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GRADNJA DRUGE CEVI AVTOCESTNEGA PREDORA KARAVANKE –
IZZIV ZA PRIHODNOST
POVZETEK: Predor Karavanke se po skoraj 30 letih od začetka gradnje ponovno postavlja v ospredje
slovenske gradbene industrije. Tedaj je bila slovenska gradbena stroka praktično nevešča gradnje
predorov, zato je gradnja tako zahtevnega predora predstavljala skoraj nepremostljivo oviro. Ne glede na
vrsto neugodnih okoliščin je slovenski del ekipe opravil izvrstno delo iz tedaj pridobljenih izkušenj pa je
gradbena operativa in projektiva črpala znanje vse do danes.
Danes imamo bistveno več izkušenj tako z domačih kot tujih predorov ter boljše poznavanje razmer v
predoru. Hkrati ugotavljamo da so razmere ki se tičejo umeščanja predora v prostor ter varnostne
zahteve v predoru med gradnjo bistveno zahtevnejše.
Pričujoči članek je nastal v času intenzivne priprave idejnih rešitev za drugo cev predora Karavanke.
Njegov namen je podati več kot 10 letno kronologijo odločanja o gradnji druge cevi ter hkrati osvetliti
trenutno intenzivno dogajanje.

CONSTRUCTION OF THE SECOND TUBE OF KARAVANKE
MOTORWAY TUNNEL – CHALLENGE FOR THE FUTURE
ABSTRACT: After almost 30 years tunnel Karavanke is becoming again the focus at the forefront of
Slovenian civil engineering industry. At that time Slovenian civil engineering profession was relatively
inexperienced with regard to tunnelling, so the construction of such demanding tunnel was almost
insurmountable obstacle. Regardless of the many difficulties, the Slovenian part of the construction team
made a great achievement, and the knowledge and experience that was accumulated during that time
inspired Slovenian contractors and designers to the present day.
Today, we have a great deal more experience in tunnelling at home and abroad and also significantly
better understanding of the conditions in the tunnel. At the same time we are faced with more demanding
spatial locating of the tunnel and also the more strict health and safety regulations for tunnel construction.
The paper was completed during the intensive preparation of the scheme design for the second tube of
Karavanke tunnel. The aim is to give an overview of more than 10 years of the decision process to start
with the construction of the second tube as well as to put some light on the current state of the design.
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UVOD IN POVZETEK GRADNJE OBSTOJEČEGA PREDORA
Predor Karavanke je enocevni tunel, ki je sestavni del evropske poti E61. Kot sestavni del
vseevropskega cestnega omreţja je ključni objekt na E61 ki omogoča povezavo srednje in juţne Evrope.
Predor direktno povezuje drţave Slovenijo in Avstrijo pod Karavanško gorsko verigo ki seţe do pribliţno
do 2500m nadmorske višine in je čez stoletja bil transportna in komunikacijska ovira med Srednjo in
Juţno Evropo. Objekt je danes star več kot 23 let in v dolţino meri 7864 m, od tega je 3450 m na
slovenski strani.
Prva pripravljanja projektantska dela so se pričela v letu 1979 a odločitev o pričetku gradnje predora je
padla leta 1985. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje SCT ki je januarja 1986 pričelo s pripravljalnimi
gradbenimi deli. Izkopna dela prve cevi v kaloti predora so se začela avgusta 1986. Za potrebe
projektiranja so bili povzeti geološki podatki iz časa gradnje ţelezniškega predora ki so bili nadgrajeni z
dodatnimi geološkimi raziskavami z namenom bolj natančno spoznati pestro geološko zgradbo v območju
predora.
Podporni ukrepi v predoru
Projektiranje izkopa in podpiranja prve cevi je bilo zasnovano po novi avstrijski metodi (NATM). Profil
izkopa je bil razdeljen na kaloto, stopnico in talni obok. Ocenjeno je bilo, da je izbrana predorska metoda
primerna za zahtevne geološke razmere ki so bile pričakovane, kjer podporni ukrepi sodelujejo s hribino.
Na podlagi vzdolţnega geološkega profila je bila hribina razdeljena v šest hribinskih razredov ter je bil
določen dodatni razred za nevezane materiale.

Slika 1. Prikaz podpornih ukrepov prve cevi (Mikoš, 1991)
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Prva podporna kategorija (KRH1) je bila predvidena za stabilno hribino in se v juţnem odseku predora ni
pojavila pri čemer se druga kategorija (KRH2), predvidena za razpokano hribino, pojavila v 3,6 % dolţine
juţnega (slovenskega) dela predora. Tretja podporna kategorija (KRH3) je bila predvidena za razpokano,
krušljivo in nagubano hribino in se je pojavila v 4,6 % predora. Četrta kategorija (KRH4) je bila predvidena
za razpokano hribino s hribinskimi pritiski in se je pojavila v 40,2 % dolţine peta kategorija (KRH5) je bila
predvidena za močno razpokano hribino ki ustvarja močen pritisk in se je pojavila v 25 4 % dolţine
predora. Šesta podporna kategorija (KRH6) je bila predvidena za močno razpokano hribino z izredno
močnimi pritiski ter z močnejšimi vdori vode in se je pojavila v 17 6 % predora. Podporna kategorija za
nevezane materiale (KHR H) je bila predvidena na začetnem delu predora in je znašala 8 6 % dolţine
juţnega predora. Glavne teţave pri gradnji predora so se pojavile v obliki visokih hribinskih pritiskov,
pojavov metana in vdorov vode.
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pojavila pri čemer se druga kategorija (KRH2), predvidena za razpokano hribino, pojavila v 3,6 % dolţine
juţnega (slovenskega) dela predora. Tretja podporna kategorija (KRH3) je bila predvidena za razpokano,
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Izkop predora
Teţave so se začele takoj po pričetku izkopa v pobočnem grušču kjer je bil material izredno heterogen.
Teme kalote je bilo zavarovano z jeklenimi sulicami dolţine 3 5 m. Na prehodu v trdno hribino so se
pojavili prvi močnejši vodni izviri. V nadaljevanju del je na stacionaţi 732-746 m prišlo zaradi večjega
dotoka vode skozi prelome v dolomitu (do 100 l/s) do izpiranja zdrobljenega materiala. Pri nadaljnjem
napredovanju skozi rdeče grödenske plasti ni bilo zaznati večjih teţav. Na prehodu iz permskih skladov v
karbonske klastite na stacionaţi od 1435 do 1460 m so nastopili močni hribinski pritiski ki so povzročali
rušenje obloge brizganega betona v diagonalnih smeri. Deformacije so se umirile po vgraditvi dodatnih
sider in izvedbi talnega oboka. Skozi karbonske skrilavce so bili ravno tako pričakovani enaki ali večji
hribinski pritiski, zato so na spojih lokov vgradili štiri deformacijske reţe po obodu obloge tunela širine
50 cm.
Pri stacionaţi 1700 m je predorska cev dosegla karbonske klastite. Namesto pričakovanih nekoliko večjih
deformacij in radialnega nadvišanja profila za ocenjenih 35 cm, so konvergence dosegale hitrost tudi do
16,7 cm na dan. Velike in hitre deformacije so povzročale trganje sider ob sidrnih glavah zato je bila
uporabljena posebna sidrna glava ki je dopuščala 20 cm deformacij pred polno aktivacijo sidra.
Ekstremno velike deformacije profila so bile ugotovljene na prehodih iz trdih peščenjakov v mehke
karbonske skrilavce in so znašale do 150cm. Poleg navedenih teţav je bila ugotovljena nevarnost
izvedbe del tudi zaradi prisotnosti metana na stacionaţi med 1565 in 2600 m. Prisotnost metana in vode
so ugotavljali s predvrtavanjem ki se je na tem delu izkopa izvajalo sistematično.
Karbonska cona se je končala na stacionaţi 2550 m. Sledila so dela v apnencu in schlernskem dolomitu.
Visoko nadkritje in prisotnost vode nista povzročala posebnih teţav pri napredovanju. Po izkopu so se
dotoki hitro zmanjšali. S predvrtavanjem so nadaljevali tudi v tem delu in ugotovili da se na stacionaţi
3030 m nahaja močna vodonosna prelomna cona z visokim vodnim pritiskom. Vodo so poskušali z
3
vrtinami zdrenirati, vendar so se le-te mašile nakar je prišlo do porušitve čela in s tem vdor 4500 m
3
materiala ter dotoka vode več kot 1 m /s. Sanacijo so izvedli tako, da so z gabioni zavarovali obstoječi del
predora in nad kaloto pahljačasto izdelali razbremenilne vrtine. Prelomno cono so nato obšli z obvodnim
rovom iz katerega so ravno tako izvrtali razbremenilne vrtine območje glavne cevi pa so injektirali ter
nato izvedli preboj. Predor je bil narejen s pilotnim predorom, ki so ga nato postopoma razširili na celotni
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profil. Do drţavne meje so se geološke razmere izboljšale in napredovanje je potekalo brez večjih teţav.
Preboj s severnim odsekom je bil izveden proti koncu maja 1989.
Zaključna dela so deloma potekala ţe v času sanacije v območju zruška izdelava notranje betonske
obloge pa je sledila takoj po preboju cevi. Opaţnemu vozu za notranjo oblogo je na razdalji 200-300 m
sledil opaţni voz vmesnega stropa temu pa v razdalji 200-300 m še opaţni voz predelne stene. Sledila
so še ostala dela v območju niš robnikov kinet in vozišča.
Predvidena dinamika izvedbe predora je bila 36 mesecev za izkopna dela s podpiranjem, za ostala
gradbena dela 12 mesecev ter za montaţo elektrostrojne opreme 12 mesecev. Terminski plan je bil kljub
teţavam pri izkopnih delih in večjih vdorih vode doseţen. Otvoritev je bila tako 1.6.1991.
Zasnova rešitve za drugo cev predora
Predor Karavanke je bil ţe v osnovnem (Generelles projekt, 1978) in razpisnem (Detail projekt, 1979)
projektu načrtovan kot dvocevni predor z dvema odzračevalnima jaškoma. Kasneje v 80-ih letih je prišlo
do ugotovitve da so prometne zahteve niţje od pričakovanih. Sprejeta je bila odločitev da se predora
izvede fazno na način da se prične z gradnjo zahodne cevi. Hkrati je bila uveljavljena tudi alternativna
rešitev prezračevanja s ciljem zmanjšati stroške gradnje.

Slika 2. Problematika predora Karavanke
Ravno nekoliko neposrečena rešitev prezračevanja v kombinaciji z nerešenim konceptom evakuacije ter
izrednim porastom sezonskega prometa je ţe po dobrem desetletju od odprtja privedla do odločitve o
nujnosti nadgradnje predora. Z letom 2004 sprejeta direktiva ES 0 je obe strani prisilila k intenziviranju
reševanja problematike.
Ker je predor potreboval takojšnje ukrepanje sta se strani dogovorili za načrtno 15 letno obdobje
postopnega reševanja problematike ki je vključevalo vse od nadgradnje elektro-strojne opreme do
končne obnove obstoječe (zahodne) predorske cevi.
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Slika 3. Postopno reševanje problematike varnosti v predoru Karavanke
GEOLOŠKE PODLAGE
Uvod
V času izgradnje prve cevi predora so izvajalci pogosto naleteli na teţke geološke pogoje. Kot je zgoraj
navedeno ti so se največkrat pojavili v obliki vdorov vode zruškov na kontaktih geoloških enot ter
pojavov izhajanja metana. Za potrebe gradnje druge cevi se je v letu 2014 pričelo z geološkimi
raziskavami druge cevi predora Karavanke za fazo IDP (Idejni projekt), ki temeljijo predvsem na podatkih
predhodne dokumentacije obstoječe cevi.
Geološka zgradba Karavank je zelo kompleksna in še vedno ne povsem razloţena. Vzdolţ predora se
geološke razmere hitro spreminjajo na kratkih razdaljah. Glavne litološke enote ki se pojavljajo vzdolţ
predora so permokarbonske klastične kamnine z lečami apnenca srednje permske klastične kamnine
breče in apnenci zgornje permski dolomit ter triasni karbonatni razvoj z vmesno formacijo klastičnih
kamnin. Na širšem območju juţnega portala se raztezajo kvartarni sedimenti ledeniške morene in
pobočnega grušča. Glavne tektonske enote se raztezajo v smeri I(E) – Z(W) in jih sekajo številni strmi
prelomi v smeri SI (NE) – JZ (SW) ter SZ (NW) – JI (SE).
3D geološki model
Za določanje litološke in strukturne zgradbe vzdolţ načrtovane vzhodne predorske cevi, se je zgradilo 3D
geološki model v programu Leapfrog Geo (Aranz Geo Ltd.) in sicer na podlagi obstoječih podatkov
dopolnjenih z novimi dognanji. Geološki podatki ki so bili uporabljeni pri konstrukciji 3D modela
predstavljajo dokumentacijo tako iz faze preiskav kot faze izgradnje obstoječega predora. V času
izvajanja geoloških raziskav med letoma 1977 in 1979 (GeoZS 1979 in GeoZS 1979) se je nadgradilo
podatke dobljene pri izgradnji ţelezniškega predora Karavanke (1901 do 1905) s podatki geološkega
kartiranja vzdolţ trase cestnega predora rezultatov programa vrtalnih del ter rezultatov takratnih
terenskih in laboratorijskih preiskav. Na podlagi dobljenih rezultatov se je pripravilo geološko prognozo
obravnavanega območja. V času izkopa predora se je izvajalo stalno geološko in geotehnično spremljavo
izkopnih čel z namenom karakterizacije hribine na podlagi uveljavljenih klasifikacijskih sistemov (GeoZS
1988 in GeoZS, 1988 – 1989): Q (Barton), RMR (Bieniawski) in Avstrijski klasifikacijski sistem
(Rabcewicz – Müller – Pachler). Po zaključku izkopa predora je bilo pripravljeno sintezno poročilo
izvedenih geoloških hidrogeoloških in geotehničnih preiskav (GeoZS 1990-1991 in Cestni inţeniring
1991). Nadaljnja povezava litostratigrafskih in strukturnih elementov med cestnim in ţelezniškim
predorom tako na slovenski kot avstrijski strani je bila predstavljena v magistrski nalogi Budkoviča
(Budkovič 1993). Slednji podatki so bili uporabljeni pri izdelavi 3D geološkega modela.
Izdelava 3D geološkega modela v programu Leapfrog Geo temelji na podatkih iz vrtin na podlagi katerih
se določi litološko kronologijo oz. stratigrafsko zaporedje obravnavanega območja. V sklopu predhodnih
raziskav ni bilo izvedenih dovolj vrtin, zaradi prevelikega nadkritja kompleksne geološke in strukturne
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zgradbe ali finančnih vzrokov zato se je 3D geološki model zgradil na podlagi določitve prelomnega
sistema po spodaj opisanem postopku:
1.

Na topografijo, ki je bila pripravljena iz digitalnega modela reliefa (DMR) se je napelo geološko
karto v merilu 1:5000 (GeoZS, 1990-1991) dopolnjeno v okviru magistrske naloge (Budkovič
1993).

Slika 4. Potek slovenskega dela obeh cevi predora Karavanke na DMR z digitalnim ortofoto posnetkom
2.
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Nadalje se je na geološki karti določilo glavne prelome v obliki t.i. GIS polilinij ki so se
navezovale na topografijo.
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Slika 5. Potek prelomov na geološki karti (Budkovič, 1993), napeti na topografiji
3.

Prostorski potek prelomov določenih iz GIS polilinij in strukturnih podatkov iz površinskih
izdankov se je popravilo glede na geološki prerez vzdolţ osi predora v merilu 1:5000 (Budkovič
1993) ter strukturnih podatkov iz geološkega osnega prereza ter tlorisa v merilu 1:1000. Slednja
profila sta bila izdelana na podlagi geoloških popisov izkopnih čel v času izgradnje predorske cevi
in predstavljena v zaključnem geološkem poročilu (GeoZS 1988; GeoZS 1988-1989 in GeoZS,
1990-1991).

Slika 6. Korekcija prelomov na geološkem prerezu (Budkovič, 1993), določenih na podlagi GIS polilinij
4.

Prelomni sistem v geološkem modelu je po aktivaciji posameznih prelomov razdelil model na
posamezne prelomne bloke, katerim se je dodelilo litologijo, obenem pa se je dodalo tudi
normalne kontakte med posameznimi litološkimi enotami v obliki intruzij. Litološka sestava je bila
določena na podlagi zaključnega geološkega poročila izkopa predora (GeoZS 1990-1991) in
magistrske naloge (Budkovič 1993).

Slika 7. Geološki prerez 3D modela vzdolž osi obstoječega predora
5.

Rezultat predstavlja 3D geološki model iz katerega se je nato pridobilo litološko in strukturno
zgradbo vzdolţ načrtovane vzhodne predorske cevi.
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Slika 8. 3D geološki model vzdolž slovenskega dela trase predora Karavanke
6.

V naslednji fazi se je pripravilo kombinirane 3D geološka modela vzdolţ obstoječe in načrtovane
predorske cevi katerega se lahko uporabi za laţje razumevanje geologije ki bo najverjetneje
spremljana v času izkopa nove predorske cevi. Iz kombiniranega geološkega modela se med
drugim lahko ovrednoti tudi količino posamezne vrste materiala katerega količine so pomembne
pri načrtovanju deponij.

Slika 9. Kombinirani 3D geološki model vzdolž vzhodne (desno) in zahodne (levo) cevi

86

Marko Ţibert
Gradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke – izziv za prihodnost

7.

Na podlagi strukturnih podatkov geološkega osnega prereza in tlorisa v merilu 1:1000 (GeoZS
1990-1991) se je zgradilo strukturni model kot DFN (t.i. diskretno razpoklinsko mreţo) katerega
se je navezalo tudi na načrtovano predorsko cev.

Slika 10. Strukturni model in njegov detajl s strukturnimi podatki iz geološkega osnega prereza (GeoZS,
1990-91)
8.

Za načrtovano vzhodno predorsko cev se je tako pridobilo okvirne podatke o litologiji in orientaciji
struktur (npr. prelome). Na podlagi rezultatov so bili predvideni hribinski tipi in ocenjeni tipi
obnašanja (BT) vzdolţ predorske cevi.
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S pomočjo 3D geološkega modela zgrajenega v programu Leapfrog Geo so bili ocenjeni sledeči
geološki in strukturni pogoji:
QMO – Kvartarni sedimenti (stacionaţa km 7.8+21 to 7.5+53) sestavljajo pobočni grušč in ledeniška
morena (npr. pesek in grušč z vmesnimi plastmi melja in gline ter večjimi karbonatnimi bloki).
ST – Spodnje triasna Werfenska formacija (stacionaţa km 7.5+53 to 6.9+54) katero gradijo oolitni
apnenec laporni apnenec in peščenjak moţni so tudi leče sadre.
P – Permske plasti (stacionaţa km 6.9+54 to 6.1+56) z značilno Bellerophonsko formacijo (dolomit)
in Grödensko formacijo (kremenov konglomerat peščenjak in skrilavi glinavec).
PC – Zgornje karbonske in spodnje permske plasti (stacionaţa km 6.1+56 to 5.1+13) za katere so
značilni apnenec kremenov konglomerat in peščenjak meljevec in skrilavi glinavec.
T – Spodnje do zgornje triasne plasti (stacionaţa 5.1+13 to 4.3+76) sestavljajo kamnine Rabeljske
formacije (npr. laporovec laporni apnenec in apnenec) Schlernske formacije ukovška breča in
anizijski dolomit.
PROMETNI IN VARNOSTNI KONCEPT DVOCEVNEGA PREDORA KARAVANKE
Uvod
Evropska direktiva 2004/54/ES [7] o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem
cestnem omreţju podaja nove zahteve za predore daljše od 500 m pod katere zapadejo tudi tisti ki so ţe
v obratovanju. Z namenom izpolnjevanja zahtev je bila izdelana analiza tveganja (Elea iC & ILF, 2010), ki
je pokazala, da trenutno predor ne zadošča minimalnim varnostnim zahtevam. Bistveno odstopanje je
bilo v dveh točkah in sicer:
-

Nima polnega prečnega prezračevanja z nameščenimi loputami za kontrolirano izsesavanje in
Nima zasilnih izhodov v varno območje.

Izdelane so bile številne študije o moţnih dolgoročnih rešitvah med drugim tudi Študija variant
nadgraditve cestnega predora Karavanke (Geoconsult & Elea iC, 2009), ki je predstavila variante 1 do 4
ter Machbarkeitsstudie »Variante 6-3 LA« (Geoconsult 2009). Omenjeni študiji je kasneje Študija variant
faznosti izgradnje druge cevi predora Karavanke (UL FGG; Prometnotehniški inštitut & Elea iC 2011)
dodala še dve modificirani varianti ter izvedla celostno vrednotenje.
Izdelane so bile številne študije o moţnih dolgoročnih rešitvah med drugim tudi Študija variant
nadgraditve cestnega predora Karavanke (Geoconsult & Elea iC, 2009), ki je predstavila variante 1 do 4
ter Machbarkeitsstudie »Variante 6-3 LA« (Geoconsult 2009). Omenjeni študiji je kasneje Študija variant
faznosti izgradnje druge cevi predora Karavanke (UL FGG; Prometnotehniški inštitut & Elea iC 2011)
dodala še dve modificirani varianti ter izvedla celostno vrednotenje.
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Slika 12. Osnovni predlogi reševanja
V okviru Meddrţavne komisije za predor Karavanke je bila ustanovljena Tehnična komisija za pripravo
predloga sprejema dolgoročne odločitve. V okviru Tehnične komisije sta bile izmed vseh variant izbrani
Varianta 6 in Varianta 3, v nadaljevanju imenovane Varianta A in Varianta C s podvarianto C1 (Slika 13).
Dodana je bila še Varianta B. ki obravnava drugo cev kot reševalni rov. Temu je sledilo prevrednotenje in
usklajevanje do končnega sprejema sklepa da je podvarianta C1 tehnično najbolj sprejemljiva in
podvarianta C najbolj ekonomična varianta v smeri popolne nadgradnje predora 0.

Slika 13. Končno obravnavane variante
Predlog študije ki ga potrjuje tudi predvidena dinamika je izgradnja druge cevi v polnem profilu in
takojšnja sanacija obstoječe cevi.
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Operativni dokument ki zahteve evropske direktive vnaša direktno v projekte, je Uredba o tehničnih
normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (UL RS št. 48/2006) (v
nadaljevanju uredba).
Objekti v predoru
V obstoječi cevi se nahajajo objekti ki bodo v času gradnje druge cevi delno ali v celoti sanirani dodani
pa bodo tudi novi, ki so potrebni v skladu z veljavno uredbo. Objekti so bili projektirani po takrat veljavni
avstrijski smernici RVS 9.281. V celotnem predoru je zgrajenih 7 odstavnih niš (AN) 1 obračalna niša
(UN) 2 obračalna predora 4 prevozni prečniki (FQ) 15 pohodnih prečnikov (GQ) 44 niš za klic v sili
(NRN) 75 hidrantnih niš (FLN) ter pogonski centrali (BZ) ki sta umeščeni na sredini predora na avstrijski
strani.

Slika 14. Shematični prikaz razporeditve objektov v obstoječi cevi.

Slika 15. Shematični prikaz razporeditve objektov v novi in obstoječi cevi.
Odstavne niše v obstoječi cevi imajo odstavni pas tudi na nasprotni strani, kar je bilo potrebno za
dvosmerni promet, razen odstavna niša 6 ki ima na vzhodni strani zamaknjen odstavni pas in se
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priključuje k povoznemu prečniku. Odstavne niše so dolţine 40 95 m v medsebojnem razmiku od 750 do
2
1060 m. Izkopni profil je znašal med 128 in 153 m . Edina obračalna niša se nahaja na avstrijski strani
2
(km 1,654), je širine 25,4 m in dolţine 40 m. Izkopni profil je znašal 235 m . V osnovi je bila namenjena
obračanju kompozicije vozil. Vse omenjene niše so opremljene z nišami za klic v sili. Ostale niše za klic v
sili (36) so vgrajene na zahodni strani obstoječe cevi v povprečnem medsebojnem razmiku 210 m.
Hidrantne niše so vgrajene na vzhodni steni obstoječe cevi v povprečnem razmiku 105 m. Vsaka peta
niša je v odstavni niši. Električne niše so umeščene v odstavnih nišah. Revizijski jaški bočne drenaţe so
vgrajeni na vzhodni in zahodni strani predora v medsebojnem razmiku 53 m.
Zgrajeni so štirje povozni prečniki (FQ) in sicer do predvidene vzhodne cevi. Izkopni profil je znašal od 47
2
do 51 m . Obstoječi prečniki so zgrajeni v dolţini od 30 do 54 20 m. Zgrajeni so tudi »nastavki« vseh
2
pohodnih prečnikov (GQ) in sicer v dolţini 30 m. Izkopni profil znaša od 12 do 14 m . Vsi prečniki so
tesnjeni in obdelani s sekundarno oblogo debeline 25 cm.

Slika 16. Karakteristični profil prečnikov v obstoječi cevi: povozni (FQ) in pohodni (GQ).
Nova vzhodna predorska cev mora biti projektirana skladno z veljavno uredbo, kjer se predor Karavanke
uvršča med dolge predore s pripadajočimi določbami. Dimenzije in sestava normalnega prečnega profila
so določene v skladu s tehničnimi predpisi za projektiranje cest in so podrobneje opisane v naslednjem
poglavju. Preostali objekti, ki jih je po uredbi potrebno umestiti v predor so:
- Odstavne niše
- Čistilne niše ter revizijski jaški
- Niše za klic v sili
- Hidrantne niše
- Vmesni prečni prehodi za pešce in
- Vmesni prečni prehodi za vozila.
Glede na to, da predor povezuje Avstrijo in Slovenijo, so dimenzije objektov za celotni predor usklajene in
enotne, razvrstitev objektov v predoru pa je v večji meri povezana z lokacijo ţe obstoječih prečnikov.
Tako so odstavne niše na slovenski strani razvrščene med 696 27 in 1010 13 m.
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Sistem odvodnjevanja hribinske vode je izveden klasično z bočnimi drenaţami in čistilnimi nišami vsakih
65 m vzdolţ predora. Za razliko od običajnih rešitev so revizijski jaški umaknjeni s cestišča tako da se v
ta namen uporabi kar čistilna niša. Vsaka šesta niša je poglobljena in sluţi kot usedalnik. Odpadna voda
s cestišča se zbira v votlem robniku ki mora omogočati pretok 100 l/s. Vsakih 65 m je predviden
usedalnik ki preprečuje tudi širjenje morebitnega poţara zaradi gorenja vnetljivih tekočin vzdolţ predora.
Vzdolţ predora se izdelajo tudi niše za klic v sili kjer je največji dovoljeni razmik 150 m ter oddaljenost od
portalov ni manjša od 200 m. Niše so postavljene na desno stran predorske cevi (gledano v smeri
voţnje). Z enakim razmikom so predvidene tudi poţarne niše ki so nameščene na nasprotni levi strani
predorske cevi.
Ostali objekti ki sluţijo zagotavljanju varnosti v predoru, so prečne povezave v drugo predorsko cev za
pešce in vozila. Prečni prehodi za pešce so razporejeni tako da se ujemajo s prečniki v obstoječi cevi
razen prečnika GQ 19 ki je zaradi prevelike razdalje med EQ18 in GQ20 umeščen dodatno. Medsebojna
razdalja znaša med 301 78 in 419 47 m. Prečni prehodi za vozila so razvrščeni na mestih odstavnih niš.
V ta namen bodo obstoječi pohodni prečniki GQ2 GQ5 in GQ7 ter ravno tako tudi obstoječi povozni
prečnik FQ2 reprofilirani na zahtevan profil prečnika za vozila.

Slika 17. Objekti v predoru (tloris nove odstavne niše)
Notranja obloga predora je zasnovana klasično skladno s principi gradnje po novi avstrijski metodi kjer
se vgradnja notranje obloge lahko prične po umiritvi deformacij primarne obloge in v geotehničnem smislu
ne vpliva na stabilnost predora. V delih kjer gre pričakovati sulfatno korozijo in posledično dolgoročno
odpoved primarnega podpornega sistema (sider in brizganega betona) se zasnuje armirana obloga,
drugod praviloma nearmirana obloga debeline 25 cm. Poţarna odpornost obloge na armiranih delih se
rešuje za vgradnjo dodatnih polipropilenskih vlaken.
Na notranjo oblogo je vpeta rahlo obokana stropna plošča debeline 27 cm, ki zagotavlja odvod zraka po
celotni dolţini predora.
Karakteristični prečni prerezi
Trenutno stanje tehnike še ne omogoča ekonomsko sprejemljivega načina mehanizirane gradnje v tako
hitro menjujočih geoloških strukturah kot jih pričakujemo pri gradnje nove (vzhodne) cevi predora
Karavanke. Poleg tega si obe drţavi ţelita izvesti razpis za gradnjo predora ločeno zato tudi ni bilo
moţno razmišljati o drugačnih načinih gradnje kot po konvencionalni NATM metodi. Karakteristični prerez
predora v obstoječi zahodni cevi sledi zahtevam gradnje po novi avstrijski metodi.
V času od gradnje prve cevi do danes so bile zbrane številne informacije o primernosti zasnove
karakterističnih prerezov tako z geotehničnega kot prometno varnostnega stališča. Tako velja s stališča
geotehnike poudariti predvsem spremembe pri zasnovi talnega oboka in sicer:
- globljo zasnovo talnega oboka na kritičnih mestih
- vgradnjo talnega oboka praktično povsod kjer se pojavi tveganje za nabrekanje hribine ter
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-

izvedba ustreznega dreniranja ter odvodnjavanje stika med zgornjim ustrojem in polnilnim
betonom.

Karakteristični prečni prerezi za novo (vzhodno) cev so prikazani na slikah 18 in 19. S prometno
varnostnega vidika so spremembe v odnosu na obstoječo cev evidentne le pri zasnovi:
- širine vozišča z robnim pasom
- sestave zgornjega ustroja in načina vgradnje obrabnega betonskega sloja
- rešitev okoli hodnikov
- način odvodnje brez jaškov na vozišču.
Kljub temu da so bili prečniki v prvi fazi gradnje ţe izvedeni vsaj do polovice jih je pri gradnji vzhodne
cevi potrebno reprofilirati, saj nove smernice praviloma zahtevajo večje svetle odprtine oz. manipulacijske
površine. Izjema so prečniki ţe v osnovi namenjeni obračanju vozil kjer je moţno umestiti prečne
prehode za intervencijska vozila, brez dodatnih izkopnih del.

Slika 18. Karakteristična prečna prereza za glavno cev (levo) in odstavno nišo (desno)

Slika 19. Karakteristična prečna prereza za prečnik EQ (levo) in prečnik GQ (desno)
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IZKOP IN PRIMARNA PODGRADNJA PREDORA
Uvod
Za potrebe geotehnične interpretacije in definicije podpornih ukrepov je bilo definiranih 5 geotehničnih
odsekov in sicer:
Odsek 1: Območje pobočnega grušča kjer prevladuje nizko nadkritje;
Odsek 2: Območje spodnjega triasa in perma kjer se pričakujejo teţave vezane na vodonosnik;
Odsek 3: Območje permokarbona kjer se pričakujejo teţave vezane na nizko nosilnost in visoko
deformabilnost hribine;
Odsek 4: Območje triasa kjer prevladujejo stabilne razmere z vmesno izdatno vodonosno
prelomno cono;
Odsek 5: Prehodni odsek na obmejnem območju v stabilnih razmerah.
Za vsak odsek so bile ovrednotene geotehnične enote skladno z OEGG smernicami za projektiranje
predorov po metodi ciklične gradnje. Zaradi izredne heterogenosti tal je bilo določenih skupaj več kot 20
enot.
Teţavni odseki
Pri gradnji druge cevi predora Karavanke so pričakovane podobne teţave kot so jih zaznali pri izkopu
prve cevi. Geotehnične teţave izhajajo predvsem iz povečanega pritiska hribine v predelu glinastih
skrilavcev ter vdorov precejšnih količin vode skupaj z milionitiziranim dolomitom. Podobne teţave so bile
opisane ţe med gradnjo ţelezniškega predora, ali kot je zapisano: »Do uničenj in deformacij je često
prihajalo tako hitro da ni bilo mogoče z obnovitvenimi deli ujeti koraka in tako se je zgodilo, da vrtalne
garniture ki je pred vrtanjem še neovirano peljala po rovu štiri ure pozneje zaradi zoţitve rova ni bilo več
mogoče potisniti nazaj na tirnice.« (Rabcewicz, 1944).
Mikoš 1991 podaja detajlni pregled razmer pri gradnji prve cevi predora Karavanke. Ob dejstvu da je bila
izgradnja Karavanškega predora eden izmed prvih projektov pri nas, ki so se izvajali po novi avstrijski
metodi (NATM) ter glede na kasnejši tehnološki razvoj bodo izkušnje pri gradnji prve cevi in boljše
poznavanje obnašanja hribine na tem območju prišle zelo prav pri načrtovanju nove (vzhodne) cevi.
Iz obstoječih virov o gradnje prve (zahodne) cevi lahko zaključimo da so bili prvi povečani pritiski hribine
zaznani na stacionaţi 1450 m, kjer se pri prehodu iz perma v permokarbon začne pojavljati skrilavi
glinavec. Deformacije v kaloti se niso umirile in so se pri napredovanju s stopnico pojavile striţne razpoke
brizganega betona vse dokler ni bil dokončan talni obok. Konvergence ki so bile izmerjen v času gradnje
prve cevi predora so prikazana na sliki 20.
Na stacionaţi 1700 m so sledili glinavci in glinasti skrilavci kjer so bile zabeleţene največje deformacije
tako da tudi ocenjeno 35 cm nadvišanje predora ni zadoščalo ter so se pojavile teţke poškodbe
brizganega betona in sider. Največja skupna konvergenca kalote je bila zabeleţena na stacionaţi med
1720 in 1740 m, in sicer 150 cm. Tu se je na odseku 40 m predor saniral, tako da so izkopni profil
radialno povečali za 70 cm, sidra pa zamenjali z novimi. Pri napredovanju skozi permokarbon so bile
deformacije sicer nekoliko manjše vendar še vedno znatnejše kot v drugih delih predora. S pomočjo
meritev v ekstenzometrih je bil ugotovljen mehanizem talnega preloma pod podnoţjem kalote. Največje
deformacije so se v prvi cevi dogajale pribliţno 8 m za čelom v širini 4 do 6 m. Sunkovite deformacije so
se pojavljale še nekaj mesecev po navidezni umiritvi. Zanimivo je to da so se z naraščanjem prisotnosti
zatrdelih in slabo drsečih apnencev in kremenovih konglomeratov v glinastem skrilavcu deformacije
bistveno zmanjšale. Poleg prilagojenega poteka gradnje nadvišanja in vgrajevanja brizganega betona v
talni obok, so pri dodatnem sidranju uporabljali posebno sidrno glavo ki je omogočala relativni pomik
sidrne plošče za 20 cm, pri čemer sidro ostaja v normalni funkciji.
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Slika 20. Konvergence v zahodni cevi južnega dela predora
Poleg hribinskih pritiskov je pričakovati oviranje gradnje zaradi večjih vdorov vode. Več o tem je napisano
v naslednjem poglavju. Tu se bomo osredotočili na pojav velikega vdora vode v prvi cevi, ki se sicer v
manjšem obsegu lahko ponovi tudi v drugi. Pri napredovanju v schlernskih dolomitih so izvajalci ohranili
predvrtavanje kot način zaznavanja metana v permokarbonskih plasteh. Na stacionaţi 3000 m so
ugotovili moţnost prelomne cone z visokimi tlaki podzemne vode zato so čelo ustavili pribliţno 3 do 5 m
pred tem predelom. Razbremenjevalne vrtine so se mašile s finim gruščem in niso bile dovolj učinkovite
kasneje je prišlo do porušitve čela ter velikega vdora vode in finega materiala. Med gradnjo je bilo
ugotovljeno da bo sanacija čela z injektiranjem trajala predolgo zato so z izkopom nadaljevali preko
2
obvoznega rova velikega 20 m . Obvozni rov so izvajali bistveno previdnejše saj so vsak meter predora
izvedli vrtine za dreniranje vode v čelo in teme pa vstavili 6 m dolga sidra. Pri gradnji druge cevi predora
je predvideno predvrtavanje z učinkovitejšim dreniranjem vode in odvajanje materiala ob hkratnem
učinkovitem varovanju čela izkopa.
Vodonosni odseki
Za potrebe načrtovanja druge predorske cevi na vzhodu je bil v sklopu idejnega projekta izdelano
hidrogeološko poročilo (IRGO 2014) za slovenski del predora. Poročilo obsega pregled obstoječe
literature in izdelavo preliminarnega hidrogeološkega modela nove vzhodne cevi. Iz hidrogeološkega
vzdolţnega profila je mogoče razbrati 7 vodonosnikov ki se ločijo glede na vrsto poroznosti in njihovo
izdatnost.
Pobočni grušč in morena (0-315 m) je opredeljen kot medzrnski vodonosnik s srednjo prepustnostjo in
-4
relativno majhno izdatnostjo s prosto gladino podzemne vode. Prepustnost je ocenjena od 1×10 do
-3
1×10 m/s. Werfenske plasti (315-933 m in 2610-2767 m) predstavljajo razpoklinski vodonosnik s
prelomno cono. Spodnje triasni temni oolitni apnenec in lapornati apnenec predstavlja srednje prepusten
razpoklinski vodonosnik s pogostimi neprepustnimi plastmi. Werfenski dolomiti imajo za razliko od
Schlernskih dolomitov niţjo prepustnost in daljše zadrţevalne čase. Koeficient prepustnosti je ocenjen na
-5
10 m/s. Grödenske plasti (933-1703 m) in trbiška breča znotraj predstavljajo razpoklinski vodonosnik z
nizko prepustnostjo. Permokarbonske plasti (1703-2610 m) so sestavljene iz permokarbonskih skrilavih
glinavcev s plastmi peščenjaka in apnenca ki imajo nizko prepustnost in predstavljajo oviro za višje
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leţeče plasti medtem ko imajo permokarbonski peščenjaki skrilavi glinavci in meljevci zelo slabo
prepustnost. Temno sivi grebenski apnenec ima srednjo do nizko prepustnost in razpoklinsko poroznost.
Anizijski dolomit ukovška breča in ladinijski dolomit (2767-2893 m) ter Schlernski dolomit (2893-3258 m)
so bolj prepustni in imajo relativno krajše čase zadrţevanja. Schlernski dolomit je visoko prepusten
razpoklinski vodonosnik s prosto gladino podzemne vode v katerem so neprepustni le osrednji deli
-5
-4
prelomnih con. Koeficient prepustnosti je ocenjen na 6×10 do 1×10 m/s. Karnijske plasti (32583436 m) predstavljajo zadnji del predora v Sloveniji kjer cev prečka nizkoprepustni lapornati apnenec ki
se izmenjuje z laporovci in glinavci.
Prelomne cone oz. Gračenski Košutin in Hrušenski prelom močno vplivajo na hidrogeološke razmere na
območju predora karavanke. Prva dva predstavljata območje vtoka večjih količin podzemne vode slednji
pa je navezen na največji vdor vode, ki se je zgodil med gradnjo prve cevi 3028 m od juţnega portala.
Značilnosti prelomnih con so deli zapolnjeni z zdrobljenim materialom ki predstavlja hidrogeološko oviro
obdajajo pa jih visoko prepustni deli prelomne cone, ki imajo tudi do 100-krat večjo prepustnost od
centralnega dela prelomne cone.
Maksimalni dotoki vode, ki so izmerjeni med gradnjo prve (zahodne) cevi so prikazani na sliki 21. Dotoki
med gradnjo prve cevi so segali od 0 do maksimalno 5000 l/s. Z izgradnjo predora je bila vzpostavljena
drenaţa širše cone vzdolţ predora kar vpliva na hidrogeološke razmere na tem območju. Ugotovljeno je
bilo da se je večini vodnih dotokov v času 3 do 4 mesece po gradnji izdatnost zniţala na polovično
vrednost ali pa so povsem presahnili.
Maksimalni vtoki med gradnjo po stacionaţah
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Slika 21. Maksimalni dotoki podzemne vode med gradnjo prve cevi
Pojavljanje vtokov v pobočnem grušču (0-315 m) je značilno le z nekaj l/s ki so kasneje presahnili. Večji
vtok se je pojavil na stiku s spodnje triasnimi kamninami in sicer 15 l/s danes pa znaša 5 do 10 l/s. V
Werfenskih plasteh (315-933 m) so vtoki znašali največ 3 l/s na stacionaţi 740 m pa se je pojavil vdor s
pretokom ob preboju 150 l/s. Vdor je bil posledica prisotnosti tektonske cone. Pretok danes znaša 1020 l/s. Prelomna cona se je v tem območju začela ţe 80 m pred lokacijo vdora vendar se so močnejši
dotoki vode začeli pojavljati na stacionaţi 728 m, kjer je prihajalo do dotokov vode iz odprtih razpok, na
stacionaţi 734 m pa je voda vtekala ţe iz celotne površine čela in erodirala fine delce. Največji izmerjeni
pretoki so znašali 102 l/s, tlak je bil ocenjen na 12-15 barov. Po enem mesecu se je pretok zmanjšal na
24 l/s. Na mestu vdora se je izvedla sanacija izvedle so se tudi drenaţne vrtine.
V Grödenskih plasteh in trbiški breči (933-1703 m) do večjih vtokov ni prihajalo. Podobno tudi v
permokarbonskih plasteh (1703-2610 m) kjer se je voda pojavljala le v lečah apnenca z izdatnostjo 1 l/s
in je kasneje presahnila. Na začetku Werfenske formacije in anizijskega dolomita (2610-2893 m) je
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prihajalo do vtokov in kapljanja vode v razponu med 1-10 l/s kasneje je njihov vtok znašal le desetino
prvotnega. Tudi v Karnijskih plasteh (3258-3436 m) na koncu slovenskega dela predora ni bilo večjih
dotokov vode, le visoko mineralizirana voda v obliki kapljanja.
Schlernski dolomit (2893-3258 m) je močno porozen zato se je na nivoju predora podzemna voda
nahajala s tlakom višjim od 50 barov vendar so se tlaki po odprtju predora hitro zniţevali. Na stacionaţi
3033 m se je pojavil vdor vode z več kot 1000 l/s ki je povzročil poplavni val. Tudi tukaj je bila močna
prelomna cona z milionitiziranim dolomitom. Centralni del prelomne cone je širok 6 do 8 m, kjer se
pojavljajo tudi ţepi gline. Celotna razdalja cone je 50 m, kjer se pojavlja dolomit zdrobljen v fin grušč.
Iztok iz dolomita na stacionaţi 2851 in 3280 m je danes 60 l/s.
Prvemu vdoru vode sta čez nekaj ur sledila še dva pri tem je prihajalo do zruškov tektonsko
poškodovanega dolomita. Količina vode ki je pri tem vdoru pritekla v predor v prvem dnevu, je bila
3
ocenjena na od 0,5 do 1 milijona m . Tlak vode pa je bil ocenjen med 60-75 barov. Sledili so sanacijski in
drenaţni ukrepi kjer se je vzporedno izvajal monitoring stanja. Za potrebe napredovanja del je bil zgrajen
obhodni rov ki je sluţil za potrebe dodatnega dreniranja na območju glavne cevi in kasneje za potrebe
vzdrţevanja.
Predvideva se, da bodo hidrogeološke razmere v novi (vzhodni) cevi predora Karavanke podobne tistim
ki trenutno veljajo v obstoječi (zahodni) cevi. Medsebojna razdalja cevi je med 40 in 70 m. Razmere se
naj bi razlikovale v toliko ker je zahodna predorska cev v obratovanju ţe dobrih 20 let in predstavlja
uravnan drenaţni sistem vodonosnikov na območju predora zato se v vzhodni cevi pričakujejo manjši
dotoki vode v predor. Gradnja nove cevi pa naj bi imela tudi vpliv na obstoječo cev saj je pričakovati
splošno zmanjšanje obstoječih dotokov.
Nivo vode med gradnjo druge predorske cevi je bil določen na podlagi piezometričnih meritev v obstoječi
cevi na stacionaţah 740 m, 2670 m in 3030 m. Na podlagi ekstrapoliranih vrednosti meritev so ocenili
pričakovane tlake pri gradnji druge cevi in sicer:
- na stacionaţi 740 m tlaki med 5 in 7 barov zaradi nizke prepustnosti bodo tlaki padli v kratkem času
(ţe v fazi predvrtavanja in napredovanja predora),
- na stacionaţi 2670 m tlaki med 4 in 6 barov, kjer bodo zaradi srednje prepustnosti tlaki padali
počasneje in povzročali znatne dotoke. Delni padec tlakov se pričakuje ob predvrtavanju in
napredovanju predora.
- na stacionaţi 3000 m tlaki med 3 in 5 barov, vendar je potrebno vrednosti potrditi z meritvami.
Ocena tlakov v preostalem delu predora je bila podana okvirno glede na piezometrične meritve katere so
bile izvedene praviloma v bolje prepustnih conah, kjer je podzemna voda povzročala teţave. Za vmesna
območja pričakujemo slabše prepustne kamnine kjer bodo tlaki nekoliko višji od opisanih ravno tako bo
pričakovano dreniranje pri gradnji predora počasnejše.
Večji dotoki so pričakovani na stacionaţi 314 m, kjer na meji med kvartarnim gruščem in werfenskimi
plastmi lahko pričakujemo dotok 15 l/s ki se bo sicer zmanjšal ampak bo ostal relativno stabilen. Na
stacionaţi 731 m se nahaja prelom v werfenskih plasteh kjer se lahko pojavi večji enkratni dotok
drugače pa dotoki 10 l/s in bodo predvidoma hitro upadli. Na stacionaţi 2772 m naletimo na stik
permokarbonskih in triasnih plasti, kjer lahko pričakujemo dotoke med 5 in 10 l/s, ki naj bi hitro upadli. Na
stacionaţi 3027 m se nahaja prelom v Schlernskem dolomitu, kjer lahko pričakujemo dotoke ob odpiranju
okoli 100 l/s nato pa počasno upadanje proti končnim 30 do 40 l/s.
Med obratovanjem bo nova cev zagotavljala dodatno dreniranje območja zato ocenjujemo 5 do 10%
skupno povečanje iztoka vzdolţ cevi kar znaša v povprečju okoli 110 l/s ter maksimalni pretok do 215 l/s.
Skladno je pričakovati tudi povečanje dotoka pitne vode z območja Schlernskega dolomita kjer so skupni
povprečni iztoki so ocenjeni na do 40 l/s.
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Statična presoja stabilnosti predora v fazi idejnega projekta (IDP)
V geološkem poročilu so na podlagi geoloških odsekov in pododsekov določeni trdnostni in togostni
parametri za posamezne hribinske tipe. Ti podatki sluţijo kot osnovni vhodni podatek za analize katere
pa je potrebno ustrezno prilagoditi dejanskemu stanju ki je bila zabeleţena pri gradnji prve cevi.
Ocenjeno je, da je primeren postopek, da se to vrednotenje izvede s povratnimi parametričnimi analizami
kjer se bodo uporabile vrednosti konvergenčnih meritev iz obstoječe cevi.
Metodologija, ki bo uporabljena pri analizah statičen stabilnosti je simuliranje izkopnih faz z vgradnjo
podpornih elementov ter interakcijo obloge in hribine po metodi končnih elementov. S pomočjo izračunov
bodo določene notranje statične količine v primarni in sekundarni oblogi pri čemer se bo preverjal tudi
vpliv nove cevi na obstoječo cev.
Za potrebe idejnega projekta je bilo odločeno da se v tej fazi izdelajo 2D numerične analize kjer bo
simuliran 3D efekt po principu redukcije napetosti oziroma modulov elastičnosti (med posameznimi koraki
analize se dopušča relaksacijo začetnih napetosti v hribini). Konstitutivni modeli ki bodo uporabljeni pri
analizah so »Hardening soil« za zemljine mehko kamnino in tektonsko pretrto ter deformirano hribino ter
Mohr-Coulombov oz. Hoek-Brownov model za kompaktne kamnine.
Izkopne faze z višinami kalote stopnice in talnega oboka so enotno definirane in bodo prilagojene za
posamezne odseke predora. Za vpliv podzemne vode se predpostavi da je obstoječi predor hribino delno
zdreniral ter, da ni pričakovati dodatnih pritiskov na predorsko oblogo ker bodo v funkciji sprotni drenaţni
ukrepi. Pri modeliranju nove cevi je predvideno da odseki kjer se pričakujejo velike deformacije ter na
kriţanjih vso pozornost posveti tudi vplivu na obstoječo cev, ki bo v fazi gradnje nove cevi pod prometom.
Zaradi tega bodo po vsej verjetnosti predvideni podporni ukrepi v teh območjih nekoliko močnejši od
ukrepov v obstoječi cevi.
Pri dimenzioniranju se nosilnost oblog preveri skladno z Evrokodom 2 (SIST EN 1992). V splošnem je
predvidena uporaba betona trdnostnega razreda C25/30 za armiranje pa se uporabijo armaturne mreţe
s kvaliteto jekla S500. Varnostni faktorji za stalno obteţbo so 1,35, skladno s pristopom 1-1 v SIST EN
1997. Skladno s pristopom 1-2 se bo izvedla še stabilnostna analiza s fakturiranimi parametri hribine.
KLJUČNI IZZIVI PRI GRADNJI DRUGE CEVI
Pravilo je da je vsak bazični predor posebnost zase z mnogimi izzivi ki spremljajo gradnjo običajnih
predorov. Karavanke kot čezmejni predor spada v kategorijo tistih redkih predorov (Mont Blanc,
Frejus …) ki poleg tehničnih izzivov predstavlja še politični izziv oz. izziv meddrţavnega usklajevanja
tehničnih rešitev. S koncem skoraj desetletnega usklajevanja med obema stranema in odločitvijo o
gradnji druge cevi predora Karavanke lahko zaključimo da je eden od ključnih izzivov premoščen. Drugi
ključni izziv je umeščanje predora in pristopne ceste (AC) do portala v prostor Zgornjesavske doline. Z
letom 2013 so se pričele aktivnosti na področju sprejema DPN in v letu 2014 nadaljevale z izdelavo
idejnega projekta ter presoje vplivov na okolje. Čeprav gre za podzemni objekt je njegov vpliv v tako
bogatem vodonosniku lahko izrazit v kolikor tehnične rešitve niso ustrezno zasnovane.
Z geotehničnega vidika so ključni izzivi ţe opisani v predhodnem poglavju kjer je bilo govora o teţavnih
in vodonosnih odsekih. Bistvena neznanka še vedno ostaja vpliv gradnje nove cevi na obstoječo cev. Iz
preteklih izkušenj (Tauern Katschberg Bosruck) gre sklepati da je gradnja druge cevi praviloma manj
zahtevna v primerjavi s prvo. Razloge za to gre iskati predvsem v izboljšanih hidrogeoloških razmerah
boljšem poznavanju geoloških razmer stanju tehnike na področju gradbene tehnike orodij za
projektiranje in spremljave gradnje.
Prav dejstvo da gradnja druge cevi v ključnih delih predora poteka cca. 60 m vstran od obstoječe cevi
omejuje filozofijo fleksibilne podgradnje ki je v osrčju NATM metode. Dopuščanje prevelikih deformacij
zlahka vodi v dodatno sproščanje napetosti v območju prve cevi in posledično obremenitve na obstoječo
oblogo. Po drugi strani je pričakovati da je vplivno območje gradnje prve cevi segalo tudi v območje
druge cevi kar dokazuje merjeni trend pomikov v času izkopa stopnice in talnega oboka. V tej fazi
projektiranja brez dodatnih geoloških preiskav je teţko trditi kakšen bo v končni fazi dejanski vpliv.
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Glede na visoko stopnjo nezanesljivosti napovedi medsebojnega vpliva in moţnimi posledicami bo v
zaključni fazi priprave idejnega projekta izvedena analiza tveganja z namenom vrednotenja ključnih
scenarijev in moţnih ukrepov za obvladovanje tveganja. Med preventivnimi ukrepi bodo predvidena
predvsem dela na področju geoloških in še posebej geotehničnih preiskav tako na terenu kot v
laboratoriju. V času gradnje pa je predvidena rigorozna spremljava odziva obstoječe predorske cevi med
gradnjo druge cevi. Ker je obstoječa konstrukcija sorazmerno toga bo teţnja spremljave tudi na meritvah
napetosti in specifičnih deformacij same konstrukcije, manj pa na klasičnih geodetskih metodah.
Kot eden ključnih izzivov med gradnjo tako logistično in tehnično bo nedvomno gradnja prečnikov (Slika
22). Trenutna rešitev predvideva gradnjo prečnika iz nove cevi ter del reprofilacije obstoječega prečnika s
terminalno steno ob prehodu v obstoječi nereprofiliran prečnik. Med obnovo obstoječe cevi se izvedejo
občutljiva dela na obstoječi cevi predvsem v smislu hidroizolacije in stropa predora. Kasneje se nadaljuje
z reprofilacijo preostalega dela prečnika do terminalne stene.

Slika 22. Koncept izvedbe prečnika
Odvodnja predora med gradnjo in v času eksploatacije je povezana z občutljivostjo tematike
karavanškega vodonosnika. Regulatorni akt za odvodnjo med gradnjo je nedvomno Analiza tveganja na
VVO in Uredba o VVO. Ta dva dokumenta točno določata nabor ukrepov med gradnjo da se zagotovi
sprejemljiv vpliv na vodonosnik. Med drugim so predvideni naslednji ukrepi:
-

-

preprečiti vsakršno izpiranje ali izcejanje onesnaţeval iz predora v podzemno vodo;
uporaba betona z nealkalnimi pospeševalci vezanja;
ukrepi za čim manjše zmanjšanje prepustnosti kamnine v vodonosniku;
obstoječa zajetja pitne vode v predoru (kot npr. Julijana) se preuredi tako da se obstoječe količine
vode ohranijo oziroma povečajo v novi cevi pa se predvidi novo zajetje in skupaj z obstoječim
odvaja skozi novo cev;
zagotovi se stalen monitoring stanja podzemne vode skladno s pravilnikom;
med gradnjo in obratovanjem se vse odpadne vode iz predora zajamejo in odvedejo zunaj
vodovarstvenega območja;
drugi ukrepi.

Skladno z direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/54/ES 0 je potrebno gradnjo druge cevi
predora zaključiti do aprila leta 2019. Ţe danes je jasno da umeščanje v prostor na slovenski strani in
dolgotrajno iskanje soglasja na varnostno dokumentacijo na avstrijski strani lahko dokončanje del
zavleče vse tja do leta 2021. Pri tem gre upoštevati da bo sam izkop predora trajal med 32 in 36
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mesecev na slovenski strani, naslednjih 6-8 mesecev pa bo namenjenih zaključnim betonskim delom v
predoru. Naslednjih 6-8 mesecev je predvideno za vgradnjo elektro-strojne opreme in njeno testiranje.
Moţnosti optimizacije dinamike del bo v ospredju v nadaljnjih fazah projektiranja, ko bo potrjena
varnostna dokumentacija in zaključena umestitev predora v prostor.
ZAKLJUČEK
Predor Karavanke se po skoraj 30 letih od začetka gradnje ponovno postavlja v ospredje slovenske
gradbene industrije. Ne glede na vrsto neugodnih okoliščin, ki so nastale pri gradnji prve cevi, je slovenski
del ekipe opravil izvrstno delo. Iz tedaj pridobljenih izkušenj pa je gradbena operativa in projektiva znanje
črpala vse do danes. Iz tega nabora znanj je tudi nastala strokovna osnova, ki se bo uporabila pri
projektiranju druge cevi. Velik del pričajočega članka črpa iz informacij ki so bile svoj čas vzorno in
strokovno dokumentirane ter same po sebi predstavljajo neprecenljivo vrednost za stroko.
Za operacijo gradnje prve predorske cevi lahko rečemo da je bila prvo naznanilo obseţnejše gradbene
iniciative na področju avtocestnega kriţa. Ta velikopotezni projekt je tedaj povzročil preskok v znanju
stroke ki ga ni moţno primerjati niti s predori kot so Šentvid in Trojane. Danes, 30 let kasneje, so bile
idejne rešitve zaupane konzorciju slovenskih podjetij (Elea iC, IRGO Consulting, Geoportal, Lineal, PNZ
in IBE), ki v nacionalnem smislu predstavljajo vrh projektantske stroke na tem področju. Le na ta način je
bilo moţno v obdobju 5-ih mesecev preučiti geološke razmere uskladiti tehnične detajle z avstrijsko
stranjo in umestiti predor v prostor v soglasju z vsemi deleţniki. Ekipa ki črpa znanje iz podobnih
projektov širom regije in Evrope (Stockholm bypass, London CrossRail, Semmering Basistunnel, Stuttgart
S2, Avtocestni predori na koridorju Vc v BiH in drugih) ima ţeljo in upanje da bo lahko v slovenski prostor
prinesla vsaj del izkušenj pridobljenih v zadnjem času in se tako vsaj pribliţala velikopoteznosti
predhodnikov izpred 30-ih let.
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a)

Geološko-geotehnične preiskave za razpisni projekt (SLO in AUT) 1979 arh. št. 199 in 200:

b)

Projektantski predračun geoloških in geotehničnih preiskav za predor in pristopne ceste varianta 14
I.

Geološke preiskave

II.

Geološko-geotehnično poročilo (manjka pri SLO)
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III.

Geotehnične raziskave

IV.

Geofizikalne raziskave

V.

Geološke raziskave

VI.

Geotehnični profili vrtin KT-3, K-J in K-A

VII.

Fotografije vrtin K-J in K-JA

VIII.

Fotografije jeder vrtin KT-3 in KT-1

Geološko poročilo Geološki zavod Slovenije 1988 arh.št. 194:
a)

Poročilo o rezultatih meritev v predoru Karavanke na stac. 1969 m po izkopu stopnje in talnega oboka

b)

Preliminarno poročilo o hidrogeoloških in hidrokemičnih preiskavah na območju cestnega predora
Karavanke (do stac. 1200 m)

c)

Poročilo o inţenirsko geoloških razmerah v predoru Karavanke v odseku paleozojskih plasti

d)

Poročilo o laboratorijskih preiskavah vzorcev s stac. 1673 m 2020 m in 2028 m

e)

Poročilo o rentgenski preiskavi vzorcev iz predora Karavanke

Geološki profili – kartiranje čela: Stacionaţa 1778-2529 m Geološki zavod Slovenije 1988 arh.št. 195
Geološki profili – kartiranje čela: Stacionaţa 2531-3436 m Legenda k geološkemu prerezu in tlorisu Geološki tloris
2400-3436 m Geološki zavod Slovenije 1988-89 arh.št. 196
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