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INTRODUCTION

The single-rail Arosa tunnel lies in Switzerland, on the Rhaetian rail 

line between Chur and Arosa. It is one of 19 tunnels on the track. It is 

located at an altitude approximately 1730m a.s.l., is 299m long and 

its longitudinal gradient amounts to 60‰. The tunnel passes across 

a developed area (see Fig. 1), where foundations of one additionally 

built building lie directly on the tunnel vault. The tunnel lining and 

the portals are built from stone masonry (see Figures 

2, 3). The tunnel was brought into service in 1914, has 

been electrifi ed since 1998 and a requirement for its 

rehabilitation appeared in 2015, after an inspection 

visit in 2015. The reason was that the tunnel damage 

was categorised as class 3–4 on the fi ve-point scale 

which is used in Switzerland. A sprayed concrete block 

with the area of 2.5×1.5m threatening to fall on the 

track was discovered during the inspection. This place 

was subsequently stabilised with welded mesh and 

shotcrete. In 2017, neighbouring Posthotel caught fi re. 

Another inspection was carried out after the fi re and 

various leaks and loose stones were found in the lining, 

which were probably results of the action of fi re water. 

GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL 
CONDITIONS

The tunnel passes through an extensive block of a 

layer transported by successive orogenic movements 

within the framework of the Alpine orogeny between 

Obersee and Untersee lakes. This layer is formed by 

heavily fractured rock blocks of dolomite, serpentinite, 

radiolarite and crystalline material. Larger rock blocks 

do not occur there. 

The transported material itself is formed by the Arosa 

bedded layer and a moraine with similar petrographical 

composition thrust over it. Transition between the 

transported material and the thrust moraine was 

guessed to be about 50m from the portal (at TM 50), 
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Obr. 1 Umístění tunelu
Fig. 1 Tunnel location
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jsou postavené z kamenného zdiva (obr. 2, 3). Tunel byl uveden 

do provozu v roce 1914, od roku 1998 je elektrifi kován a po inspekč-

ní prohlídce v roce 2015 vyvstal požadavek na jeho sanaci, neboť byl 

tunel zařazen do 3.– 4. třídy poškození z pětistupňové škály, která se 

používá ve Švýcarsku. Při této prohlídce byl navíc na jednom místě 

v oblasti klenby objeven blok stříkaného betonu o ploše 2,5 × 1,5 m 

hrozící pádem do kolejiště. Toto místo bylo následně zajištěno po-

mocí ocelové sítě a stříkaného betonu. V roce 2017 došlo k požáru 

sousedícího Posthotelu, po němž byla provedena další prohlídka tu-

nelu a byly zjištěny různé průsaky a volné kameny v ostění, což bylo 

způsobeno pravděpodobně požární vodou.

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Tunel prochází rozsáhlým blokem vrstvy transportované ná-

slednými horotvornými pohyby v rámci alpinského vrásnění mezi 

Ober- a Untersee. Tato vrstva se skládá ze silně porušených skal-

ních bloků dolomitů, serpentinitů, ra-

diolaritů a krystalinického materiálu. 

Větší skalní bloky se zde nevyskytují.

Vlastní silně porušené podloží je 

tvo řeno vrstevnatou zónou Arosa a na 

ni je nahrnuta ledovcová moréna s po-

dobným petrografi ckým složením. 

Přechod mezi porušeným podložím 

z transportovaného horninového mate-

riálu a morénou byl odhadnutý zhruba 

50 m od portálu (v TM 50), tudíž větší 

část tunelu je vyražena v moréně, což 

je možné vidět na obr. 4. Rozvolněná 

hornina (moréna a transportovaný hor-

ninový materiál podloží) má obecně 

vysokou únosnost a je nepatrně cit-

livá na sedání. Je však klasifi kovaná 

jako velmi citlivá na přítomnost vody. 

Působení vody vede rychle k jejímu 

změkčení a k vyplavování zejména 

jemnozrnného materiálu (sufozi), 

a tím ke snížení stability.

therefore a larger part of the tunnel 

was driven through the moraine, which 

can be seen in Fig. 4. Loose ground 

(moraine and transported material) 

has generally high loading capacity, 

is slightly sensitive to settlement and 

little stable. But it is classifi ed as highly 

sensitive to water. The action of water 

leads quickly to its softening and to 

suffusion, mainly of fi ne material, thus 

to reduced stability. 

The position and the course of water 

table in immediate vicinity of the 

Arosa tunnel are not known, but an 

observation borehole was carried out 

in 2014. Within the framework of the 

survey, water table was encountered 

at the altitude of ca 1730m a.s.l. The 

Obersee lake level lies approximately 

at the altitude of 1734m a.s.l. Because 

the distance of the tunnel from Obersee 

is about 85m, it is likely that there is 

hydraulic connection between the lakes 

and groundwater. 

RECONSTRUCTION EXTENT

Due to the unsatisfactory technical condition and the need for 

enlarging the clearance profi le, the existing lining of the whole tunnel 

and its portal parts will be demolished. In the design, the tunnel was 

divided into four parts according to the type of structure, respectively 

the excavation support: 

• Chur portal area – portal wall and cut-and-cover section of the 

tunnel;

• mined tunnel;

• mined tunnel in the area of crossing with foundations of “Haus 

am Wald” hotel;

• Arosa portal area – portal wall and cut-and-cover section of the 

tunnel.

In addition, drainage for collecting water from the rock massif, 

water from the track ballast and cable lines, which will be placed in 

protective pipes under walkways, will be changed.

Obr. 3 Výjezdový portál Arosa
Fig. 3 Arosa exit portal

Obr. 2 Vjezdový portál Chur
Fig. 2 Chur entrance portal
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TUNNEL EXCAVATION SUPPORT IN LOOSE GROUND 

With respect to the fact that the tunnel passes through loose 

ground, it is necessary to support the excavation by canopy tube 

pre-support, which will be supplemented in the lower part of the 

bench by reinforcing grouting and rod anchors (see Fig. 5). After 

completion of these operations, it will be possible to excavate the 

whole tunnel profi le with advance rounds one metre long, stabilised 

by lattice girders and steel fi bre reinforced shotcrete. The primary 

lining thickness of 300mm was designed by structural analysis. 

Descriptions of materials to be used for the support of the tunnel 

excavation through loose rock (ground) are presented in Table 1. 

Poloha a průběh hladiny podzemní vody v bezprostřední blíz-

kosti tunelu Arosa nejsou známy, avšak v roce 2014 byl proveden 

pozorovací vrt. V rámci průzkumu byla hladina vody cca 1730 m 

n. m. Hladina jezera Obersee leží asi 1734 m n. m. Je pravděpodob-

né hydraulické spojení mezi hladinami jezera a podzemních vod, 

neboť vzdálenost tunelu od Obersee je přibližně 85 m.

ROZSAH REKONSTRUKCE

Kvůli neuspokojivému technickému stavu tunelu a potřebě zvět-

šení průjezdného profi lu dojde k demolici stávajícího ostění celého 

tunelu i jeho portálových částí. Projekčně byl tunel rozdělen do 

čtyř částí podle typu konstrukce, resp. zajištění:

• portálová oblast Chur – portálová 

stěna a hloubená část tunelu;

• ražený tunel;

• ražený tunel v místě křížení se zá-

klady hotelu „Haus am Wald“;

• portálová oblast Arosa – portálová 

stěna a hloubená část tunelu.

V tunelu bude rovněž zcela vyměně-

na kanalizace jak pro jímání vod z hor-

ninového masivu, tak i vod z kolejového 

lože a dále kabelová vedení, která budou 

uložena v chráničkách pod chodníky.

ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU TUNELU 
V ROZVOLNĚNÉ HORNINĚ

Vzhledem k tomu, že tunel prochází 

rozvolněnou horninou, je potřeba k za-

jištění výrubu mikropilotový deštník, 

který bude doplněn ve spodní části 

opěří zpevňující injektáží a tyčovými 

kotvami (obr. 5). Po zhotovení těchto 

prací může dojít k výrubu celého pro-

fi lu tunelu po záběrech dlouhých jeden 

metr zajištěných ocelovými nosníky 

a stříkaným betonem s ocelovými 

vlákny. Tloušťka primárního ostění 

Obr. 4 Podélný řez s geologií
Fig. 4 Longitudinal section with geology

Obr. 5 Příčný řez tunelem – zajištění výrubu a sekundární ostění
Fig. 5 Tunnel cross-section – excavation support and secondary lining
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TUNNEL EXCAVATION SUPPORT 
UNDER “HAUS AM WALD” 
HOTEL

A 13m long section of the tunnel 

passage under the hotel is a relatively 

diffi cult problem because of the fact 

that the hotel foundations will be in a 

direct contact with the tunnel excavation 

support, which is designed for large 

concentration of stress existing under 

the foundation spread footings. The 

increase in the loading capacity of the 

primary lining will be achieved in this 

location by 300×500mm shotcrete ribs 

reinforced with four-rod lattice girders. 

The loading capacity of the proposed 

solution has to be suffi cient at each 

stage of the construction. A requirement 

followed from this requirement that 

grout was to be injected into the 

foundation ground under the hotel. As 

in the whole tunnel, the canopy tube 

pre-support will be used even in this 

part. In contrast with the rest of the 

tunnel, it copies the direction of the 

tunnel axis and rests on the ribs carried 

Tab. 1 Materiálové specifi kace zajištění výrubu tunelu v rozvolněné hornině

úsek 
v rozvolněné 
hornině
třída 
zajištění 4

mikropilotový deštník
průměr Ø 114,3 mm, tl. stěny 6,3 mm
mez kluzu f

yk
 355 N/mm2

délka 13 m, přesah 3,5 m, rozteč 0,35 m

stříkaný beton
SC6 C30/37, XA1, XD1, XC3, XF3 CI = 0,2, 
D

max
 = 8 mm

ocelová vlákna
5D, délka 60 mm, Ø 1,0 mm, 
dávkování 22 kg/m³
tahová pevnost betonového průřezu f

ctd
 = 0,40 N/mm2

výztuž
čtyřprutový příhradový nosník P140-26, rozteč 1,0 m, 
B500B, f

sd
 = 435 N/mm²

Tab. 2 Materiálové specifi kace zajištění výrubu tunelu pod hotelem „Haus am 
Wald“

beton stříkaný beton – žebra
SC6 C30/37, XA1, XD1, XC3, XF3 CI = 0,2, D

max
 = 8 mm

ocelová vlákna
5D, délka 60 mm, Ø 1,0 mm, dávkování 22 kg/m³ 
tahová pevnost betonového průřezu f

ctd
 = 0,40 N/mm2

výztuž
čtyřprutový příhradový nosník P140-26, rozteč 1,0 m, 
B500B, f

sd
 = 435 N/mm²

injektáže rozteč = 1,00 m, délka 4 m
dvojitý obturátor, manžetová trubka
suspenze z portlandského cementu CEM 42.5

mikropilotový 
deštník

průměr Ø 114,3 mm, tloušťka stěny 6,3 mm
mez kluzu f

yk
 355 N/mm2

Table 1 Specifi cations of materials to be used for support of the excavation 
through loose ground 

loose ground 
section, exca-
vation support 
class 4

canopy tube pre-support 
diameter Ø 114.3mm, wall thickness 6.3mm
yield strength f

yk
 355N/mm2

13m length, overlapping 3.5m, spacing 0.35m 

shotcrete
SC6 C30/37, XA1, XD1, XC3, XF3 CI = 0.2, D

max
 = 8mm

steel fi bres 
5D, 60mm long, Ø 1.0mm, 
dosing 22kg/m³
tensile strength of concrete cross-section 
f
ctd

 = 0.40N/mm2

reinforcement
four-rod lattice girder P140-26, spacing 1.0m, 
B500B, f

sd
 = 435N/mm²

Table 2 Specifi cations of materials to be used for tunnel excavation support 
under “Haus am Wald” hotel

concrete shotcrete – ribs
SC6 C30/37, XA1, XD1, XC3, XF3 CI = 0.2, D

max
 = 8mm

steel fi bres
5D, 60mm long, Ø 1.0mm, dosing 22kg/m³ 
Tensile strength of concrete cross-section f

ctd
 = 0.40N/mm2

reinforcement
four-rod lattice girder P140–26, spacing 1,0m, 
B500B, f

sd
 = 435N/mm²

grouting spacing = 1.00m, 4m long
double packer, tube a' manchette 
Portland cement CEM 42.5 suspension

canopy tube 
pre-support

diameter Ø 114.3mm, wall thickness 6.3mm
yield strength f

yk
 355N/mm2

Obr. 6 Příčný řez tunelem v místě křížení pod hotelem – zajištění výrubu a sekundární ostění
Fig. 6 Tunnel cross-section at the crossing under the hotel – excavation support and secondary lining

základy hotelu

hotel foundations

žebro primárního ostění

primary lining rib

mikropilotový deštník 

canopy tube pre-support

původní kamenné ostění 

original stone masonry

kotvení paty opěří 

anchoring of bench base

injektáž kolem tunelu 

grouting around the tunnel

mikropilota 

micropile

odvodnění kolejového lože 

trackbed drainage

podélná drenáž 

longitudinal drainage

izolace 

waterproofi ng

sekundární ostění 

secondary lining

primární ostění

primary lining



54

29. ročník - č. 3/2020

byla statickým výpočtem navržena 300 mm. Popisy materiálů pro 

zajištění výrubu tunelu v rozvolněné hornině (zemině) jsou uvedeny 

v tab. 1.

ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU TUNELU POD HOTELEM 
„HAUS AM WALD“

Poměrně složitým problémem celého projektu je 13 m dlou-

há oblast podchodu tunelu pod hotelem, protože základy hotelu 

out outside the the existing lining. The 

mutual position of the upper part of 

the rib and the hotel foundation does 

not allow for installation of the canopy 

tubes at the top of the vault, which is the 

reason why they have to be omitted in 

that location. Jointly, all three elements 

form a supporting envelope (see Figu-

res 6, 7) for implementation of the new 

double-pass lining. In this way, the 

system of ribs and grouting is designed 

to transfer loads induced by the hotel 

directly into the ground. Swiss-Gevi 

micropiles 50mm in diameter and 4.0–

6.0m long will be in addition installed 

at the bases of the ribs to increase 

their loading capacity, thus to prevent 

increased settlement. Descriptions of 

materials to be used for supporting the 

tunnel excavation under the hotel are 

presented in Table 2. 

TUNNEL WATERPROOFING 
AND DRAINAGE 

Umbrella waterproofi ng system 

will be installed between the primary 

and secondary liners. It will be 

complemented with longitudinal drainage. Descriptions of materials 

to be used for tunnel waterproofi ng and drainage are presented in 

Table 3. 

SECONDARY LINING

The tunnel reconstruction does not allow for total closing of the 

line to transport, only night closures limited in terms of duration are 

permitted. This fact signifi cantly affects the secondary lining type 

Obr. 7 Podélný řez tunelem v místě křížení pod hotelem – zajištění výrubu a sekundární ostění
Fig. 7 Longitudinal section through the tunnel at the crossing under the hotel – excavation support and secon-
dary lining

Tab. 3 Materiálové specifi kace hydroizolace a odvodnění tunelu

hydroizolace 
tunelu

hydroizolace klenby
drenážní matrace:  Sikaplan W Tundrain Typ A
hydroizolační fólie:  Sikaplan WP 2110-21HL, 

d ≥ 2 mm
ochranná membrána: Sikaplan WP Protection 

Sheet-31H

odvodnění 
tunelu
– horninové 
vody

podélná kanalizace
oboustranná podélná kanalizace
HDPE plně perforovaná DN 200 mm

propustný obsyp 
fr. 16/32

geotextilie
SYTEC NW Medium – 200 g/m2

odvodnění 
tunelu
– vody 
z kolejového 
lože

podélná kanalizace
jednostranná podélná kanalizace 
HDPE drenáž DN 200 mm, perforovaná nebo s drážkou, 
vtoková plocha/plocha perforace ≥ 150 cm2/m

podkladní beton
beton CEM 250 kg/m3, 0/16, C1

propustný štěrk
fr. 16/32

geotextilie
SYTEC NW Medium – 200 g/m2

Table 3 Specifi cations of materials to be used for tunnel waterproofi ng and 
drainage 

tunnel 
waterproofi ng

waterproofi ng of vault 
drainage mat:  Sikaplan W Tundrain Type A
waterproofi ng membrane: Sikaplan WP 2110-21HL, 

d ≥ 2mm
protective membrane:  Sikaplan WP Protection 

Sheet-31H

tunnel 
drainage – 
groundwater

longitudinal drainage 
double-sided longitudinal drains 
HDPE fully perforated DN 200mm

permeable padding 
fr. 16/32

geotextile
SYTEC NW Medium – 200g/m2

tunnel 
drainage
– water from 
trackbed

longitudinal drainage
single-sided longitudinal drain 
HDPE drain DN 200mm, perforated or with a groove, 
infl ow area / perforation area ≥ 150cm2/m

concrete bed
concrete CEM 250kg/m3, 0/16, C1

permeable gravel
fr. 16/32

geotextile
SYTEC NW Medium – 200g/m2

základy hotelu

hotel foundations

žebro primárního ostění 

primary lining rib

původní kamenné ostění

original stone masonry lining

čelní stěna stavební jámy Arosa

front wall of Arosa construction pit

primární ostění

primary lining

izolace

waterproofi ng

sekundární ostění

secondary lining

0,50 m

10,18 m

1,36 m 1,36 m 1,29 m 1,29 m 1,62 m 1,62 m 1,63 m

0,50 m12× 1,00 m = 12,00 m
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budou v přímém kontaktu se zajištěním výrubu tunelu, které je 

navrženo na velkou koncentraci napětí pod základovými pasy. 

Zvýšení únosnosti primárního ostění bude v tomto úseku dosa-

ženo pomocí žeber ze stříkaného betonu rozměru 300 × 500 mm 

vyztužených čtyřprutovými příhradovými nosníky. Navržené ře-

šení musí být dostatečně únosné v každé fázi výstavby. Z toho 

vyplynul požadavek na proinjektování základové půdy pod hote-

lem. Stejně jako v celém tunelu, bude i v této části použitý mik-

ropilotový deštník, který na rozdíl od zbytku tunelu kopíruje směr 

osy tunelu a opírá se o provedená žebra vně stávajícího ostění. 

Vzájemná poloha horní části žebra a základu hotelu neumožňuje 

umístění mikropilot ve vrcholu klenby, proto budou v tomto místě 

vynechány. Společně tak všechny tři prvky vytváří nosnou obálku 

(obr. 6, 7) pro realizaci nového dvouplášťového ostění. Systém že-

ber a injektáže je navržen tak, že přenáší zatížení od hotelu přímo 

do horniny. Pro zvýšení únosnosti paty žeber a tím i zabránění 

zvýšeného sedání, budou právě v pa-

tách žeber umístěny navíc mikropilo-

ty typu Swiss-Gewi, průměru 50 mm 

a délky 4,0–6,0 m. Popisy materiálů 

pro zajištění výrubu tunelu pod hote-

lem jsou uvedeny v tab. 2.

HYDROIZOLACE A ODVODNĚNÍ 
TUNELU

Mezi primárním a sekundárním 

ostěním bude deštníková hydroizolace 

doplněná podélnou drenáží. Popisy 

materiálů hydroizolace a odvodnění 

tunelu jsou uvedeny v tab. 3.

SEKUNDÁRNÍ OSTĚNÍ

Rekonstrukce tunelu neumožňuje 

úplnou výluku, ale pouze časově ome-

zené výluky v nočních hodinách, což 

významně ovlivňuje typ sekundárního 

ostění, neboť nelze použít monolitický 

beton do bednění. Na stavbě bude po-

užívána technologie stříkaného betonu 

na zhotovení primárního ostění, a pro-

to se nabízí využití této technologie 

i pro zhotovení sekundárního ostění 

o tloušťce 300 mm. I zde budou jako 

výztuž použita ocelová vlákna. Nos-

ný průřez sekundárního ostění bude 

Obr. 8 Portál a hloubená část Chur
Fig. 8 Portal and Chur cut-and-cover section

Obr. 9 Příčný řez hloubenou částí Chur
Fig. 9 Cross-section through Chur cut-and-cover section

Tab. 4 Materiálové specifi kace sekundárního ostění

sekundární 
ostění 
– klenba 
a opěří

stříkaný beton
SC6 C30/37, XA1, XD1, XC3, XF3 CI = 0,2, D

max
 = 8 mm 

ocelová vlákna
5D, délka 60 mm, Ø 1,0 mm, 
dávkování 22 kg/m³ 
tahová pevnost betonového průřezu f

ctd
 = 0,40 N/mm2

deska dna 
– protiklenba

beton
NPK F, C30/37 XC4, XD3, XF2, CI = 0.1, D

max
 = 32 mm, 

(NPK F)

výztuž
B500B, f

sd
 = 435 N/mm2

krytí c
nom

 ≥ 50 mm 

Table 4 Specifi cations of materials to be used for the secondary lining 

secondary 
lining – vault 
and bench

shotcrete 
SC6 C30/37, XA1, XD1, XC3, XF3 CI = 0.2, D

max
 = 8mm 

steel fi bres
5D, 60mm long, Ø 1.0mm, 
dosing 22kg/m³ 
tensile strength of concrete cross-section f

ctd
 = 0.40N/mm2

bottom slab – 
invert 

concrete
NPK F, C30/37 XC4, XD3, XF2, CI = 0.1, D

max
 = 32mm, 

(NPK F)

reinforcement
B500B, f

sd
 = 435N/mm2

concrete cover c
nom

 ≥ 50mm 

hydroizolace

waterproofi ng

stávající ostění

existing lining

podélná drenáž v patě tunelu 

longitudinal drainage 

at the tunnel footing

odvodnění kolejového lože 

trackbed drainage

zdivo z přírodního kamene

natural stone masonry 

ŽB rám

RC frame
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uzavřen monolitickou ŽB protiklenbou. Popisy materiálů sekun-

dárního ostění tunelu jsou uvedeny v tab. 4.

Primární ostění bude sloužit pouze pro dočasné zajištění výrubu 

do doby zhotovení sekundárního ostění, které má poté přenášet za-

tížení působící po celou životnost tunelu. 

PORTÁLOVÉ OBLASTI

Portálová křídla budou tvořena úhlovými stěnami napojenými na 

konstrukci hloubené části tunelu, což umožňuje subtilnější návrh 

základových konstrukcí úhlových zdí.

Hloubená část na straně Chur dosahuje délky 7,5 m a sta-

vební jáma bude zajištěna stříkaným betonem o tloušťce 

125 mm a hřebíky v rastru 1,5 m (obr. 8). Tvar průřezu ostě-

ní se ztotožňuje s tvarem ražené části (obr. 9). Hydroizola-

ce bude chránit betonové konstrukce po celé její vnější ploše 

Obr. 11 Pomocný most a zajištění stavební jámy tunelu na portálu Arosa
Fig. 11 Auxiliary bridge and stabilisation of construction pit at Arosa portal

Obr. 10 Portál a hloubená část Arosa
Fig. 10 Portal and Arosa cut-and-cover section

Obr. 12 Příčný řez hloubenou částí Arosa
Fig. 12 Cross-section through Arosa cut-and-cover section

because it is not possible to use concrete cast in situ behind formwork. 

The shotcreting technique is used on site for the construction of the 

primary lining, therefore the application of this technique offers 

itself even for the construction of the 300mm thick secondary lining. 

Steel fi bres will also be used here as reinforcement. The load-bearing 

cross-section through the secondary lining will be closed by cast-in-

situ reinforced concrete invert. Descriptions of materials to be used 

for the secondary lining are presented in Table 4. 

The primary lining will be used only for temporary stabilisation of 

the excavation until the secondary lining, which is to transfer loads 

acting throughout the tunnel life, is fi nished. 

PORTAL AREAS 

The portal wings will be formed by angle walls connected to the 

structure of the cut-and-cover section of the tunnel, which allows for 

more subtle design of angle wall structures. 

The length of the cut-and-cover part 

of the Chur side reaches 7.5m and the 

construction pit will be stabilised with 

a 125mm thick layer of shotcrete and 

nails installed at 1.5m spacing (see 

Fig. 8). The shape of the lining cross-

section is identical with the shape 

in the mined part (see Fig. 9). The 

waterproofi ng system will protect 

concrete structures along the whole 

external surface and water fl owing 

down on it will be directed to the outer 

drainage system. 

The length of the cut-and-cover 

section on the Arosa side reaches 

12.3m and the construction pit will 

be stabilised not only with a 125mm 

thick shotcrete layer and nails installed 

at 1.5m spacing, but also along the 

tunnel axis by secant bored pile walls 

(see Figures 10, 11). The walls will be 

braced with steel beam sections and, in 

the lower part, by a reinforced concrete 

slab, which will serve even in the fi nal 

state. The pile walls will be used as 

ŽB stropní deska 

RC roof deck

hydroizolace 

waterproofi ng

převrtávaná pilotová stěna 

secant bored pile wall

vyrovnávací stříkaný beton 

levelling shotcrete

stávající ostění 

existing lining

ŽB deska dna

RC bottom slab

odvodnění kolejového lože 

trackbed drainage

podélná drenáž v patě tunelu 

longitudinal drainage 

at the tunnel footing
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a vody po ní stékající budou odvedeny do vnějšího drenážního 

systému.

Hloubená část na straně Arosa dosahuje délky 12,3 m a sta-

vební jáma bude zajištěna jednak stříkaným betonem o tloušťce 

125 mm a hřebíky v rastru 1,5 m, ale i podél osy tunelu převrtá-

vanými pilotovými stěnami (obr. 10, 11). Stěny budou v koru-

ně rozepřeny nosníky z ocelových profi lů a ve spodní části ŽB 

deskou, která bude nadále sloužit i v defi nitivním stavu. Piloto-

vé stěny budou po vyrovnání vnitřního líce stříkaným betonem 

využity jako stěny tunelu a tvořit podporu pro stropní desku 

tunelu (obr. 12), která má zároveň převádět stávající místní ko-

munikaci. Při výkopu stavební jámy mezi pilotami bude nutné 

zajistit čelní stěnu stavební jámy lícující se stěnou hotelu (obr. 7). 

Čelní stěna bude zajištěna pomocí stříkaného betonu tloušťky 

400 mm a hřebíky v rastru 1,0 m. Hydroizolace poskytne ochra-

nu portálové stěny po celé její rubové straně a tunel bude chrá-

něn před pronikáním vody pouze zaizolováním stropní desky. 

Takto zachycené vody budou odváděny do vnějšího drenážního 

systému. Průsaky přes pilotové stěny budou jímány podélným 

vnitřním drenážním systémem umístěným v patách tunelu. Po-

pisy materiálů konstrukcí v portálových oblastech jsou uvedeny 

v tab. 5.

Tab. 5 Materiálové specifi kace konstrukcí v portálových oblastech

portál Chur beton
NPK F: C30/37, XC4, XD3, XF2, Cl=0,1, D

max 
= 32 mm 

výztuž
B500B, f

sd
 = 435 N/mm²

krytí c
nom

 ≥ 55 mm

zajištění 
stavební jámy 
portálu Chur

stříkaný beton
SC11 C25/30, XF1 CI = 0,2, D

max
 = 8 mm, J2

výztuž 
ocelová svařovaná síť K 335 B500B

hřebíky
maximální vodorovná rozteč = 1,5 m
Swiss-GEWI-tyč Ø 20 vč. kotevní deska 250 × 250 mm, 
ocel S 500C

portál Arosa převrtávaná pilotová stěna 
beton C20/25 CI = 0,1, D

max
 = 32 mm, F5

průměr = 1,20 m, překrytí 200 mm, c
nom

 = 50 mm

výztuž
podélná výztuž Ø 22, betonářská ocel B500B
spirála Ø 14, betonářská ocel B500B

zákrytová deska a deska dna:
NPK F: C30/37, XC4, XD3, XF2, Cl=0,1, D

max 
= 32 mm

výztuž
B500B, f

sd
 = 435 N/mm²

krytí c
nom

 ≥ 55 mm

hydroizolace hydroizolační systém:
drenážní matrace: Sikaplan W Tundrain Typ A 
hydroizolace: Sikaplan WP 2110-21HL 

(tloušťky 2 mm)
ochranná membrána: Sikaplan Protection Sheet-31H
fl exibilní obvodové injekční tkaninové hadičky na přechodu 
portálové části a raženého tunelu

zdivo 
z přírodního 
kamene

spárovací malta
Röfi x Creteo Gala CC 645 hrubá

tunnel side walls after levelling the inner surface with shotcrete and 

will form support for the tunnel deck (see Fig. 12), which is designed, 

at the same time, to divert the existing local road. When excavating 

the construction pit between piles, it will be necessary to stabilise the 

front wall of the construction pit fl ush with the wall of the hotel (see 

Fig. 7). The front wall will be stabilised by a 400mm thick shotcrete 

layer and nails installed at 1.0m spacing. The waterproofi ng system 

will provide protection of the portal wall along the whole external 

side; the tunnel will be protected against intrusion of water only by 

a waterproofi ng membrane placed on the roof deck. Water collected 

in this way will be diverted to the external drainage system. Seepage 

through the pile walls will be collected by the inner drainage system 

installed at the base of the tunnel walls. Specifi cations of materials to 

be used for structures in portal areas are presented in Table 5. 

Walls of both portals will be completely clad in natural stone 

masonry, in compliance with requirements of the Monument Care, 

as well as the internal vault on the Chur portal. 

CONSTRUCTION STAGES

The construction stages and the operating regime of the Arosa 

tunnel reconstruction take into account the needs of the municipality 

of Arosa and the Arosa tourist society (fi rst of all during winter 

months). 

Table 5 Specifi cations of materials to be used for structures in portal areas 

Chur portal concrete
NPK F: C30/37, XC4, XD3, XF2, Cl=0.1, D

max 
= 32mm 

reinforcement
B500B, f

sd
 = 435N/mm²

concrete cover c
nom

 ≥ 55mm

stabilisation 
of construc-
tion pit for 
Chur portal 

shotcrete
SC11 C25/30, XF1 CI = 0.2, D

max
 = 8mm, J2

reinforcement 
welded steel mesh K 335 B500B

nails
maximum horizontal spacing = 1.5m
Swiss-GEWI-rod Ø 20 incl. anchor plate 250 × 250 mm, 
steel S 500C

Arosa portal secant bored pile wall 
concrete C20/25 CI = 0.1, D

max
 = 32mm, F5

diameter = 1.20m, overlaps 200 mm, c
nom

 = 50mm

reinforcement
longitudinal rods Ø 22, concrete steel B500B
spiral Ø 14, concrete steel B500B

cover slab and bottom slab
NPK F: C30/37, XC4, XD3, XF2, Cl=0.1, D

max 
= 32mm

reinforcement
B500B, f

sd
 = 435N/mm²

concrete cover c
nom

 ≥ 55mm

waterproofi ng waterproofi ng system
drainage mat: Sikaplan W Tundrain Type A 
waterproofi ng: Sikaplan WP 2110-21HL 

(thick 2mm)
protective membrane: Sikaplan Protection Sheet-31H
fl exible circumferential textile grouting hoses at transition 
of the portal part and the mined tunnel.

natural 
stone ma-
sonry

jointing grout
Röfi x Creteo Gala CC 645 coarse
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The design assumes that a larger proportion of the work on the 

reconstruction will be carried out without disruption to the railway 

operation. Night interruptions, but also the time between individual 

trains, will be used for this purpose. The railway operation must not be 

interrupted or endangered. Among other things, thorough geotechnical 

monitoring will be necessary. The work has to be completed after 

each work interval so that immediate tunnel operability is guaranteed. 

The Chur cut-and-cover part lies outside the developed area and 

the construction phases will not be affected by other than train 

operations. On the other hand, the Arosa cut-and-cover part lies under 

the existing local road, where the operation has to be maintained, and 

“Haus am Wald” hotel, which is founded directly on the tunnel, is 

directly accessible from it. A detailed plan of construction has been 

developed for this section. It incorporates even an auxiliary bridge 

(see Fig. 11), which will divert transport during opening of the 

construction pit. 

Night breaks in transport will allow for working on removing the 

original lining and replacing it with the primary lining along the 

length of only 1.0m. To maintain this advance round length and, 

at the same time, so that the construction work does not take too 

long, a launching cavern (see Fig. 13) is designed in the middle of 

the tunnel length, which will allow for working from two places 

concurrently. The launching cavern will originate by steeper drilling 

for three canopy tube pre-support blocks, under which a space 

suitable for the excavation of the enlarged tunnel profi le from the 

space of the existing tunnel will originate. 

AROSA PORTAL CONSTRUCTION STAGES AND TUNNEL 
EXCAVATION SUPPORT UNDER “HAUS AM WALD” 
HOTEL

1. Establishment of a temporary bridge in front of the portal and 

re-routing of transport, temporary relocations of networks.

Stěny obou portálů budou kompletně obloženy zdivem z přírod-

ního kamene v souladu s požadavky památkové péče stejně tak 

jako vnitřní klenba na portálu Chur.

FÁZE VÝSTAVBY

Fáze výstavby a provozní režim rekonstrukce tunelu Arosa zo-

hledňují potřeby obce Arosa a turistického sdružení Arosa (zejmé-

na v zimních měsících).

Projekt předpokládá větší část prací na rekonstrukci při zachování 

železničního provozu. K tomuto účelu se budou využívat především 

noční přestávky, ale také doba, která je mezi jednotlivými vlaky. 

Železniční provoz nesmí být staveništěm narušen ani ohrožen. Kro-

mě jiného bude třeba provádět důsledný geotechnický monitoring. 

Práce musí být dokončeny po každém pracovním intervalu tak, aby 

zaručovaly okamžitou bezpečnou provozuschopnost tunelu.

Hloubená část Chur leží mimo zastavěnou oblast a fáze výstavby 

nebudou ovlivněny jiným než vlakovým provozem. Zato hloubená 

část Arosa leží pod stávající místní komunikací, kde musí být za-

chován provoz a je z ní zároveň přístupný hotel „Haus am Wald“ 

založený přímo na tunelu. Pro tento úsek byl vypracován podrobný 

plán výstavby, který v sobě zahrnuje i pomocný most (obr. 11), kte-

rý bude převádět dopravu v době otevření stavební jámy.

Noční přestávky v dopravě umožní provádět odstranění původní-

ho ostění a jeho náhradu primárním ostěním v délce pouze 1,0 m. 

Aby byl tento záběr dodržen, ale zároveň aby stavební práce netr-

valy celkově příliš dlouho, je navržena uprostřed délky tunelu star-

tovací kaverna (obr. 13), která umožní pracovat zároveň ze dvou 

stanovišť. Startovací kaverna vznikne strměji navrtanými třemi 

záběry (etapami) mikropilotových deštníků, pod kterými vznikne 

dostatečný prostor pro ražbu zvětšeného profi lu tunelu z prostoru 

stávajícího tunelu. 

Obr. 13 Startovací kaverna ve středu tunelu
Fig. 13 Launching cavern in the middle of the tunnel length

startovací kaverna, L=14,0 m 

launching cavern, L=14.0m

2. etapa, L= 5,0 m 

stage 2, L=5.0m

1. etapa, L=7,0 m

stage 1, L=7.0m

3. etapa, L= 7,0 m

stage 3, L=7.0m

běžná etapa 

common stage

běžná etapa 

common stage
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FÁZE VÝSTAVBY PORTÁLU AROSA A ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU 
TUNELU POD HOTELEM „HAUS AM WALD“

1. Zřízení mostního provizoria před portálem a převedení do-

pravy, provizorní přeložky sítí.

2. Radiální injektáž okolí tunelu pod hotelem z prostoru tunelu 

přes stávající ostění.

3. Zhotovení převrtávaných pilot.

4. Odstranění vozovkových vrstev, výkop po horní hranu pilot.

5. Demolice stávajícího tunelu v prostoru pilotových stěn, vý-

kop do hloubky 4,0 m od horní hrany pilot a zajištění horní 

části čelní stěny (u hotelu) stavební jámy stříkaným betonem 

a hřebíky.

6. Vrtání horní části mikropilotového děštníku pod hotelem pro 

zajištění klenby.

7. Bednění a betonáž stropní desky tunelu na pilotových stěnách.

8. Odstranění bednění stropní desky, výkop po spodní hranu 

desky dna a zajištění spodní části čelní stěny stavební jámy 

stříkaným betonem a hřebíky.

9. Betonáž desky dna, vrtání spodní části mikropilotového dešt-

níku pod hotelem.

10. Zasypání stropní desky, zrušení provizorních přeložek sítí, 

zhotovení vozovkových vrstev, zrušení mostního provizoria.

11. Zhotovení prvního žebra pod hotelem ze směru portálu Chur 

– slouží k podepření mikropilotového deštníku.

12. Zhotovení žeber pod základy hotelu a následně zhotovení 

zbylých žeber.

13. Demolice tunelu pod hotelem a zajištění výrubu pomocí pri-

márního ostění.

14. Betonáž protiklenby a sekundárního ostění.

15. Rekonstrukce portálové stěny, instalace vybavení tunelu 

a demontáž zařízení staveniště.

ZÁVĚR

Projekt reprezentuje přístup společnosti Rhätische Bahn, která má 

ve své správě mnoho podobných tunelů, na jejichž některých rekon-

strukcích se mohla společnost AMBERG Engineering Brno, a.s., 

projekčně úspěšně podílet. Na každý tunel je použita jiná techno-

logie rekonstrukce, ale všechny mají několik společných pojítek. 

Vždy dochází ke zvětšení průjezdného profi lu, tzn. k úplné de-

molici stávajícího ostění tunelu, trvalé vícedenní výluky jsou mi-

nimalizovány pouze na čas potřebný k výstavbě desky dna, resp. 

protiklenby při demontovaném svršku, a v neposlední řadě je vždy 

podmínkou zachování původního vzhledu kamenných portálových 

objektů.

Příprava rekonstrukce takových relativně krátkých tunelů probí-

há od začátku projektu až po jeho poslední stupeň odhadem ob-

vykle dva roky a takových tunelů opravuje tato lokální společnost 

dlouhodobě systematicky i více najednou.

Ač se jedná o zahraniční projekty, bylo při jejich realizacích zís-

káno mnoho užitečných znalostí týkajících se nejen technického 

řešení, ale i použitých materiálů, z nichž některé byly již použity 

u obdobných tuzemských projektů.
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2. Radial grouting into the tunnel surroundings under the hotel, 

carried out from the tunnel space through the existing lining. 

3. Carrying out secant bored piles. 

4. Removal of roadway courses; excavation down to the upper 

edge of piles.

5. Demolition of the existing tunnel in the area of the pile walls, 

excavation down to the depth of 4.0m from the upper edge of 

the piles and stabilisation of the upper part of the front wall of 

the construction pit (at the hotel) with shotcrete and nails. 

6. Drilling for the upper part of the canopy tube pre-support 

under the hotel for supporting the vault.

7. Formwork and concreting the tunnel roof deck resting on the 

pile walls.

8. Removing the roof deck formwork, excavation down to the 

lower edge of the bottom slab and stabilisation of the lower 

part of the front wall of the construction pit with shotcrete and 

nails. 

9. Concreting the bottom slab, drilling for the lower part of the 

canopy tube pre-support under the hotel. 

10. Backfi lling over the roof deck, cancelling temporary 

relocations, carrying out roadway courses, cancelling the 

temporary bridge. 

11. Construction of the fi rst rib under the hotel (viewed from the 

Chur portal) – designed for supporting the canopy tube pre-

support. 

12. Construction of the ribs under the hotel foundations and, 

subsequently, construction of remaining ribs. 

13. Demolition of the tunnel under the hotel and stabilisation of 

the excavation by means of the primary lining. 

14. Concreting the invert and secondary lining.

15. Reconstruction of the portal wall, installation of tunnel 

equipment and dismantling the construction site facilities.

CONCLUSION

The projects represents the approach of the Rhätische Bahn 

company, which administrates many similar tunnels. AMBERG 

Engineering Brno, a.s., has successfully participated in designing 

for reconstructions of some of them. A different reconstruction 

technique has been used for each tunnel, but all of them have several 

common links. It is always required that the clearance profi le is 

enlarged, which means that the existing lining of the tunnel has to 

be demolished, permanent several-day closures of tunnel operation 

are minimised only to the time necessary for the construction of 

the bottom slab, respectively invert (with the trackwork removed) 

and, at last but not least, there is always a condition that the original 

appearance of stone masonry portals of the objects is to be preserved. 

The preparation of reconstruction of such relatively short tunnels 

from the project commencement to its last stage usually takes two 

years and this local company repairs systematically, in the long term, 

even more tunnels concurrently. 

Although foreign projects are in question, a lot of useful knowledge 

concerning not only technical solutions but also the materials to be 

used, some of which have already been used in similar domestic 

projects, was gained during the work on them.
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