propojovacími tunely
menšího profilu do 70 m2. Jedná se o celkem 13 tunelů v délce od
20 m do 150 m. Tyto tunely budou spojovat tunelové rampy nachá-
zející se vedle sebe ve stejné výškové úrovni. Také budou vyraže-
ny propojky mezi rampami v různých výškových hladinách, jež
budou mít na svém konci obvykle hloubenou šachtu vedoucí do
úrovně druhé rampy. Propojky budou během užívání díla sloužit
zejména jako únikové cesty a prostor pro některé technologie
v tunelu. Během ražby hrají zásadní logistickou roli a budou vyu-
žívány jako trasy mechanizace při souběhu ražeb a prací na defi-
nitivním ostění. Tabulka 3 nabízí přehledný souhrn základních
parametrů tunelových ramp a jejich propojovacích tunelů.  

3.3 Ostatní podzemní objekty

Kromě tunelů bude vyraženo několik podzemních prostor pro
všechny technologie potřebné k provozu tunelu. Mezi zajímavé

Obr. 6 Řez tunelovou rampou RT213 v úseku pod pilíři tryskové injektáže znázorňující pilotní
tunel a následnou dobírku, která bude ražena až po dokončení tryskové injektáže
Fig. 6 Cross-section through the RT213 tunnel ramp in the section under the jet grouted pillars
showing the pilot tunnel and the subsequent drawing back operation which will be carried out
after the completion of jet grouting 
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patří například čerpací stanice, prostory pro rozvodná zařízení
elektrické energie a prostory pro řízení ventilace v případě požáru.

Čerpací stanice jsou v úseku tohoto projektu celkem tři,
všechny se nacházejí v tunelu hlavní trasy HT202, a to ve stani-
čeních km 10/950, km 12/450 a km 13/150. Jsou to rozměrné
podzemní objekty ražené kolmo na osu hlavního tunelu v délce
20 m. Jejich výška je 13 m, přičemž dno leží 4 metry pod úrov-
ní dna hlavního tunelu.

Prostory pro rozvodné stanice se nacházejí jak v hlavních
tunelech, tak v tunelových rampách. Celkem se jedná o deset
objektů velmi podobných čerpacím stanicím. Rozdílem je, že
dno hlavního tunelu a tohoto výklenku je ve stejné úrovni.
V současné době jsou dokončeny dva výklenky (obr. 8).

Ve staničení km 12/225 hlavních tunelů se nachází 70 m dlouhá
kaverna dosahující výšky 22 m. Jedná se o zakončení přístupové-
ho tunelu AT292, ze kterého se razí oba tunely hlavní trasy (obr. 9).
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description of the support elements is further specified in 
Fig. 7. The functionality of the support elements will be chec-
ked by convergence measurements. 

The RT212 tunnel off-ramp and the RT211 tunnel on-ramp
connect the main route tunnels with the E4 road in the direc-
tion of the centre and away from the centre. Thus the cars dri-
ving along the bypass road from the north to the south can, if
they want to continue in the direction of Stockholm, go out
along the RT212 tunnel ramp. Conversely the cars driving
from the southern part of the city can use the RT211 tunnel
ramp for entering the main route tunnel while travelling north
across the Mälaren lake. The excavation of both tunnel ramps
proceeds through the AT1 access tunnel, which is connected
to the ramps approximately at ¼ of their length. The excava-
tion proceeds concurrently in both profiles, in both directions.

The excavation heading
east proceeds inclined
upwards; the only
expected obstacles are
the shallow overburden
sections, for which the
application of the same
measures as those desc-
ribed above is planned.
The excavation in the
opposite direction will
also bring nothing new.
Problems will be en -
countered in sections
crossing the main route

Tab. 3 Přehled základních parametrů tunelových ramp a jejich propojovacích tunelů
Table 3 Summary of basic parameters of tunnel ramps and tunnels interconnecting them 

tunel plocha výrubu šířka výška délka objem 
vytěžené rubaniny

tunnel excavated width height length volume 
cross-sectional area of removed muck

[m2] [m] [m] [m] [m3]

R211 90 10–12 7,5 1 785 82 201

R212 90 10–12 7,5 1 947 68 951

R213 90 10–12 7,5 1 231 67 489

R214 90 10–12 7,5 850 52 585

propojovací tunely (13 tunelů) 50–70 6,5 7,5 700 34 165
connecting tunnels (13 tunnels)

Obr. 7 Zajištění výrubu v tunelové rampě RT213 v úseku s nízkým nadložím
Fig. 7 Excavation support in the RT213 tunnel ramp in the shallow overburden section 
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tunnels, in locations of connections to the tunnel ramps and
the main route tunnel and, at last but not least, sensitive secti-
ons passing under protected natural reserves. 

The tunnel ramps will be interconnected by longer conne-
cting tunnels with smaller profiles up to 70m2. They compri-
se the total of 13 tunnels with the lengths ranging from 20m
to 150m. Those tunnels will interconnect the parallel tunnel
ramps found at the same height levels. Cross passages betwe-
en the ramps at different height levels will also be driven.
They will usually have a shaft sunk at the end, leading to the
level of the other ramp. The cross passages will be used
during the use of the works mainly as escape routes and as
a space for some tunnel equipment. They play a fundamental
role in logistics and will be used as routes for moving exca-
vation equipment in the cases of the excavation and work on
the final lining being carried out concurrently. Table 3 offers
a synoptic list of basic parameters of tunnel ramps and the
tunnels interconnecting them.

3.3 Other underground structures

Apart from tunnels, several underground spaces will be
excavated for all items of equipment necessary for the tunnel
operation. Among the interesting ones, there are, for exam-
ple, pumping stations, spaces for electric power distribution
equipment and spaces for controlling the ventilation in the
case of a fire. 

There are three pumping stations within the section cove-
red by this project. All of them are located in the HT202 main
route tunnel, at chainages km 10/950, km 12/450 and km
13/150. These large underground structures are excavated at
the length of 20m perpendicularly to the main route tunnel.
They are 13m high, with the bottom lying 4m under the main
tunnel bottom level. 

The spaces for power distribution stations are both in the
main route tunnels and in the tunnel ramps. There are ten
distribution station structures in total. They are very similar
to the pumping stations. The difference lies in the fact that the
bottom of the main tunnel and this recess are at identical
levels. At the moment, two recesses have been finished (see
Fig. 8). 

At chainage km 12/225 of the main tunnels, there is a 70m
long cavern with the height reaching 22m. It provides the ter-
mination of the AT292 access tunnel, from which both main

route tunnels are exca-
vated (see Fig. 9). In
the space of the
cavern, which is loca-
ted above the profile
of the main route tun-
nels, a concrete struc-
ture of the roof deck
will originate, with
ventilation holes in it
through which com-
bustion products will
be evacuated from the
tunnel. During the
excavation of this
cavern, the top hea-

Obr. 8 Tunelová rampa RT211 zachycující pohled na elektrovýklenek ELDU
26H (vlevo) a vyústění přístupového tunelu AT1, ze kterého vedou lutny pro
větrání v tomto tunelu 
Fig. 8 The RT211 tunnel ramp with a view of the ELDU 26H electrical instal-
lation niche (for the left) and the AT1 access tunnel mouth from which ven-
tilation ducts lead to this tunnel 

Tab. 4 Přehled základních parametrů ostatních rozměrných podzemních objektů
Table 4 Summary of basic parameters of the other underground structures 

tunel plocha výrubu šířka výška délka objem 
vytěžené rubaniny

tunnel excavated width height length volume 
cross-sectional area of removed muck

[m2] [m] [m] [m] [m3]

elektro výklenky (10 objektů) 160 20 8 120 19 488
electrical installation niches (10 objects)

čerpací stanice (3 objekty) 130 10 13 60 7 800
pumping stations (3 objects)

kaverna 220 10 22 70 15 500
cavern

V prostoru kaverny, který se nachází nad profilem tunelů hlavní
trasy, vznikne betonová konstrukce stropu s průduchy, kterými
bude v případě požáru řízeno odvětrání zplodin z tunelu. Při ražbě
této kaverny se nejdříve vyrazila kalota v celé své délce. Poté, co
byl výrub kompletně zajištěn pomocí kotev délky 6 m a stříkané-
ho drátkobetonu tloušťky 100 až 150 mm, se pokračovalo dobírkou
dna. Celkem zde bylo vytěženo 15 500 m3 rubaniny. Přehled
základních parametrů objektů popsaných v této kapitole se nachá-
zí v tabulce 4.
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4  STRUČNÝ POPIS KONSTRUKCE DEFINITIVNÍHO
OSTĚNÍ TUNELU 

Součástí prací projektu FSE209 je mimo jiné také realizace
definitivního ostění tunelu. Projekt o definitivním ostění hovo-
ří pouze obecně, jelikož jeho návrh je na zhotoviteli. Zadání
vychází z doporučených technických specifikací, kvalitativ-
ních požadavků a zejména pak z 3D informačního modelu.
V této věci Subterra a.s. spolupracuje s místní projekční kan-
celáří, jejíž hlavním úkolem je projekt nejen definitivního
ostění, ale veškerých betonových konstrukcí, mezi které patří
například dva hloubené tunely v lokalitě Skärholmen, betono-
vé konstruce v tunelových propojkách a ve výklencích, části
ventilačního systému v Sätře včetně podzemní požární stanice.

Definitivní ostění v tunelech obchvatu slouží jako finální
pohledová konstrukce dávající tunelu konečný tvar a dále
ukrývá izolační vrstvu proti vodě. Postup při realizaci defini-
tivního ostění začíná navrtáním instalačních kotev různé
délky do stropu tunelu a jedné ze stěn tunelu tak, aby bylo
dosaženo požadovaného tvaru tunelu. Na tyto kotvy bude při-
pevněna hydroizolační fólie z LLDPE tloušťky 1,1 mm.
Dalším krokem je zavěšení prefabrikovaných stěnových ele-
mentů o rozměrech 5 x 3 x 0,2 m na strop tunelu pomocí při-
pravených instalačních kotev, a to po obou stranách tunelu,
přičemž na straně, kde není hydroizolační fólie, bude element
přiložen těsně ke stěně tunelu. Na druhé straně bude odsazen
o 1,5 m, aby vznikl prostor pro instalace a inženýrské sítě.
Následně bude hydroizolace napojena na stěnové elementy

ding was excavated first, throughout the cavern length.
Drawing back the bottom continued after the installation of
the complete support with 6m long anchors and a 100 to
150mm thick layer of steel fibre reinforced shotcrete. The
total volume of muck removed from the tunnel amounted to
15,500m3. The overview of basic parameters of structures
described in this chapter is presented in Table 4. 

4  BRIEF DESCRIPTION OF THE FINAL TUNNEL 
LINING STRUCTURE 

Part of the works on the FSE209 project is, among other
operations, the realisation of the final tunnel lining. The
design mentions the final lining only generally because the
lining design is provided by the contractor. The design is
based on recommended technical specifications, qualitative
requirements and, first of all, on a 3D information model.
From this aspect, Subterra a. s. collaborates with a local
designing office. The main task of this office is the design not
only the final lining but also design all concrete structures, for
example two cut-and-cover tunnels in the Skärholmen locali-
ty, concrete structures in tunnel cross passages and recesses,
parts of the ventilation system in Sätra including an underg-
round fire station. 

The final lining in the tunnels on the bypass road is used as
a final architectural structure providing the final shape for the
tunnel and hiding the waterproofing layer. The final lining
realisation procedure starts by drilling for the installation of
anchors with various lengths into the tunnel crown and one of
the tunnel walls required for achieving the designed tunnel
shape. The 1.1mm thick LLDPE waterproofing membrane
will be fixed to the anchors. The next step lies in suspending
5 x 3 x 0.2m precast wall elements from the tunnel vault along
both tunnel sides using the prepared installation anchors. On
the side where no waterproofing membrane is applied the ele-
ment will be attached tightly to the tunnel sidewall. On the
other side it will be offset by 1.5m so that a space for the
installations and utility networks originates. Subsequently the
waterproofing membrane will be connected to the wall ele-
ments and will be covered by a 150mm thick shotcrete layer.
The whole structure of the final lining is presented in Fig. 10. 

5  DESIGN DOCUMENTATION IN THE FORM OF THE
BIM INFORMATIONAL MODEL AND COMMUNICATI-
ON WITH THE CLIENT 

As the client responsible, among other things, for the
design, Trafikverket uses a highly sophisticated system of
communication with the contractor, even in the area of han-
ding all documents concerning the construction over. When
only the design of means and methods (realisation design) is
concerned, the client uses software named Chaos, which pro-
vides a database of all documents concerning the constructi-
on, both the source documents for realisation and documents
mapping the actual condition. On the one hand, the client, in
collaboration with designers and consultants, updates the rea-
lisation source documents for the design, on the other hand
the contractor files all qualitative records or survey data ser-
ving at the same time as source documents for invoicing and
source documents for the creation of the information model of

Obr. 9 Kaverna na konci přístupového tunelu AT292, místo odkud jsou raže-
ny tunely hlavní trasy z lokality Sätra
Fig. 9 The cavern at the end of the AT292 access tunnel, the location from
which the main route tunnels are driven from the Sätra locality
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a přestříkaná vrstvou stříkaného betonu tloušťky 150 mm.
Celá konstrukce definitivního ostění je znázorněna na obr. 10. 

5  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE FORMĚ 
INFORMAČNÍHO MODELU BIM A KOMUNIKACE 
SE ZADAVATELEM

Trafikverket, jakožto zadavatel nesoucí kromě jiného zod-
povědnost za projektovou dokumentaci, využívá velice pro-
pracovaný systém komunikace se zhotovitelem, a to
i v oblasti předávání veškerých podkladů. Hovoří-li se pouze
o dokumentaci realizační, využívá software zvaný Chaos,
který je databází veškerých dokumentů týkajících se stavby,
a to jak podkladů pro realizaci, tak dokumentů mapujících
skutečný stav. Na jedné straně tedy zadavatel ve spolupráci
s projektanty a konzultanty aktualizuje realizační podklady
projektu a na druhé straně dodavatel ukládá veškeré kvalita-
tivní protokoly či geodetická data sloužící zároveň jako pod-
klad pro fakturaci, tak tvorbu informačního modelu BIM
skutečného stavu díla. Pokud se bude věnovat pozornost
podkladům pro samotné ražby, marně by se hledalo množství
výkresů, které přesně definují, co je třeba vyrazit. Většina
poskytnutých výkresů je pouze schematická a slouží jako
podklad technických specifikací některých technologií
ražeb. Existuje totiž 3D informační model vyraženého tune-
lu určený pro realizaci, který slouží geodetovi jako podklad
pro vedení díla. Vzhledem ke složitému systému tunelů na
obchvatu se jedná pravděpodobně o nejlepší způsob, jak
dodavateli poskytnout potřebné podklady. Bohužel je model
velmi teoretický, a to ve smyslu detailu v jakém je zpraco-
ván. Tato skutečnost velmi zaměstnává celý geodetický tým,
který musí denně generovat nové podklady pro ražbu. Dalo by se
říci, že každý jeden odpal je unikátní a při množství čeleb, které
se současně razí, je práce s modelem značně náročná. Je velmi
časté, že se teoretický profil díla výrazně mění na několika málo

the actual condition of the works, the BIM. If the attention is
dedicated to the source documents for the excavation itself,
the effort to find a great number of drawings exactly defining
what is to be excavated would go in vain. The majority of sub-
mitted drawings are only schematic, serving as source docu-
ments for technical specifications for some excavation tech-
nologies. The reason is the fact that there is a 3D information
model of the tunnel where the excavation has been finished. It
is to be applied to the realisation and is used by surveyors as
a source document for guiding the excavation. With respect to
the complex system of tunnels on the bypass road, this is pro-
bably the best way of providing the contractor with required
source documents. Unfortunately, the model is highly theore-
tical in the meaning of the detail in which it is processed. The
whole surveying team is very busy owing to this fact because
it has to daily generate new source documents for the excava-
tion. It is possible to say that each single firing event is uni-
que and, taking into consideration the quantity of headings
worked on simultaneously, the work with the model is very
demanding. It is a very frequent situation that the theoretical
design of the tunnel significantly changes within several met-
res and, for that reason, it is not realistic to excavate the tun-
nel exactly in compliance with the 3D model and the project
has to continuously prepare viable simplifications. The whole
situation is further complicated by the fact that, when the data
required for the excavation guidance are to be generated, it is
necessary to work gradually with several software systems so
that the data can be really used. 

Documents for all other work operations, such as the rea-
lisation of the final lining, the water distribution network or
electrical installations, are also submitted in the form of the
3D model. However, this model is not identical with the
model for the excavation. In this case the models contain

Obr. 10 Příčný řez tunelem hlavní trasy znázorňující konstrukci definitivního ostění
Fig. 10 Cross-section through a main route tunnel showing the final lining structure 
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metrech, a proto vyrazit dílo přesně podle 3D modelu není reál-
né a projekt si musí neustále připravovat proveditelná zjednodu-
šení. Celou situaci ještě ztěžuje fakt, že k vygenerování dat
potřebných pro vedení díla je třeba pracovat postupně s něko-
lika softwary tak, aby je bylo možné reálně použít. 

Veškeré další práce, jako je realizace definitivního ostění,
vodovodní sítě  či elektroinstalace, jsou zadány rovněž ve formě
3D modelu. Nejedná se však o totožný model jako pro ražby.
V tomto případě obsahují modely více informací než pouze geo-
metrii objektů a jsou mnohem detailnější. Obsahují veliké množ-
ství drobných objektů. Geodetické softwary, které jsou na pro-
jektu využívány, nejsou bohužel s těmito modely kompatibilní,
a tak projekt musel pořídit další, typu Autocad Civil 3D. Kvůli
obtížnosti práce s modely vznikl tým lidí věnující se pouze tvor-
bě výkresové dokumentace nezbytné pro plánování a výrobu. 

Projekt Förbifart Stockholm je prvním podzemním dílem ve
Švédsku, kde se pracuje podle informačního 3D modelu. Je
tedy pochopitelné, že procesy ještě nejsou ideálně nastaveny
a možnosti BIM zdaleka nejsou využity. Rozhodně se však
jedná o optimalizaci, která v budoucnu usnadní jak práci pro-
jektantů a zhotovitelů, tak bude velmi užitečná během užívá-
ní díla. 

6 ZÁVĚR

V září 2017 měl za sebou projekt osm měsíců prací, a proto
nelze zatím objektivně hodnotit jeho současný stav, z ekono-
mického ani časového hlediska. Začátek projektu byl zkompli-
kovaný průtahy spojenými s podpisem smlouvy. Následný tlak
zadavatele na okamžitý start neposkytoval dostatek času na
kompletní mobilizaci. První měsíce tedy probíhaly s pracovní-
mi kapacitami a mechanismy, které byly dostatečné pouze pro
ražbu přístupových tunelů projektu FSE210. Postupně se však
dařilo navyšovat kapacity a dosáhnout plánovaných výkonů
11 000 m3/týden na všech 14 čelbách pomocí 4 strojních
sestav. V současné době se plánuje optimalizovat organizaci
práce a tak dosáhnout ještě vyšších výkonů.

Ke konci září 2017 bylo v tunelech hlavní trasy vyraženo cel-
kem 978 m. Ve všech tunelových rampách pak dalších 994 m.
Celkem tak bylo odtěženo cca 229 tis. m3 rubaniny. Přestože se
jedná o rozsáhlý a velmi komplikovaný projekt, během kterého
zhotovitele čeká vyřešit mnoho detailů, včetně většiny geotech-
nicky náročných úseků, lze věřit, že se podaří celý projekt
úspěšně zvládnout a dokončit v požadovaných termínech. 

Zadavatel, který prokázal své kompetence již během projektu
FSE210, je s účastí Subterry a.s.  na obchvatu velmi spokojen.

Bc. TOMÁŠ NĚMEČEK, tnemecek@subterra.cz, 
Subterra a.s., SBT Sverige AB

Recenzovali Reviewed: Ing. Vladimír Prajzler, 
Ing. Ota Hasík

more information than only the geometry of structures and
are much more detailed. They contain many small structu-
res. The survey software systems used on the project are
unfortunately not compatible with those models. For that
reason the project had to obtain another one of the Autocad
Civil 3D type. Because of the difficulty with the work with
models, a team of people originated dedicating themselves
to the preparation of drawings necessary for planning and
production. 

The Förbifart Stockholm project is the first underground
construction project in Sweden where the work proceeds
according to the 3D information model. It is therefore under-
standable that the processes have not been set ideally yet and
the possibilities of the BIM are far from exhausted. Anyway,
it is the optimisation which will facilitate both the work of
designers and contractors and will be very useful during the
use of the works. 

6 CONCLUSION

In September 2017, the project had eight months behind it
and, for that reason, it is for the time being impossible to
assess its current condition objectively, both from the econo-
mic and time-related points of view. The beginning of the pro-
ject was complicated by delays associated with signing the
contract. The subsequent pressure applied by the project
owner to the immediate start did not give time for complete
mobilisation. For that reason the initial months passed with
the working capacities and mechanical equipment sufficient
only for the excavation of access tunnels for the FSE210 pro-
ject. Nevertheless, the capacities were successfully gradually
increased and the planned output of 11,000m3 per week was
achieved at all 14 headings using 4 sets of mechanical equip-
ment. Optimising the organisation of work is currently plan-
ned so that higher performance is reached. 

As of the end of September, the total of 978m of the exca-
vation of the main route tunnels were finished. Other 994m
were finished in all tunnel ramps. The volume of removed
muck amounts to 229 thousand m3. Even though the project is
very large and complicated and many details will have to be
solved during the course of its realisation, including the majo-
rity of geotechnically difficult sections, it is possible to belie-
ve that the whole project will be successfully coped with and
required deadlines for finishing it will be met. 

The client, who proved its competences already during the
FSE210 project, is very content with the participation of
Subterra a.s.

Bc. TOMÁŠ NĚMEČEK, tnemecek@subterra.cz, 
Subterra a.s., SBT Sverige AB
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