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PREDOR ŠENTVID – IZZIVI IN SPOZNANJA
POVZETEK: Ideja o predoru pod Šentvidom se je rodila v trenutku, ko je bila sprejeta odločitev, da se
avtocestni odsek Kranj – Ljubljana priključi na zahodno obvoznico in ne na severno preko Kleč. Morda
bi danes po dolgotrajnih pripravah in izvedbi, na pragu odprtja predora lahko trdili, da je bila za
današnji čas odločitev v vseh ozirih manj racionalna, bolj tvegana in hkrati dolgotrajnejša. Kljub temu
lahko trdimo, da včasih napačne odločitve generirajo velike dosežke. Trdimo, da je tako tudi v primeru
predora Šentvid. Velik del slovenske strokovne javnosti ter tujih strokovnjakov je sodelovalo pri
izgradnji predora tako ali drugače. Vsi pa smo si enotnega mnenja, da je bila gradnja predora izziv, pri
katerem smo prišli do mnogih novih spoznanj, ki bi jih bilo v bodoče smiselno upoštevati. Namen
članka je podati kratek pregled nekaterih pomembnejših spoznanj na temo gradnje predora Šentvid.

TUNNEL ŠENTVID – LESSONS LEARNED
ABSTRACT: The idea of tunnel Šentvid was born at the moment of deciding that highway section
Kranj – Ljubljana will be connected to western part of Ljubljana motorway ring instead of northern part.
After lengthy period of preparation and execution and just on the verge of opening the main tubes, we
might say that this decision is less rational, riskier and much longer to tackle. Despite that we can
state that sometimes wrong decisions generate big achievements. It proves also true in the case of
tunnel Šentvid. Great part of Slovenian geotechnical expert society together with leading foreign
experts was involved in process of building the tunnel. We are all of the same opinion, that building the
tunnel is a great challenge which provides us a wealth of lessons that was learned. The subject of this
article is to present a brief summery of some of the more important lessons learned.
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UVOD
Koncem maja 2004 se je zaključila 1.faza izgradnje pokritega vkopa Šentvid, s čimer se je pričela gradnja predorskega sistema Šentvid. Namen predora je navezati avtocesto A2 Kranj – Šentvid na
Ljubljansko obvoznico in s tem povezati 5. koridor.

AVSTRIJ
A
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MA
RI B

ŠENTVID

PREDOR

OR

Trasa avtoceste se pred
Šentvidom
spusti
pod
železniško progo, nadaljuje pod
urbanim
naseljem,
pod
Celovško
cesto,
predre
Šentviški hrib in nazadnje
izstopi na Pržanu.

GR
ZA

Glavnima cevema se pod
Šentviškim hribom priključita še
vstopna
in
izstopna
cev
priključna cev, s katerima se
T
omogoči direktno navezavo
TRS
predora na Celovško cesto. Na
priključkih sta bile v težkih
geotehničnih razmerah izvedeni
priključni kaverni z največjim izkopnim profilom 360 m2 in izkopnim volumnom več kot 20.000 m3.
EB

JUŽNI
PORTAL

KAVERNA
TRIPASOVNI PREDOR

PORTAL
ŠENTVID

DVOPASOVNI
PREDOR

SEVERNI
PORTAL

GALERIJA
POKRITI VKOP
VEZNI OBJEKT

PRIKLJUČNE
CEVI

Slika 2. Situacija predora z vrisanimi glavnimi elementi.
Predor Šentvid dolžine 1450 m je sestav različnih izvedbenih pristopov, od že zgrajene galerije Šentvid na severu, preko dveh novih pokritih vkopov do hribinskega dela predora z vsaj 10 različnimi izkopnimi profili. Tako pestra sestava je posledica lokacije, prometnih ter geotehničnih dejavnikov in nenazadnje zapletene faznosti gradnje.
Prve korake pri snovanju predora Šentvid smo pričeli v januarju leta 2003. Predvidena zasnova
dvocevnega, dvopasovnega predora se je popolnoma spremenila z odločitvijo DARS-a, da se na
osnovno cev navežeta dve priključni cevi. Glavnima cevema je bila dodana priključna kaverna, južno
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od kaverne pa je bila predvidena tropasovna cev. Do predvidene otvoritve 30. junija 2008 bo minilo
več kot 65 mesecev, v katerih je stroka prišla do mnogih spoznanj, ki upamo, da bodo koristno
uporabljena na bodočih projektih. Namen tega prispevka je povzeti zaključke tistih bistvenih tem, ki so
bile v preteklosti že objavljene na temo predora Šentvid z geološko-geotehničnega vidika.
POSTOPKI GRADNJE PREDORA ŠENTVID
Omenjena naknadna odločitev Investitorja je vplivala tudi na postopke gradnje. Namesto enosmernega
toka dogodkov je bil, zaradi časovne stiske Investitor prisiljen uvesti sistem, kjer se je glede na nove
informacije pridobljene z raziskavami, študijami, analizami,…. sprotno odločal o nadaljnjih postopkih. Na
spodnji sliki je prikazan redosled aktivnosti na projektu v kronološkem zaporedju.
PROJEKTIRANJE

OKTOBER 2003

RAZPIS IN
IZVAJANJE

ODLOČITEV ZA POLNI
PRIKLJUČEK NA CEL. CESTI

DARS izbere variantno
priključitev Celovške na
predor s križiščem v
obliki diamanta

VAR. ŠTUDIJE PRIKLJUČKA

2 x 2P + City tunnel

OSNUTEK RAZPISA

MAREC 2004

2 x 2P + 2 x 2P

DECEMBER 2003

IZVEDLJIVO?
RAZISKOVALNI ROV

2 x 2T + KAVERNA + 3T

APRIL 2004

KOMBINIRANI
RAZPIS

Obsežne raziskave v
raziskovalnem rovu

LEVA CEV 2P

Spremljava

DESNA CEV S
PRIKLJUČKOM

RAZISKOVALNI ROV - IZVEDBA

JUNIJ 2004

3D GIS geološki model

DECEMBER
2004

IZVEDBA PREDORA
ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ZA OBE
KAVERNI

Uporaba podatkov iz
raziskovalnega rova

3D numerični model za
vsako kaverno

ŠTUDIJA TVEGANJA
MAJ 2005

DOKAZ

MAJ 2005

NOV PROJEKT

SEPTEMBER
2005

PROSTORSKI AKT
SPREMEMBA DLN

DELNO GRADBENO DOVOLJENJE

SEPTEMBER
2007

MAJ 2005

SPREMEMBA
PROJEKTA IN
RAZPISA

IZVEDBA

FEBRUAR 2005

DOLOČITEV FAZ GRADNJE

Slika 3. Kronološki redosled aktivnost na projektu.
Morda se aktivnosti niso odvijale v optimalnem vrstnem redu, predvsem na račun zunanjih dejavnikov.
Strokovno gledano, pa je Investitor šel preko vseh potrebnih faz od variantnih študij, dodatnih
obsežnih preiskav, analiz izvedljivosti in tveganja.
GEOLOŠKE OSNOVE
Območje Šentviškega hriba predstavlja zaključek enega izmed krakov polhograjskega hribovja. Ta se
nahaja na območju močno tektonizirane sekvence klastičnih permo karbonskih meta-sedimentov blizu
narivne meje Južnih Alp in Stiškega preloma. Litološko gledano območje sestavljajo peščenjaki, meljevci
in glinovci, ki so zaradi sinklinalnega narivanja razpokani, pretrti, tektonizirani ali kako drugače
poškodovani. Vzdolž položnih narivov in strmih prelomov najdemo značilne tektonske breče (< 20m).
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Z osnovni preiskavami do leta 2002 je bilo ugotovljeno, da se v območju predora nahajajo tri luske s
subvertikalnimi prelomnimi conami (severna, srednja in južna). Znotraj narivnih enot so nastale
sekundarne poševne gube.

Slika 4. Tektonska karta širšega območja.
Na trasi predora ločimo dve litološki enoti hribinske podlage iz permokarbonskih sedimentov:
- muljevec in glinasti skrilovec z več metrov debelimi plastmi peščenjaka (mu-gs CP)
- menjavanje glinastega skrilovca in skrilavega meljevca s sivim peščenjakom (pem CP)
Poleg tega na manjših odsekih najdemo še:
- preperelo hribinsko podlago na vseh portalih
- zaglinjenen pobočni grušč iz kvartarnih sedimentov na severnih pobočjih Šentviškega hriba
- omenjeno tektonsko brečo v subvertikalnih tektonskih conah
NADGRADNJA GEOLOŠKO – GEOMEHANSKEGA MODELA
Standardni sistem preiskav z vrtinami vzdolž trase ter raziskavami v vrtinah in laboratoriju v primeru
permokarbonskih pretrtih materialih ni bil zadostna osnova za lociranje kavern. Zaradi potrebe po
neobičajno natančnem geološkem modelu, je bil zaradi nujnosti natančnega lociranja potencialnih
območij izkopa kavern v letu 2004 izveden raziskovalni rov vzdolž dela trase. Geološki model izdelan
po izkopu rova je izkazal celo bolj zapleteno zgradbo hribinske mase kot je bila pričakovana z
osnovnimi preiskavami.
Nadgradnja geološkega modela je temeljila na obširnem raziskovalnem programu vključujoč temeljito
popisovanje izkopni čel, meritve konvergenc rova, izvedba jamskega raziskovalnega rova v vseh
smereh na vnaprej določenih lokacijah, geoseizmične preiskave med površjem in bodočo traso,
povratnih numeričnih analizah in nenazadnje z vpeljavo 3D GIS geološkega modela s sprotno
interpretacijo vnesenih podatkov. Zaradi zbrane velike količine podatkov je bila v fazi interpretacije
rezultatov izdelana obširna statistična analiza podatkov po posameznih vnaprej določenih območjih,
katere rezultat je bila kvantitativno ovrednotenje geomehanskih pogojev za izgradnjo kavern. Končni
rezultat preiskav imenujemo model 2005. ta je bil uporaben za izdelavo vseh potrebnih študij
izvedljivosti in analiz tveganj.
Bistvena sprememba pri interpretaciji rezultatov je bila uporaba hribinskih tipov, ki so poleg litoloških
značilnosti in njihovih neporušnih karakteristik, hribino opisovali predvsem na način obnašanja
posameznega tipa. Glede na tektonsko poškodovanost so bili razvrščeni v 4 hribinske tipe, katerim so
bile določene tudi prevladujoče litološke strukture od peščenjaka v RMT 1, preko meljevcev in
glinovcev do tektonskega zdroba v RMT 4.
Kot je že bilo rečeno, je izdelava končnega projekta za izvedbo terjala izdelavo geološkogeomehanskega modela s čim večjo natančnostjo. Zato je bilo odločeno, da se program

96

dopolnjevanja geološkega modela nadaljuje tudi med gradnjo glavne cevi. S popisi čel, meritvami
konvergenc ter ostalih pojavov, izdelavo povratnih analiz in primerjalnih analiz med izkopom rova in
predora ter na podlagi tega rednim dopolnjevanjem GIS baze podatkov, je bil izdelan model 2006. Iz
geološkega vidika model ni prinesel novih presenečen, bolj pomemben je bil vpliv na geomehansko
obnašanje hribine med izkopom rova in predora. Predvsem je bila opazna sprememba porušnih
mehanizmov, kot posledica različnih velikosti izkopov.
Slika 5. Eden izmed
rezultatov GIS modeliranja –
digitalni vnos interpretiranih
popisov čel.
V spodnji preglednici so
podane bistvene geološke in
nižje
tudi
geomehanske
spremembe
modela
v
odvisnosti od preiskanosti hribine.

Slika 6. Groba primerjava značilnosti posameznih modelov med drugim tudi s subjektivno oceno
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Končni strošek izgradnje predora trenutno še ni znan, lahko pa operiramo s številkami, ki so bile
podane z zadnjimi popisi del. Na drugi strani so že dolgo znani stroški izvedbe raziskovalnega rova,
zato lahko na podlagi teh dveh podatkov ugotovimo, da je bilo z zvišanjem stroškov gradnje predora
za cca. 3% vrednosti doseženo bistveno povečanje znanja o hribini, predvsem pa brez tega stroška ni
bilo mogoče izvesti priključnih kavern oz. bi tveganje presegalo razumne meje.
Ugotovljeno je bilo tudi, da standardne metode preiskav za objekte takšnih zahtevnosti niso zadostne,
predvsem ne v hribinah kot so permokarboski klastiti, kjer strukturno pogojeni porušni mehanizmi
prevladujejo nad mehanizmi stiskanja kot posledice materialnih lastnosti. Manjko znanj o obnašanju
materiala se do določene mere za standardne izkope da nadomestiti s projektom predpisanimi
rezervami, v primeru specifičnih objektov, kjer vgrajene količine niso dovolj velike, pa je natančnost
podatkov ključna za korektno osnovo.
UPORABA KONSTITUTIVNIH MODELOV V NUMERIČNIH POVRATNIH ANALIZAH

RMT3
RMT4
RMT4

RMT3

5°
RMT3
RMT4

MC

ML

MC

ML

Slika 7. Primerjava Mohr-Coulobovega (MC) in multilaminate (ML) modela
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Tekom izkopa raziskovalnega rova je bilo zapaženo, da gre pričakovati med gradnjo predora
naslednje tipične mehanizme obnašanja hribine:
- povečane lokalne strukturno pogojene pomike,
- Radialne deformacije neznane velikosti vezane na izredno slabo nosilne hribine RMT3 in 4
- Mehanizmi izpadanja blokov velike obsega v primeru izkopa velikega razpona
Med izkopom dvopasovenga dela predora je bilo sicer potrjena predikcija, da bodo strukturno pogojeni
deformacijski mehanizmi prevladovali nad materialno pogojenimi, kljub temu pa so bila zapažena
določena odstopanja in sicer:
- Kot pričakovano, so se kritični pomiki s poudarjeno horizontalno komponento generirali vzdolž
levega boka, kjer se je zaledna hribina relaksirala vzdolž srednje položnih strižnih ploskev, ki so
bile orientirane vzporedno na os predora. Rezultat je bil izrazito asimetričen deformacijski vzorec.
- V nasprotju z napovedmi, so bili najbolj kritični pomiki tj. več kot 300 mm izmerjeno kot posedki
stropa predora in sicer na mestih kjer se je nahajala slabo nosilna hribina pravokotno na položne
prelome ali vpade skrilavosti
- Radialne deformacije kot posledica porušitve slabo nosilne hribine so bile presenetljivo zelo
omejene in nekritične.
- Labilnost večjih blokov ni bila zapažena
Opažanja so nas vodila k spremembi razumevanja obnašanja zaleden hribine. S pomočjo povratne
numerične analize smo želeli odgovoriti na vprašanje čemu tako poudarjeni strukturno pogojeni
deformacijski mehanizmi. Rezultati natančnega numeričnega geomehanskega modela so izkazali, da
glede na dano kompleksnost hribine, standardni preračun v kontinuumu z uporabo izotropičnega
Mohr-Coulombovega modela nezadovoljivo opisuje dogajanja med izkopom.
Z uporabo Z-soil programa, ki anizotropijo med drugim lahko simulira tudi z multilaminate
konstitutivnim modelom, smo v veliki meri pojasnili dogajanja. Anizotropni elasto-plastični model
opisuje plastovit medij kot set Coulobovih pogojev na predhodno definiranih oslabljenih ploskvah. Za
vsako do treh ploskev je potrebno definirati usmerjenost, strižni kot, kohezijo, dilatacijski kot in
natezno trdnost. Na vsaki ploskvi mora biti izpolnjen Mohr-Coulombov pogoj in pogoj natezne trdnosti.
Na podlagi opravljenih analiz lahko zaključimo, da:
- MC model zadovoljivo opisuje le posedke stropa, medtem ko precenjuje pomike oboka
- ML odpravi to pomankljivost
- V bolj ugodnih razmerah RMT 1 in 2 MC model zadovoljivo opisuje dogajanja.
VPLIV RAZISKOVALNEGA ROVA NA GRADNJO GLAVNE CEVI PREDORA
Gradnja raziskovalnega rova je bila priložnost, da se dodatno razišče dogajanja pred izkopnim čelom
predora. Same meritve in njih interpretacijo v rovu je izvajala Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo,
računske simulacije pa so potekale na 3D numeričnem modelu polprostora. Tekom analize so bile
primerjane vse statične veličine (momenti, osne sile, napetosti in pomiki v vsem treh smereh). Nekaj
kratkih izvlečkov podajamo v nadaljevanju.
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Slika 8. Razvoj vertikalnih pomikov in primerjava merjenih, dejanskih na oblogi predora in pomika
točke kontinuuma
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Na sliki 8 je prikazan razvoj pomikov v prečnem in vzdolžnem preseku. Ugotovljeno je, da so končni
pomiki hribinske mase ob izgradnji rova praktično isti kot brez rova, z izjemo, da se med izgradnjo
rova del skupnih pomikov že izvede, zato so pomiki samega predora nekoliko manjši.
Druga ugotovitev, je znana že iz predhodnih izkušenj in sicer gre za izgubo merjenih pomikov kot
posledica preddeformacije na čelu. Ta znaša v primeru boljših geomehanskih pogojev celo več kot
50% končnih pomikov, za primere slabših pogojev pa se odstotek relativno zniža.
Slika 9. Vpliv rova na vzdolžne pomike.
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Slika 10. Ničen vpliv RR na osne sile in tudi
momente v oblogi predora predvsem v slabih
pogojih je razviden iz priloženega grafikona.
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ŠTUDIJA OBNAŠANJA KAVERNE MED IZKOPOM
Kaverni sta bili izvedeni v 47 izkopnih fazah. Vsaka faza je seveda vsebovala več izkopnih korakov.
Pri snovanju izkopnih faz je bilo potrebno zagotoviti čim hitrejše zapiranje obloge predora. Izkušnje
izkopa dvopasovnega predora so kazale, da je zapiranje talnega oboka čim bližje izkopnemu čelu,
najprimernejša varianta zmanjševanja konvergenčnih pomikov obloge, v hribinah s strukturno
pogojenimi pomiki.
Slika 11. Glavne faze izkopa kaverne 1
Izkop kaverne se je pričel z izkopom dela A in
sicer v širini dvopasovnega predora in polni
višini. Po stabilizaciji tega dela, je bil izvedena
še razširitev v del B, ki omogoča navezavo na
priključno cev. Tako kalota kot kasneje celotni
del A sta bila zaključena s začasnim oz.
končnim talnim obokom. Prva razširitev v del
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B je bila izvedena preko razširitvena niše v širini cca. 8m.
Med izgradnjo kaverne je bila glavna skrb, da bodo končni pomiki obloge presegli predpisane
deformacijske tolerance, saj je reprofilacija izkopnega profila višine do 16 m v praksi težko izvedljiva
oz. zelo zamudna. Temu primerno so bile med izkopom redno spremljane deformacije in njihov trend,
ki je bil primerjan s povratnimi analizami na 2D numeričnem modelu. V fazi priprave so bile določene
deformacijske tolerance in sicer 110 cm za levo cev in 80 cm za desno cev.
Na sliki 12 je lepo viden vpliv zapiranja talnega oboka na razvoj konvergenc. Končni pomiki so dosegli
cca. 50-60% deformacijske tolerance.
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Slika 12. Vpliv zapiranja talnega oboka na pomike
Kot zanimivost velja omeniti, da se pomiki je razmerje pomikov in razpona v delu A in delu B
sorazmerno povečano za določeno konstanto (v tem primeru 0,13).
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Slika 13. Pomiki v kaverni
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ZAKLJUČEK
Predor Šentvid predstavlja za vse vpletene veliko referenčno delo. Vsaj po strokovni plati je bilo delo,
še posebno s strani Investitorja, ki je omogočil tako obsežne raziskave in analize, opravljeno zgledno.
Pričujoči prispevek je skušal vsaj površno predstaviti tiste teme, ki so bile tekom gradnje natančneje
študirane. Med gradnjo je bilo zbranih dovolj kvalitetnih podatkov, ki bi jih bilo v prihodnje smiselno
uporabiti za nadaljnje raziskave. Vprašanje je, kdaj bo strokovni javnosti na voljo podobno zahteven
objekt v podobno zahtevnih geomehanskih okoliščinah in s takšnim Investitorjem.
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