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INTRODUCTION

After the completion, the 3609m long Kramer tunnel will 

become the longest road tunnel in the Federal State of Bavaria. 

The tunnel excavation and supporting of the excavation will 

proceed on the basis of the NATM principles, locally through very 

diffi cult geology. Among the most complicated sections, there will 

be the passage through a slide zone from chainage TM 520 to ca 

TM 884, including the necessity for draining the massif before the 

commencement of the excavation, and also a ca 100m long area of 

incohesive materials adjacent to the southern portal. In the above-

mentioned areas the ground will be disintegrated mechanically; 

the remaining parts of the tunnel will be mostly excavated using 

blasting. 

The designed types of the fi nal lining vary taking into 

consideration external conditions at particular tunnel locations. 

Reinforced, locally reinforced and unreinforced concrete sections 

of tunnel lining are designed. The waterproofi ng system will be of 

the roof canopy type, locally pressure-resistant, and even water-

impervious concrete will be used for some tunnel lining blocks. 

The operating tunnel ventilation system is solved by a combination 

of axial fans installed in the portal sections, whilst in areas closer 

to the tunnel mid-point, ventilation is ensured by extraction of air 

to the ventilation duct created by the intermediate deck. Further on, 

emissions will be removed to the surface by connecting the duct 

to the ventilation cavern and a 4.5m-diameter and ventilation shaft 

99m deep from the surface to the roadway level. 

In addition to the underground structures themselves, structures 

connecting the tunnel to the existing road network, noise attenuation 

walls, portal parts and their stabilisation, service buildings at both 

portals, and fi re protection, operation and settlement reservoirs etc. 

will be constructed within the framework of the construction in 

question. 

ÚVOD

Tunel Kramer se s délkou 3609 m stane po svém dokončení 

nejdelším silničním tunelem ve spolkové zemi Bavorsko. Raž-

ba a zajištění výrubu bude probíhat na principech NRTM, místy 

ve velmi obtížných geologických podmínkách. K nejsložitějším 

úsekům patří průchod sesuvným pásmem v oblasti od TM 520 do 

cca TM 884, včetně nutnosti odvodnění masivu před zahájením 

ražeb, a také oblast nesoudržných materiálů přiléhající k jižnímu 

portálu v délce cca  100 m. V těchto oblastech bude ražba prová-

děna strojním způsobem rozpojování, ve zbytku trasy pak převáž-

ně s použitím trhacích prací. 

Typy navrženého defi nitivního ostění se mění s ohledem na 

vnější podmínky v konkrétním místě tunelu, jsou zastoupeny 

vyztužené, lokálně vyztužené a nevyztužené tunelové pásy. Izo-

lace bude deštníkového typu a lokálně i tlaková, některé sek-

ce tunelového ostění budou provedeny z vodonepropustného 

betonu.

Odvětrání provozovaného tunelu je řešeno kombinací použi-

tí axiálních ventilátorů v příportálových oblastech, v oblastech 

blíže ke středu tunelu je větrání zajištěno odsáváním zplodin do 

vzduchotechnického kanálu vytvořeného nad mezistropem. Od-

vod zplodin na povrch je řešen napojením kanálu na vzducho-

technickou (VZT) kavernu a VZT šachtu průměru 4,5 m a hloub-

ky 99 m z povrchu k úrovni vozovky.

Mimo samotné podzemní objekty budou v rámci předmětné 

stavby realizovány ještě objekty napojení na stávající silniční síť, 

protihlukové stěny, výstavba a zajištění portálových částí, pro-

vozní budovy na obou portálech a požární, provozní a usazovací 

jímky.
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ABSTRAKT
Článek popisuje stavbu tunelu Kramer v Německu, spolkový stát Bavorsko. Tento silniční tunel na nově budovaném úseku silnice B23 

délky 5,6 km je dominantní součástí západního obchvatu města Garmisch-Partenkirchen a po svém dokončení bude sloužit k odklonění 
tranzitní dopravy mimo centrum města. Tunel celkové délky 3609 m je koncipován jako jednotubusový, dvoupruhový, s jedním jízdním pru-
hem pro každý směr jízdy. Bezpečnostní koncepce tunelu je vyřešena paralelně vedenou průjezdnou únikovou štolou. Podstatná část úniko-
vé štoly byla v letech 2011 až 2013 vyražena jako štola průzkumná a přispěla k minimalizaci rizik plynoucích ze zastiženého geologického 
prostředí a k optimálnímu návrhu tunelu. Zhotovitelem předmětné části stavby je sdružení fi rem BeMo Tunneling GmbH a Subterra a.s., 
předmětná část stavby by měla být dokončena a předána investorovi v roce 2023, zprovoznění celého obchvatu včetně tunelu je plánováno 
v roce 2024.

ABSTRACT
The paper describes the construction project for the Kramer tunnel in Germany, the Federal State of Bavaria. This road tunnel on the 

5.6km long B23 section being newly constructed is a dominating part of the western by-pass of the town of Garmisch-Partenkirchen. Once 
completed, it will serve to divert transit transportation outside the town centre. The tunnel with the total length of 3609m is designed as 
a single-tube, double-lane structure with one traffi c lane for each direction of travel. The safety concept of the tunnel is solved by a parallel 
escape gallery passable for vehicles. A substantial part of the escape gallery was excavated between 2011 and 2013 as an exploratory gallery. 
It contributed to minimisation of risks arising from the encountered geological environment and optimisation of the tunnel design. The 
contractor for the construction part in question is a consortium consisting of the companies of BeMo Tunneling GmbH and Subterra a.s. 
The construction part in question should be completed and handed over to the project owner in 2023; opening of the whole by-pass includ-
ing the tunnel to traffi c is planned for 2024.
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BASIC DATA ON THE PROJECT 

name
“Ortsumgehung Garmisch-Partenkirchen 
mit Kramertunnel”

project owner
Federal Republic of Germany, 
represented by Staatliches Bauamt Weilheim

construction 
contractor

ARGE Kramertunnel 
(BeMo Tunneling GmbH, Subterra a.s.)

road B23

construction location
Garmisch-Partenkirchen, Bavaria, 
Federal Republic of Germany

planned construction 
period

12/2019–09/2023

tunnel tube length 3609m 

estimated 
construction costs

EUR 178 million (incl. VAT)

PURPOSE AND USE OF THE PROJECT

The western by-pass of the town of Garmisch-Partenkirchen 

being under construction is part of inter-regional cross-border 

transport links between Germany and Austria and Europe-wide 

signifi cant ski areas and tourist centres in Tyrol and others south of 

Garmisch-Partenkirchen (see Fig. 1).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

název
„Ortsumgehung Garmisch-Partenkirchen 
mit Kramertunnel“

investor stavby
Spolková republika Německo, 
zastoupená Staatliches Bauamt Weilheim

zhotovitel stavby
ARGE Kramertunnel 
(BeMo Tunneling GmbH, Subterra a.s.)

silnice B23

umístění stavby
Garmisch-Partenkirchen, Bavorsko, 
Německo

plánovaný termín 
výstavby

12/2019–09/2023

délka tunelové trouby 3609 m 

předpokládané 
náklady stavby

178 mil. EUR (vč. DPH)

SMYSL A VYUŽITÍ STAVBY

Realizovaný západní obchvat města Garmisch-Partenkirchen je 

součástí nadregionálního přeshraničního dopravního spojení mezi 

Německem a Rakouskem s celoevropsky významnými lyžařskými 

oblastmi a turistickými centry v Tyrolsku a dalšími na jih od Gar-

misch-Partenkirchenu (obr. 1).

Obr. 1 Přehledná situace stavby
Fig. 1 Synoptic map of the project 

D
B

 M
ün

ch
en

 -
In

ns
br

uc
k

Kram
ert

unnel

únik
ová

 š
to

la
 

em
er

gen
cy

 tu
nnel

S N
portál sever (TM 0)
portal north (TM 0)

portál jih (TM 3523,5)
portal south (TM 3523.5)



39

29. ročník - č. 2/2020

The main objective of the project is to divert transit transportation 

outside the congested centre of the town district of Garmish. Together 

with the Oberau tunnel being currently under construction and the 

planned Wank and Auerberg tunnels, the fl uency of traffi c will be 

improved and the burden on the environment will be reduced in 

the whole region. The tunnel route design was determined mainly 

by the location of both portals suitable in terms of minimising 

the impact on the environment and also with respect to the route 

designed to run through favourable geology. 

The tunnel is designed as a single-tube structure with bidirectional 

traffi c, the design speed amounts to 70km/h. 

One-sided or double-sided emergency lay-bys, owing to 

which the tunnel profi le width will be increased by 2.5m, will be 

constructed at maximum intervals of 600m. The safety concept 

in case of an extraordinary event inside the tunnel is ensured by 

a 3703m long parallel escape gallery, which will be connected 

with the tunnel by 13 cross-passages. The minimum and maximum 

spacing of the cross passages will amount to 195.5m and 398m, 

respectively. 

GEOLOGY

The project is located on the northern edge of the Northern 

Limestone Alps, which are part of the Lechtal Formation. The rock 

on the northern slope of the Kramer massif consists of the Upper 

Triassic layers, concretely formations of dolomites and bedded 

limestone, marlstone, and the Kössen Formation made up by 

layers of claystone, marlstone and clayey limestone with isolated 

occurrence of gypsum. It can be assumed that the gypsum layer 

encountered during the excavation of the exploratory gallery at 

chainage TM 56 will extend even to the space of the main tunnel 

tube. Dolomitic layers up to 1000m thick are the predominant 

formation. Bedded limestone formed predominantly by thin 

to medium thickness beds with thin marlstone interbeds will be 

encountered fi rst during the course of the tunnel excavation from 

the northern portal. It is expected in the environment formed by 

bedded limestone that the rock will be dry up to humid, with 

isolated occurrence of groundwater in the form of dripping or small 

infl ows. The Kössen Formation consisting of tectonically faulted 

layers of the Kramer thrust fault will be encountered subsequently. 

Formations with the predominant proportion of clayey shale will 

be encountered in some sections. 

Dry to humid ground environment with isola1ted occurrence of 

groundwater in the form of dripping or small infl ows is expected 

even in the environment of the Kössen Formation. The Kössen 

Formation will be replaced by the environment formed by a historic 

slide zone (Bergsturzbereich, Sturzstromarea) in the area of the 

Schmölzer Lake, consisting of compact dolomite blocks deposited 

in a matrix formed by a mixture of gravel and sand resulting from 

weathering of dolomites. It is necessary prior to commencing the 

tunnel excavation to lower the water table under the tunnel level 

in this area. To the south, the Kössen Formation will be replaced 

by an over 1400m long section of the main dolomitic formation. 

This formation comprises compact, tabularly deposited dolomites 

with high strength, as well as areas with a high degree of faulting. 

Groundwater infl ows in the dolomitic formations are generally 

small; areas of water-bearing fault zones with the yield up to 60L/s 

are expected in the area between chainage TM 1218 and TM 1878.

Up to the area of the southern portal, the dolomitic formations 

will be replaced/substituted by locally little cohesive Quaternary 

ground (Murschutt), often with zero cohesion, with the character 

of gravel. The length of this zone, diffi cult in terms of excavation, 

will amount up to 100m; in addition, heavy groundwater infl ows 

are expected in this area. 

Hlavním cílem stavby je odklonění tranzitní dopravy mimo pře-

tížené centrum městské části Garmisch. Spolu se současně reali-

zovaným tunelem Oberau a plánovanými tunely Wank a Auerberg 

dojde ke zvýšení plynulosti dopravy a snížení zátěže životního pro-

středí v celé dotčené oblasti. Trasování tunelu bylo determinováno 

zejména vhodnou polohou obou portálů z hlediska minimálního 

ovlivnění životního prostředí a také s ohledem na vedení trasy 

v dobrých geologických podmínkách. 

Tunel je koncipován jako jednotubusový s obousměrným provo-

zem, návrhová rychlost činí 70 km/hod.

Ve vzdálenostech max. 600 m budou v tunelu vybudovány jed-

nostranné nebo oboustranné nouzové zálivy, ve kterých dojde 

k rozšíření profi lu tunelu o 2,5 m. Bezpečnostní koncepce v pří-

padě mimořádné události v tunelu je zajištěna paralelně vedenou 

únikovou štolou dl. 3703 m, která bude s tunelem spojena pomocí 

13 tunelových propojek. Minimální vzájemná vzdálenost propojek 

bude činit 195,5 m, maximální vzdálenost pak 398 m.

GEOLOGIE

Projekt se nachází na severním okraji severních vápencových 

Alp, které tvoří součást Lechtalského souvrství. Horniny na sever-

ním úbočí masivu Kramer jsou tvořeny souvrstvími horního triasu, 

konkrétně souvrstvími dolomitů a vrstevnatých vápenců a Kössen-

ským souvrstvím tvořeným vrstvami jílovců, slínovců a jílovitých 

vápenců, s ojedinělým výskytem sádrovců. Dá se předpokládat, 

že vrstva sádrovců zastižená při ražbě průzkumné štoly v TM 561 

bude zasahovat i do prostoru hlavní tunelové trouby. Dolomitic-

ké vrstvy s mocností až 1000 m jsou převládajícím souvrstvím. 

Při ražbě ze severního portálu budou nejdříve zastiženy vrstevnaté 

vápence, které jsou tvořeny převážně lavicemi s malou až střední 

mocností, s tenkými vložkami slínovců. V prostředí vrstevnatých 

vápenců je očekáváno suché až vlhké horninové prostředí s ojedi-

nělými výskyty podzemních vod ve formě úkapů, resp. drobných 

přítoků. Následně bude zastiženo Kössenské souvrství sestávající 

z tektonicky porušených vrstev Kramerského přesmyku. V někte-

rých úsecích budou zastižena souvrství s převládajícím podílem 

jílovitých břidlic.

Také v prostředí Kössenských vrstev je očekáváno suché až 

vlhké horninové prostředí s ojedinělými výskyty podzemních 

vod formou úkapů, resp. drobných přítoků. Kössenské vrstvy bu-

dou vystřídány horninovým prostředím historické sesuvné oblasti 

(Bergsturzbereich) v oblasti jezera Schmölzer, které sestává z kom-

paktních dolomitických bloků uložených v matrici tvořené směsí 

štěrků a písků vzniklých zvětráním dolomitů. Hladinu spodní vody 

je nutno před zahájením ražeb v této oblasti snížit pod úroveň tune-

lu. Ve směru na jih budou Kössenké vrsty vystřídány přes 1400 m 

dlouhým úsekem hlavní dolomitické formace. Toto souvrství ob-

sahuje kompaktní lavicovitě uložené dolomity s vysokou pevností, 

stejně jako oblasti s vysokým stupněm porušení. Přítoky spodních 

vod jsou v dolomitických formacích generelně malé, v oblasti mezi 

TM 1218 a TM 1878 jsou očekávány oblasti zvodnělých porucho-

vých pásem o vydatnosti až 60 l/sec.

Dolomitická souvrství budou až k oblasti portálu jih nahrazeny/

vystřídány místně málo soudržnými kvartérními horninami (Mur-

schutt – zemní proudy), často s nulovou soudržností charakte-

ru štěrků. Toto z pohledu ražeb obtížné pásmo dosáhne délky do 

100 m, v této oblasti jsou také očekávány silné přítoky podzemních 

vod.
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PLANNED WORK PROGRESSING

The deadlines for completion of the particular work operations 
generally follow from the planned deadline for opening the 
entire construction to traffi c in 2024. After the preparation of the 
construction site accommodation and the cut-and-cover parts at 
both sides of the tunnel, the excavation will commence from both 
portals. The tunnel excavation from the southern portal side will 
proceed concurrently at two headings for ca 6 months. One heading 
will proceed directly from the portal, the second heading will be 
opened by an access through the escape gallery and the fi rst cross 
passage passable for vehicles; the excavation at this workplace 
will proceed south, i.e. against the excavation proceeding from 
the portal. This variant, yielding signifi cant reduction of the 
construction duration, is demanding on logistics and handling the 
removal and analysis of the volumes of muck generated in a given 
time. Thus, at one point in time, the tunnel will be excavated at three 
headings at the same time. Concreting of the fi nal lining, sinking 
of the ventilation shaft and the work in the exploratory gallery, 
including the completion of the excavation of the missing part in 
the area of the 349m long slide zone, will proceed concurrently 
with the excavation of the main tunnel tube. The construction is 
very complicated and complex even from the aspect of deployment 
and coordination of production capacities. 

CONSTRUCTION SITE ACCOMMODATION 

The construction work phase commenced by the site handover in 
December. Together with the construction site, the contractor took 

PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ

Termíny dokončení předmětných prací obecně vyplývají z plá-

novaného termínu zprovoznění celé stavby v roce 2024. Po přípravě 

zařízení staveniště (ZS) a hloubených částí na obou stranách tu-

nelu začnou ražby z obou portálů. Ze strany jižního portálu budou 

ražby po dobu cca 6 měsíců probíhat paralelně na dvou čelbách. 

Jedna čelba bude ražena přímo z portálu, druhá čelba se otevře 

přístupem přes únikovou štolu a první průjezdnou propojku. Raž-

ba na tomto pracovišti bude probíhat ve směru na jih, tzn. proti 

ražbě vedené z portálu. Tato varianta přinášející značné zkrácení 

času výstavby je náročná na logistiku a zvládnutí odvozu vznika-

jících objemů rubaniny v daném čase. V jeden časový okamžik 

tak budou v rámci stavby probíhat ražby tunelu na třech čelbách 

zároveň. Paralelně k ražbám hlavního tunelu budou probíhat 

i betonáže defi nitivního ostění, hloubení větrací šachty a práce 

v průzkumné štole, včetně doražby její chybějící části v oblasti 

sesuvného pásma v délce 349 m. I z hlediska nasazení a koor-

dinace výrobních kapacit se jedná o velmi složitou a komplexní 

stavbu. 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Předáním staveniště v prosinci 2019 započala fáze výstavby. 

Spolu se staveništěm převzal zhotovitel od investora také povinnost 

provozovat a udržovat systém odvodnění území sesuvu realizovaný 

v předstihu z průzkumné štoly. Systém odvodnění situovaný v ob-

Obr. 2 Zařízení staveniště, portál sever
Fig. 2 Construction site arrangement, northern portal 
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over from the client also the obligation to operate and maintain the 
system of drainage of the slide zone, which had been carried out in 
advance, from the exploratory gallery. The drainage system located 
in the area of the northern portal comprises drainage boreholes 
carried out from the excavation face of the northern section of the 
exploratory gallery, a horizontal borehole bringing groundwater 
from the southern section of the exploratory gallery and a pipeline 
to the location of discharging water to the Loisach River. The fi rst 
work on the construction site is represented by the establishment 
of construction site facilities at both tunnel portals, including the 
treatment of surfaces for intermediate stockpiles of muck. With 
respect to the distance between the portals and to the planned 
construction concept, it is necessary to build two full-fl edged 
construction site arrangements. 

At the northern portal, a mobile concrete batching plant and 
a repair hall will be built (see Fig. 2). Part of the area will be 
provided with hard surface and will be completely connected to 
utility networks, including their relocations. Wastewater from the 
site is treated via a water treatment plant with a neutralisation 
station at the end. Subsequently it is discharged to the recipient. 
The site arrangement at the northern portal is partially located 
in the space of a former quarry. The current ca 50m wide and ca 
100m long space of the quarry with the ca 20m high portal wall 
provides an ideal condition for commencing the tunnel excavation; 
the exploratory gallery was also driven from the space of the 
quarry. Analysis of the muck from the point of view of the potential 
contamination will be conducted in the area for the intermediate 

lasti severního portálu spočívá v odvodňovacích vrtech provede-

ných z čelby severního úseku průzkumné štoly, z horizontálního 

vrtu přivádějícího podzemní vodu z jižního úseku průzkumné štoly 

a trubního vedení do místa vypouštění vod (říčka Loisach). První 

výkony na stavbě jsou reprezentovány realizací ZS na obou tune-

lových portálech, včetně úpravy ploch pro meziskládku rubaniny. 

Vzhledem ke vzdálenosti obou portálů a plánované koncepci vý-

stavby je třeba vybudovat dvě plnohodnotná ZS. 

Na severním portálu bude instalována mimo jiné mobilní beto-

nárna a opravárenská hala (obr. 2). Část plochy se zpevní a provede 

se kompletní napojení na inženýrské sítě, včetně jejich přeložek. 

Odpadní voda ze stavby je upravována přes vodní hospodářství, 

na konci s neutralizační stanicí, a poté se vypustí do recipientu. 

ZS na portálu sever se částečně nalézá v prostoru bývalého kame-

nolomu. Stávající prostor lomu šířky cca 50 m a délky cca 100 m 

s portálovou stěnou výšky cca 20 m představuje ideální stav pro 

zahájení ražby tunelu, z prostoru lomu byla ražena i průzkumná 

štola. Na ploše pro meziskládku rubaniny v rámci ZS se bude 

provádět analýza rubaniny z hlediska možné kontaminace a její 

nakládání na vozidla určená pro provoz na veřejných komuni-

kacích.

ZS u jižního portálu (obr. 3) bylo realizováno v prostoru ZS vy-

budovaného v souvislosti s realizací průzkumné štoly. Stejně jako 

ZS sever je vybaveno vlastní mobilní betonárkou, opravárenskou 

halou, vodním hospodářstvím a zpevněnými plochami pro mezi-

Obr. 3 Zařízení staveniště, portál jih
Fig. 3 Construction site arrangement, southern portal
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stockpile of muck within the framework of the site accommodation 
and for loading of muck on vehicles intended for use on public 
roads. 

The site accommodation in the space of the southern portal (see 
Fig. 3) was also carried out in the space of the site accommodation 
built in the connection with the construction of the exploratory 
gallery. As in the case of the site accommodation North, it is 
equipped with its own concrete batching plant, a repair hall, 
a water treatment plant and hard surfaced areas for the intermediate 
stockpile of muck. The areas along the access road will be used for 
a temporary intermediate stockpile of material suitable fi rst of all 
for backfi lling of the cut-and-cover parts. 

The overall mass balance is signifi cantly positive; the surplus of 
muck which is to be deposited on stockpiles or be used in another 
way amounts to ca 430,000 tonnes. The deposition of this amount 
on a permanent dumping site, respectively using the suitable 
material as concrete aggregates, is one of important tasks for the 
contractor. 

CUT-AND-COVER PARTS 

The location of the northern portal is determined by the 
morphology of the former quarry, respectively the current position 
of the vertical quarry face (see Fig. 4). The quarry walls are 
stabilised in advance with cable nets anchored with rod rockbolts. 
The mined part of the tunnel and the gallery begins just in the 
location of the quarry face. It will be protected by a shotcrete pre-

skládku rubaniny. Plochy podél příjezdové cesty se využijí na do-

časnou meziskládku materiálu vhodného zejména pro zpětné zásy-

py hloubených částí. 

Celková bilance hmot stavby je výrazně pozitivní, přebytek ruba-

niny, který je třeba uložit na skládku, resp. využít jiným způsobem, 

činí cca 430 000 tun. Uložení tohoto množství na trvalou deponii, 

resp. využití vhodného materiálu jako kamenivo do betonu, je jed-

ním z důležitých úkolů zhotovitele.

HLOUBENÉ ČÁSTI

Poloha severního portálu je dána morfologií bývalého kameno-

lomu, resp. stávající pozicí svislé stěny lomu (obr. 4). Stěny lomu 

jsou zajištěny v předstihu realizovanými lanovými sítěmi kotve-

nými pomocí tyčových svorníků. Ražená část tunelu i štoly začíná 

přímo v místě stěny lomu a bude chráněna předštítkem ze stříka-

ného betonu. Délka hloubené části tunelu činí 10,0 m. Pro dočasné 

zajištění portálové stěny se použije límec předštítku ze stříkaného 

betonu v oblasti přístropí a boků profi lu o šířce 1,0 m a také deštník 

z jehel délky 4,0 m.

Hloubená část jižního portálu byla z podstatné části realizo-

vána v předstihu v souvislosti s ražbou únikové štoly (obr. 5). 

Odtěžení zbývající části před jižním raženým portálem proběh-

ne pod ochranou převrtávané kotvené pilotové stěny, která zajistí 

jak samotnou portálovou stěnu, tak i západní stěnu jámy směrem 

Obr. 4 Hloubená část sever před zahájením ražeb
Fig. 4 Cut-and-cover part north before commencement of tunnel excavation 
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tunnel canopy. The length of the cut-and-cover part of the tunnel 
temporarily amounts to 10.0m. The temporary stabilisation of 
the portal wall will be solved by means of a 1.0m wide collar of 
the shotcrete pre-tunnel canopy beam in the area of the profi le 
crown and sides and also by a roof canopy formed by 4.0m long 
spiles. 

The cut-and-cover part of the southern portal was largely carried 
out in advance in connection with the excavation of the escape 
gallery (see Fig. 5). The excavation of the remaining part in front of 
the southern mined portal will be carried out under the protection 
of a secant pile wall, which will support both the portal wall itself 
and the western wall of the pit towards the escape gallery. The piles 
will be 1.20m in diameter; every other pile will be anchored with 
pre-stressed cable anchors. The piles will be provided with an RC 
beam interlocking the pile heads and an anchored RC waler. Gravel 
piles will be carried out in parallel with the western pile wall for 
accumulation of the anticipated large volume of groundwater 
generated by the Durerleine Brook, the fl ow of which crosses the 
tunnel route in this location. In the space behind the portal wall, 
a gallery of pumping wells will be installed to collect groundwater 
generated by the Durerleine Brook up to chainage TM 3448. The 
gallery will be carried out in parallel with the tunnel centre line 
at the distance of ca 10m from the external profi le of the future 
tunnel. The wells will be bored with a diameter of min. 880mm; the 
minimum well diameter after underpinning the walls will amount 
to 600mm. The pumping capacity of one well has to be able to 
cope with the rate up to 100L/s. A 20m long protective canopy tube 

k únikové štole. Piloty budou průměru 1,20 m, každá druhá se za-

kotví pomocí předepjatých lanových kotev. Piloty budou opatřeny 

spřažením hlav ŽB trámem a kotveným ŽB prahem. Paralelně se 

západní pilotovou stěnou se provedou štěrkové piloty pro akumu-

laci očekávaného velkého objemu podzemních vod potoka Dürer-

laine, jehož tok v těchto místech trasu tunelu kříží. V prostoru za 

portálovou stěnou bude pro jímání spodních vod potoka Dürer-

laine až do TM 3448 instalována galerie čerpacích studní. Galerie 

se provede paralelně s osou tunelu ve vzdálenosti cca 10 m od 

vnějšího profi lu budoucího tunelu. Studny budou vrtány v průmě-

ru min. 880 mm, minimální průměr studny po vystrojení 600 mm. 

Čerpací kapacita jedné studny musí být schopna zvládnout množ-

ství až 100 l/s. Pro zajištění bezpečných a stabilních podmínek pro 

ražbu tunelové trouby bude z portálu realizován ochranný mikro-

pilotový deštník dl. 20,0 m.

RAŽBA

Ražba tunelu bude obecně probíhat cyklickým způsobem podle 

principů Nové rakouské tunelovací metody s členěním čelby tune-

lu na kalotu, opěří a dno. Ražba propojek bude probíhat postupně 

v závislosti na ražbě hlavního tunelu, propojky tak budou v prů-

běhu výstavby zajišťovat možnost únikové cesty pro osádku na 

čelbě. 

Obr. 5 Hloubená část jih
Fig. 5 Cut-and-cover part south
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Vzhledem k zastiženým geologickým podmínkám se použijí 

v podstatné části trasy trhací práce, se značným využitím čerpané 

emulzní trhaviny. Rozpojování strojním způsobem bude probíhat 

v oblastech méně pevných hornin, resp. v oblastech s nepříznivými 

geotechnickými podmínkami (prostředí tělesa sesuvu, úsek u již-

ního portálu).

Pestrost zastižených geologických podmínek se promítá do počtu 

navržených technologických tříd ražby. Jen pro standartní tunelový 

profi l je předpokládáno použití 9 technologických tříd pro kalotu, 

7 technologických tříd opěří a 5 technologických tříd dna. Techno-

logické třídy pro ražbu bezpečnostních zálivů, vzduchotechnické 

kaverny, únikové štoly a propojek pak tento výčet ještě podstatně 

navyšují. Generelně se typy předpokládaných technologických tříd 

kaloty pohybují v rozmezí od T-K 3.1 až po T-K 7.3 A s délkou 

záběrů v rozmezí od 3,0 m do 1,0 m (obr. 6). 

U nejtěžších technologických tříd pro ražbu tunelu a únikové 

štoly 7.3 A bude ražba probíhat postupným otevíráním a zajišťo-

váním výrubu pomocí dílčích ploch. V extrémním případě se pro 

bezpečné vedení ražby předpokládá použití až 22 dílčích ploch 

v kalotě, 6 dílčích ploch v opěří a 4 dílčí plochy ve dně tunelu. Při 

pre-support will be carried out from the portal to provide safe and 
stable conditions for the excavation of the tunnel tube.

TUNNEL EXCAVATION

The tunnel will be excavated using a cyclical system based on the 
New Austrian Tunnelling Method. The tunnel excavation sequence 
will comprise the excavation of the top heading, bench and bottom. 
Cross passages will be excavated step-by-step, following the 
excavation of the main tunnel. The cross passages will therefore 
provide the possibility of escape for the crew working at the 
heading. 

With respect to the geological conditions encountered, blasting 
will be applied to the excavation within a substantial part of 
the route. Pumped emulsion explosives will be largely used. 
Mechanical disintegration of rock will be used in less strong 
rock areas, respectively in areas with unfavourable geotechnical 
conditions (the slide zone and the section at the southern portal). 

The variety of the geological conditions encountered is refl ected 
in the number of the excavation support classes designed. Just for 
the standard tunnel profi le, 9 excavation support classes are assumed 
for the top heading, 7 classes for the bench and 5 support classes 
for the bottom. The list of excavation support classes designed for 
the excavation of the emergency lay-bys, the ventilation cavern, 

Obr. 6 Technologická třída T-K 7.A-2 
Fig. 6 Excavation support class T-K 7.A-2
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the escape gallery and the cross passages is 
signifi cantly extended. In general, the types 
of anticipated excavation classes designed for 
the top heading are ranging from T-K 3.1 to 
T-K 7.3, with the excavation round lengths 
ranging from 3.0m to 1.0m (see Fig. 6). 

In the cases of the most diffi cult excavation 
support classes designed for the excavation 
of the tunnel and the escape gallery, 73A, the 
excavation will proceed by gradual opening 
and supporting of partial surfaces. In an 
extreme case, the use of 22 partial surfaces 
is assumed for safe excavation of the top 
heading, 6 partial surfaces for the bench and 
4 partial surfaces for the tunnel bottom. The 
use of up to 10 partial surfaces is anticipated 
for the excavation of the escape gallery. 

Tunnel excavation from the northern 
portal (TM 0)

The safe excavation of the tunnel in the 
area of the slide zone (see Fig. 7) will require 
lowering of the water table under the tunnel 

bottom level. The excavation in the above-mentioned area may 
commence only after this condition is met. The process of lowering 
the water table has already been in progress since the start of the 
project, using drainage boreholes carried out from the excavation 
face of the exploratory gallery. Additional drainage boreholes will 
be carried out from the space of the tunnel stub for excavation of 
cross passage No. 2, designed for the purpose of increasing the 
effect of the massif drainage. The cross passage and the tunnel 
stub, respectively the execution of the drainage boreholes itself, 
will be excavated at as great time advance of the tunnel excavation 
itself as possible so that a suffi cient space of time is provided for 
lowering the water table to the required level. 

In good geological conditions, the excavation of the main 
tunnel from the northern portal will proceed concurrently with the 
measures for lowering the water table. The excavation of the tunnel 
and the gallery in the slide zone itself is planned, after meeting the 
condition for lowering the water table, as follows: 

• tunnel top heading excavation accompanied by other measures 
for lowering the water table using vertical wells in the tunnel 
bottom throughout the length of the slide zone; 

• excavation of the escape gallery accompanied by other 
measures for lowering the water table using vertical wells 
in the tunnel bottom throughout the length of the slide zone, 
carried out at the distance of 150m behind the main tunnel top 
heading;

• completion of the excavation of the bench and bottom of the 
main tunnel and the bottom of the gallery throughout the 
length of the slide zone.

The point of termination of the main tunnel excavation from the 
north, thus also the point of the future breakthrough, is planned for 
chainage metre TM 996; the gallery will be broken through into the 
current southern section of the gallery at chainage TM 925. 

Tunnel excavation from the southern portal (TM 3523.5)

The downhill tunnel excavation from the southern portal will 
commence in succession of the stabilisation of the cut-and-cover 
part by the pile wall, putting into operation the drainage measures 
in the cut-and-cover part and the initial section of the tunnel 
excavation and after implementation of the canopy tube pre-support. 
The tunnel calotte counter-heading via the fi rst cross passage 
passable for vehicles will proceed in parallel with the excavation 
from the portal. The access to the workplace, the transportation 
ways and the ventilation will be provided through the escape 
gallery. 

ražbě profi lu únikové štoly je předpokládáno použití až 10 dílčích 

ploch. 

Ražba ze severního portálu (TM 0)

Pro bezpečné vedení ražeb v oblasti sesuvu (obr. 7) se musí snížit 

hladina podzemní vody pod úroveň dna tunelu, ražby mohou být 

v uvedené oblasti zahájeny až po dosažení této podmínky. Snižová-

ní hladiny podzemních vod probíhá již od zahájení projektu pomocí 

v předstihu realizovaných odvodňovacích vrtů z čelby průzkumné 

štoly. Pro zvýšení efektu odvodnění masivu budou realizovány dal-

ší odvodňovací vrty z prostoru rozrážky v propojce č. 2. Propojka 

a rozrážka, resp. samotné provedení odvodňovacích vrtů, se pro-

vede s co největším časovým předstihem před samotnou ražbou 

tunelu tak, aby byl vytvořen dostatečný časový prostor pro snížení 

hladiny podzemní vody na požadovanou úroveň. 

Dovrchní ražba hlavního tunelu z portálu sever v dobrých geolo-

gických podmínkách proběhne paralelně s opatřeními na snižování 

hladiny podzemní vody. Ražba tunelu a štoly v samotném pásmu 

sesuvu je po splnění podmínky snížení hladiny podzemní vody plá-

nována následovně: 

• ražba kaloty tunelu doprovázená dalšími opatřeními pro snižo-

vání hladiny podzemní vody pomocí vertikálních studní ve dně 

tunelu v celé délce pásma sesuvu;

• ražba únikové štoly doprovázená dalšími opatřeními pro snižo-

vání hladiny podzemní vody pomocí vertikálních studní ve dně 

tunelu v celé délce pásma sesuvu, s odstupem min. 150 m od 

kaloty hlavního tunelu;

• realizace ražeb opěří a dna hlavního tunelu a dna únikové štoly 

v celé délce pásma sesuvu.

Místo ukončení ražeb hlavního tunelu ze severu, a tedy i místo 

budoucí prorážky, je plánováno ve staničení TM 996, u štoly dojde 

k proražení do stávajícího jižního úseku štoly v TM 925.

Ražba z jižního portálu (TM 3523,5)

Úpadní ražby z jižního portálu se zahájí v návaznosti na zajiš-

tění hloubené části pilotovou stěnou, zprovoznění odvodňovacích 

opatření v hloubené části a úvodního úseku ražeb, a po realizaci 

mikropilotového deštníku. Protiražba kaloty tunelu přes první prů-

jezdnou propojku proběhne paralelně s ražbou z portálu. Přístup na 

pracoviště, dopravní cesty a větrání bude zajištěno přes únikovou 

štolu. 

Obr. 7 Situace sesuvného pásma (TM 520 do 884)
Fig. 7 Slide zone situation (TM 520–884)
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FINAL LINING 

The fi nal lining will be generally constructed from the southern 

portal towards the north. A pair of concrete casting complexes is 

planned for the tunnel and the gallery. In the case of the tunnel, they 

will be completed with the formwork for concreting the intermediate 

deck. The fi nal lining will be carried out in an alternating pattern, 

i.e. the fi rst and second formwork sets will be used only for odd 

and even blocks, respectively. Concrete curing travelling scaffolds 

intended to meet the additional contractual technical conditions for 

civil engineering construction ZTV-ING will be part of all concrete 

casting complexes employed. 

The standard length of the tunnel lining blocks will amount to 

12.0m, respectively 10.0m in the areas with the water-impervious 

concrete lining. Unreinforced concrete lining blocks will be mostly 

carried out in the tunnel. The concrete tunnel lining blocks with 

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ

Realizace defi nitivního ostění proběhne z jižního portálu smě-

rem na sever. Pro tunel i štolu je uvažováno vždy s dvojicí beto-

novacích komplexů, které budou v tunelu doplněny bedněním pro 

betonáž mezistropu. Defi nitivní ostění se provede šachovnico-

vým způsobem, první bednění bude betonovat pouze liché pásy, 

druhé bednění pak pásy sudé. Součástí všech nasazených beto-

novacích komplexů budou i ošetřovací vozy pro splnění doda-

tečných smluvních technických podmínek pro inženýrské stavby 

(ZTV-ING). 

Standartní délka tunelových pásů činí 12,0 m, resp. 10,0 m v ob-

lastech s ostěním z vodonepropustného betonu. Realizovány budou 

tunelové pásy převážně z prostého betonu. Tunelové pásy s mezi-

stropem se vyztuží lokálně. Vyztužené pásy se provedou v oblas-

tech geologicky/geotechnicky náročných, v oblastech s aplikací 

Obr. 8 Vzorový příčný řez tunelu
Fig. 8 Typical tunnel cross-section 
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tlakové izolace a v pásech s propojkami, resp. pásech, ve kterých 

budou osazeny axiální ventilátory. 

Z důvodů zvýšení požární odolnosti defi nitivního ostění bude 

použit beton s příměsí polypropylenových vláken. Minimální 

tloušťky ostění budou činit 30 cm u nevyztužených, resp. lokálně 

vyztužených pásů, a 35 cm u pásů vyztužených. V únikové što-

le budou minimální tloušťky ostění činit 25 cm u nevyztužených 

a 30 cm u pásů vyztužených. 

Podle zastižených geotechnických podmínek se určí způsob 

provedení dna tunelu. V místech se stabilním skalním podložím 

bude dno provedeno jako otevřené s ostěním uloženým na podél-

ných ŽB pásech. Armované dno bude realizováno pouze v oblas-

tech s náročnými geotechnickými podmínkami, jako jsou oblas-

ti zvětralých hornin nebo poruchová pásma, a také v oblastech 

s tlakovou izolací. Minimální hodnoty tloušťky dna budou činit 

50 cm, v oblastech s tlakovou izolací min. 60 cm, v oblasti pásma 

sesuvu min. 80 cm a u konstrukcí z vodonepropustného betonu 

pak 70 cm. Minimální mocnost dna únikové štoly bude 45 cm, 

v oblastech s tlakovou izolací min. 50 cm, v oblasti pásma sesu-

vu min. 70 cm a u konstrukcí z vodonepropustného betonu pak 

60 cm (obr. 8).

Součástí defi nitivního ostění tunelu je i mezistrop z armované-

ho betonu vytvářející vzduchotechnický kanál pro odtah zplodin. 

Ten proběhne přes otvory v mezistropu o rozměrech 4,0 × 3,0 m 

umístěnými v pravidelných rozestupech. Mezistrop bude realizo-

ván v hlavním tunelu v celkové délce 2462 m v oblasti od TM 1152 

do TM 3614. V místech nouzových zálivů se konstrukce mezi-

stropu doplní o vertikální závěsy kotvené do defi nitivní klenby 

tunelu.

Na obou portálech se provedou hloubené části z armovaného vo-

donepropustného betonu s pásy dl. max. 10,0 m. Délky hloubených 

částí tunelu jsou 75,0 m na jižním a 10,0 m na severním portálu. 

Délky hloubených částí únikové štoly budou činit 15,0 m na jižním 

a 2,5 m na severním portálu.

ZÁVĚR

Stavba tunelu Kramer představuje svým rozsahem, časovým 

plánem, zastiženými geotechnickými podmínkami a množstvím 

potřebných personálních a strojních kapacit komplexní a kompli-

kovanou stavbu. Z tunelářského hlediska představuje výzvu zejmé-

na ražba tunelu a únikové štoly v geologickém prostředí sesuvu, 

kdy podmínkou pro bezpečné a efektivní vedení ražeb představu-

je zvládnutí problematiky podzemní vody, resp. jejího snížení na 

požadovanou úroveň. Spolu s investorem stojí realizační tým před 

nelehkým úkolem. Cílem všech na výstavbě projektu zúčastněných 

subjektů bude dokončení díla v požadovaném termínu a odpovída-

jící kvalitě. 
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the intermediate deck will be reinforced locally. The reinforced 

concrete blocks will be carried out in geologically/geotechnically 

complicated areas, in areas where pressure-resistant waterproofi ng 

will be applied and in the cross passage lining blocks, respectively 

in the blocks where axial fans will be installed. 
Concrete with the admixture of polypropylene fi bres will be 

used with the objective to increase the fi re resistance of the fi nal 
lining. The minimum thickness of the unreinforced or locally 
reinforced concrete blocks and reinforced concrete lining blocks 
will amount to 30cm and 35cm, respectively. In the escape gallery, 
the minimum thickness of the unreinforced and reinforced lining 
blocks will amount to 25cm and 30cm, respectively. 

The design for the construction of the tunnel bottom will 
also be determined with respect to the geotechnical conditions 
encountered. In the locations with stable rock sub-base, the bottom 
will be carried out as an open system placed on longitudinal RC 
continuous footings. The reinforced concrete bottom will be use 
only in the areas with demanding geotechnical conditions, such 
as areas of weathered rock of fault zones, and also in areas with 
pressure-resistant waterproofi ng. Minimum values of the bottom 
thickness will amount to 50cm, whilst in the areas with pressure-
resistant waterproofi ng the minimum thickness will amount to 
60cm, in the slide zone to 80cm and in water-impervious structures 
to 70cm. The minimum thickness of the escape gallery bottom will 
amount to 45cm, in the areas with pressure-resistant waterproofi ng 
to 50cm, in the area of the slide zone to 70cm and in the case of 
water-impervious concrete structures to 60cm. 

A reinforced concrete intermediate deck forming the ventilation 
duct for removal of emissions will also be part of the fi nal tunnel 
lining. Emissions will be drawn off through openings in the 
intermediate deck with the dimensions of 4.0m × 3.0m, located 
at regular intervals. The intermediate deck will be carried out in 
the main tunnel along the total length of 2462m in the area from 
TM 1152 to TM 3614. In the locations of emergency lay-bys, 
the intermediate deck structure will be completed with vertical 
suspension rods anchored in the tunnel fi nal lining vault.

Reinforced water-resistant concrete cut-and-cover parts with 
maximally 10m long concrete casting blocks will be carried out at 
both portals. The lengths of the cut-and-cover parts of the tunnel 
at the southern and northern portals amount to 75.0m and 10.0m, 
respectively. The lengths of the cut-and-cover parts of the escape 
gallery at the southern and northern portals will amount to 15.0m 
and 2.5m, respectively. 

CONCLUSION

The Kramer tunnel construction represents a complex and 
complicated problem in terms of its scope and schedule, 
the geotechnical conditions encountered and the amount of 
necessary personnel and mechanical capacities. From a tunnelling 
perspective, the challenge is represented mainly by the excavation 
of the tunnel and the escape gallery in the slide zone, where the 
condition for safe and effective execution of the excavation is to 
master the problems of groundwater, respectively lowering the 
water table to the required level. Together with the project owner, 
the implementation team faces a diffi cult task. The objective of all 
subjects participating in the implementation of the project will be 
to complete the works in the required time and adequate quality. 
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