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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

název: A44 Tunel Spitzenberg + trasa BA2 
investor stavby: DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
zhotovitel stavby: sdružení firem BeMo Tunnelling – Subterra

– Stutz
trasa: A44, úsek BA2 (obr. 1)
umístění stavby: údolí Wehretal, spolková země Hesensko
délka tunelových trub: 599 m
def. ostění: železobeton, mezilehlá fóliová izolace
termín stavby: 02/2017 (zahájení prací) – 06/2020 

(plánované ukončení prací)
náklady stavby: 40 mil. eur

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Obě tunelové trouby procházejí kopcem Spitzenberg,
s maximálním nadložím 40 m. Oblast dotčená stavbou tunelu
z hlediska regionální geologie patří do střední části Hesenské
úžlabiny a nachází se v její jihozápadní části v dolním toku
řeky Werry. Blízko k povrchu tvoří Hesenskou úžlabinu
permské (paleozoikum) a mezozoické sedimentární horniny.
Tek tonická činnost na konci mezozoika a v období terciéru
vedla ke vzniku jak paralelních, tak vzájemně se křížících
poruchových zón.

Geologické vrstvy v dotčené lokalitě odpovídají globální-
mu geologickému uspořádání v celé oblasti a jsou lokálně
narušeny tektonickou činností. Poruchy jsou vyplněny nesou-
držnými horninami, v některých oblastech v mocnostech až
10 m. Nejmladší vrstvy soudržných hornin předkvarterního
podloží tvoří jílovce, prachovce a slínovce, v horních polo-
hách navětralé až zvětralé. Dominující soudržné horniny
skalního předkvarterního podloží v oblasti ražených tunelů
jsou jemno- až hrubozrnné pískovce, které se střídají s pra-
chovci a jílovci.

Nejsou očekávány žádné výrazné přítoky podzemní vody.
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ABSTRAKT

Článek popisuje stavbu nového dálničního tunelu Spitzenberg v Německu, ve spolkové zemi Hesensko. Tento tunel leží na nově
budované dálnici A44, která spojí města Kassel a Eisenach. Dotčený úsek této dálnice v délce přibližně 60 km je s ohledem na mor-
fologii terénu a na směrové vedení trasy mimo obce de facto soustavou tunelových a mostních staveb s celkovými náklady cca 
1800 mil. eur. Samotná stavba tunel Spitzenberg zahrnuje dvě dvoupruhové tunelové trouby o délce téměř 600 m (včetně hloubených
částí) a přilehlý úsek dálnice délky cca 500 m včetně hlubokého zářezu do kopce Lerchenberg. Tunely jsou budovány metodou
NRTM, počítá se s použitím trhacích prací na cca 70–80 % délky tunelů.

ABSTRACT

The paper describes the construction of the Spitzenberg tunnel, a new motorway tunnel in Germany, the federal state of Hessen. The tun-
nel is located on the A44 motorway being newly built, which will connect the cities of Kassel and Eisenach. The approximately 60km long
motorway section in question, with respect to the terrain morphology and the horizontal alignment of the route leading out of villages, is 
a de facto set of tunnel and bridge structures at the total cost of ca 1800 million euros. The construction of the Spitzenberg tunnel itself com-
prises two double-lane tunnel tubes nearly 600m long (inclusive of cut-and-cover parts) and a ca 500m long adjacent section including a deep
cutting into Lerchenberg hill. The tunnels are being constructed using the NATM; the application of blasting is expected for ca 70–80% of
the tunnel lengths. 

BASIC CONSTRUCTION DATA 

name: A44 Tunnel Spitzenberg + BA2 route
project owner: DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
construction contractor: Consortium BeMo Tunnelling – Subterra –

Stutz
route: A44, section BA2 (see Fig. 1)
construction location: Wehretal valley, federal state of Hessen
length of tunnel tubes: 599m
final lining: reinforced concrete, intermediate waterpro-

ofing membrane
construction deadlines: 06/2017 (works commencement) – 06/2020

(planned works compl.)
project cost: 40 million euros

GEOLOGICAL CONDITIONS

Both tunnel tubes run through Spitzenberg hill, with the
maximum overburden height of 40m. From the regionally
geological point of view, the area affected by the tunnel con-
struction is part of the central Hessen Ravine and is located in
its south-western part, on the lower reaches of the river Werra.
Close to the surface, the Hessen Ravine is formed by Permian
and Mesozoic ground types. Tectonic activities at the end of
the Mesozoic and during the Tertiary period led to the origi-
nation of both parallel and mutually crossing fault zones. 

Geological strata in the particular location correspond to the
global geological arrangement in the whole area and are local-
ly disturbed by tectonic activities. The faults are filled with
incoherent rock types, in some areas up to 10m thick. The
youngest layers of coherent rock are formed by claystone, silt-
stone and marlite, which are slightly weathered to weathered
in the upper layers. The coherent rock types dominating in the
area of the mined tunnels comprise fine-grained to coarse-gra-
ined sandstone alternating with siltstone and claystone. 

No significant groundwater inflows are expected.
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CONCEPT OF TECHNICAL SOLUTION 

The Spitzenberg tunnel is being driven from the northern por-
tal using the NATM. The excavation support design comprises
a system of forepoles, radial anchors and reinforced shotcrete.
The final reinforced concrete lining will be cast on an intermedi-
ate waterproofing layer. The cut-and-cover tunnel sections will
be made of watertight concrete. The rock is disintegrated mecha-
nically and, according to the EG survey results, disintegration
using blasting operations should commence after the completion
of a 100–150m long excavation section. 
Site arrangement

The site arrangement was built prior to the commencement
of the construction work itself. Among other facilities,
a mobile concrete batching plant and an assembly shed as 

a workshop were installed at the nort-
hern portal (see Fig. 2). The site was
completely connected to utility net-
works. Waste water from the con-
struction site is treated through
a waste water plant with a neutralisa-
tion station at the end. Water is dis-
charged to a drainage ditch along the
public treatment road. 

The construction site arrangement
at the southern portal was only of
a temporary character (a diesel
generating set, a tank for process
water, etc.). The construction site
was handed over after the completi-
on of the work on the portal to the
consortium carrying out the follo-
wing bridge structure. 
Temporary portals (pre-cuttings) 

The construction operations com-
menced by the excavation for the

KONCEPT TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Tunel Spitzenberg je ražen NRTM, a to od severního portá-
lu. Zajištění výrubu je navrženo systémem jehel, radiálních
kotev a vyztuženým stříkaným betonem. Definitivní ostění
bude železobetonové, s mezilehlou izolací. Hloubené části
budou zhotoveny z tzv. vodostavebního betonu. Rozpojování
horniny probíhá strojně, podle výsledků inženýrsko-geologic-
kého průzkumu by po vyražení 100–150 m mělo být zahájeno
rozpojování pomocí trhacích prací.
Zařízení staveniště

Před zahájením samotných stavebních prací bylo vybudová-
no zařízení staveniště. Na severním portálu byla instalována
mimo jiné mobilní betonárna a montážní hala (obr. 2), stavba
byla kompletně napojena na inženýrské sítě. Odpadní voda ze

Obr. 1 Mapa úseku dálnice A44
Fig. 1 Map of the A44 motorway section

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Sdružení Tunel Spitzenberg + trasa BA2 Spitzenberg Tunnel + BA2 Route Consortium 

Obr. 2 Zařízení staveniště na severním portále
Fig. 2 Construction site arrangement at the northern portal
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northern and southern portals (pre-cuttings). The excavation
and stabilisation of slopes proceeded at stages. The stabilisa-
tion was carried out using 4–10m long IBO rock bolts and 
SN rock bolts grouted with cement suspension, followed by
a 15–20cm thick layer of shotcrete reinforced with welded
mesh (for the southern and northern portals see Fig. 3 and Fig.
4, respectively). 

Drainage ducts for the evacuation of storm water were car-
ried out at the top of portal walls. Relieving holes DN50 for
draining the possible seepage water behind the portal wall
were carried at a regular grid.

In the portal walls, reinforcing collars were carried out by
increasing the thickness of shotcrete layers and installing
additional reinforcement in the area above the tunnel crown.
Subsequently, holes for initial protective umbrellas were dril-
led into them. 
Tunnel excavation

The tunnel excavation started on 28th May 2017 in the wes-
tern tunnel tube. Excavation support classes 7A and 6A were

stavby je upravována přes vodní hospodářství, na konci s neu-
tralizační stanicí, a poté vypouštěna do odvodňovacího příko-
pu u přilehlé veřejné komunikace.

Na jižním portálu bylo zařízení staveniště pouze dočasné
(dieselová elektrocentrála, cisterna na technologickou vodu,
atd.) a po dokončení prací na předzářezu bylo staveniště pře-
dáno sdružení provádějícímu navazující mostní stavbu.
Provizorní portály (předzářezy)

Stavební práce byly zahájeny severním a jižním provizor-
ním portálem (předzářezy). Hloubení a zajištění svahů probí-
halo po etážích. Zajištění bylo provedeno samozávrtnými IBO
svorníky a SN svorníky délek 4–10 m, injektovanými cemen-
tovou suspenzí a poté stříkaným betonem tloušťky 15–20 cm
vyztuženým svařovanými sítěmi (jižní portál obr. 3, severní
portál obr. 4).

V koruně portálových stěn byly zřízeny odvodňovací žlaby
pro odvedení srážkových vod. V pravidelném rastru byly
v portálových stěnách zřízeny odlehčovací vrty DN50 pro
odvedení případných vsaků za portálovou stěnu.

Sdružení Tunel Spitzenberg + trasa BA2 Spitzenberg Tunnel + BA2 Route Consortium 

Obr. 4 Severní portál 
Fig. 4 Northern portal 

BeMo Tunneling BeMo TunnelingObr. 5 Výřez z projektové dokumentace (příčný řez)
Fig. 5 Cutout from design documents (cross-section)

Sdružení Tunel Spitzenberg + trasa BA2 Spitzenberg Tunnel + BA2 Route Consortium 
Obr. 3 Jižní portál 
Fig. 3 Southern portal
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originally proposed, with the excavation face divided into the
top heading, bench and invert, always under the protecting of
forepole umbrella arches. A fundamental change in the tun-
nelling technique was carried out on the basis of the results
of convergence measurements after the completion of initial
30 metres of the western tunnel tube excavation – the protec-
tive umbrella is carried out using 15m long tubes (steel tubes
139.7/8 perforated at 50cm intervals, grouting with cementi-
tious suspension); the excavation under this canopy tube sup-
port is divided into both vertical (side drifts and central pil-
lar) and horizontal (top heading, bench and invert) sequences
with excavation advance rounds 80cm long. The first side-
wall drift is always carried out at the length of approx. 10m,
including the widening on the outer side of the top heading
abutment; the other sidewall drift is carried subsequently and
the bench excavation follows. The excavation face is always
divided into two to three partial areas and is stabilised with
12m long self-drilling anchors and a 15cm thick layer of
shotcrete. The excavation of the bench and the final invert of
the primary lining is carried out subsequently, after closing
the top heading circumference by a temporary invert (see the
cutout from the detailed design, Figures 5 and 6). The exca-
vation support further consists of radial self-drilling anchors. 

The primary lining shotcrete layer is carried out at the
thickness of 35cm (see the current excavation, Fig. 7). The
excavation in the eastern tunnel tube will be carried out using
the same procedure. The subsequent procedure will be deci-
ded on according to the geological conditions encountered
and after assessing the convergence measurements in each
excavation advance step (10m). The muck will be disposed
on an intermediate stockpile and a big part of it will be used
as the material for embankments of the following constructi-
on within the framework of the A44 (Koppelhude). 

The tunnel excavation is at the moment carried out in paral-
lel in both tunnel tubes, with the necessity for maintaining

V portálových stěnách byly zesílením vrstvy stříkaného
betonu a přídavnou výztuží vytvořeny výztužné límce. Do
nich byly potom vrtány úvodní ochranné deštníky v oblasti
vrchlíku tunelu.
Ražba tunelu

Ražba tunelu byla zahájena 28. 5. 2017 v západní troubě,
původně byla navržena v technologických třídách 7A a 6A,
s dělením na kalotu, opěří a dno, vždy pod ochranným deštní-
kem z jehel. Po vyražení prvních 30 m západní trouby byla na
základě výsledků konvergenčních měření provedena zásadní
změna technologie ražby – ochranný deštník je prováděn
z mikropilot délky 15 m (ocelové trubky 139,7/8, perforace po
50 cm, injektáž cementovou suspenzí) a ražba je pod tímto
deštníkem prováděna s vertikálním i horizontálním členěním
čelby po dílčích záběrech délky 80 cm. Vždy je vyražena první
boční štola na délku cca 10 m, včetně rozšíření ve vnější patě
kaloty, následně je ražena druhá boční štola a poté jádro. Čelba
je vždy rozdělena na dvě až tři dílčí plochy a je zajištěna samo-
závrtnými kotvami délky 12 m a stříkaným betonem tloušťky
15 cm. Následně po uzavření kaloty provizorní protiklenbou je
provedeno opěří a definitivní dno primárního ostění (výřez
z realizační projektové dokumentace obr. 5, 6). Zajištění výru-
bu je dále tvořeno radiálními samozávrtnými kotvami.

Primární ostění ze stříkaného betonu je prováděno v tloušť-
ce 35 cm (současná ražba obr. 7). Tímto způsobem bude pro-
bíhat ražba i ve východní tunelové troubě. Podle zastižených
geologických podmínek a po vyhodnocení konvergenčních
měření v každém kroku (10 m) bude rozhodnuto o dalším
postupu. Rubanina bude ukládána na meziskládce a její velká
část bude používána jako materiál do násypu pro navazující
stavbu v rámci A44 (Koppelhude).
Definitivní ostění

Definitivní ostění bude ze železobetonu C30/37. V závis-
losti na geologických poměrech jsou tunely rozděleny na
úseky s protiklenbou a bez protiklenby (základové pasy).

BeMo Tunneling BeMo TunnelingObr. 6 Výřez z projektové dokumentace (podélný řez) 
Fig. 6 Cutout from design documents (longitudinal section)
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a minimum distance of 30m between excavation faces in the
western tube and the eastern tube. 

Currently (as of 15th September 2017) 45m and 6m of the
excavation have been finished in the western tube and the eas-
tern tube, respectively. The completion of the tunnel excava-
tion is planned for spring 2018.
Final lining

The final lining will be from reinforced concrete C30/37.
The tunnels are divided into sections with inverts and sections
without inverts (with footings), depending on the geological
conditions. 

A PVC waterproofing membrane is designed for the lining.
It is of the closed type in the sections with the invert structu-
re or of the umbrella type where drainage is on the outer sur-
face in the sections without invert. The termination of the
waterproofing membrane will be carried out in the mined
parts of the tunnels. 

The lining structures of the cut-and-cover parts will be car-
ried out using watertight concrete, with waterbars on expansi-
on and construction joints. 
Tunnel cross passages

Two tunnel cross passages are designed for the tunnel at the
intervals of 200m. During the tunnel excavation they will be
used as a route for the transport of muck and, at the same time,
as an escape route. 
Lerchenberg cutting

The cutting into Lerchenberg hill is also part of the con-
struction being described. It will allow the motorway to be
brought from the new bridge over Wehretal valley to the
Spitzenberg tunnel.

Because of instable surface layers, nailing is designed for
stabilising the slopes. With respect to the close proximity of
the adjacent “Fauna-Flora-Habitat” protected area, the slope
will be carried out at an angle to horizontal of 60°. In this way
the width of the side-hill cutting will be minimised, thus the
friendliness of the intervention into the protected area will be
ensured. The maximum height of the side-hill cut wall will
amount to ca 35m. 

CONCLUSION

The tunnels are currently being excavated in parallel in both
tubes, whilst it is necessary to maintain the minimum distan-
ce of 30m between the headings in the western and eastern
tubes.

Currently (as of 25th September 2017) 49m and 13m of the
excavation have been finished in the western and eastern tun-
nel tube, respectively. 
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Izolace je navržena fóliová – v úsecích s protiklenbou uza-
vřená, v úsecích bez protiklenby deštníková s rubovou drená-
ží. Ukončení izolace bude provedeno v ražené části tunelů.

Hloubené části budou provedeny z tzv. vodostavebního betonu,
s těsnicími spárovými pásy v dilatačních a pracovních spárách.
Tunelové propojky

V tunelu jsou navrženy dvě tunelové propojky po vzdále-
nosti 200 m. V době ražeb budou sloužit jako dopravní cesta
pro odvoz rubaniny a současně jako úniková cesta.
Zářez Lerchenberg

Součástí popisované stavby je také zářez v kopci Ler chen -
berg, kterým bude dálnice přivedena od nového mostu přes
údolí Wehretal k tunelu Spitzenberg.

Z důvodu nestabilních povrchových vrstev je navrženo
zajištění svahů hřebíkováním. Vzhledem k těsné blízkosti při-
lehlé chráněné oblasti „Fauna-Flora-Habitat“ bude svah pro-
veden se sklonem 60° od vodorovné. Tím bude minimalizo-
vána šířka odřezu a tedy zajištěna šetrnost zásahu do chráně-
né oblasti. Maximální výška odřezu bude cca 35 m.

ZÁVĚR

Ražba je v současnosti prováděna paralelně v obou tunelo-
vých troubách, přičemž musí být dodržen minimální odstup
čeleb v západní a východní troubě 30 m.

Aktuálně (ke dni 25. 9. 2017) je v západní troubě v kalotě
vyraženo 49 m a ve východní troubě 13 m. Ukončení ražeb je
plánováno na jaře 2018.
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Sdružení Tunel Spitzenberg + trasa BA2 Spitzenberg Tunnel + BA2 Route Consortium 
Obr. 7 Ražba tunelu 
Fig. 7 Tunnel excavation 




