
Mikrotunneling
Bygging av infrastruktur og underjordiske strømforsyningssystemer,
mens livet på overflaten går videre som normalt.
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Omfattende 
mikrotunnel-løsninger
En grunnleggende forutsetning for modern byrom er en pålitelig, fungerende 
infrastruktur. Økende behov, større forventninger og strengere krav er noen av dagens 
viktigste utfordringer. Bygging av mikrotunneler er grøfteløs bygging av servicetunneler, 
som ikke påvirker omgivelsene.

Bygging av mikrotunneler er den mest miljøvennlige og bærekraftige løsningen for 
bygging av underjordiske servicelinjer. Figurene til venstre viser bruksområdene.

Fordeler ved mikrotunneler   
• Omgivelsene påvirkes ikke, selv om infrastruktur bygges eller vedlikeholdes under  
 bakken
• Ingen kødannelse Bare én start- og én mottakssjakt er nødvendig for tunnellengder   
 på opptil 1 500 m eller mer
• Mindre påvirkning av nærmiljø enn med tradisjonelle grøfter    
• Betydelig reduksjon av CO2-utslipp, ved at opptil 70 % av veitransporten bortfaller,  
 sammenliknet med metoder som krever nedgraving

Bygging av mikrotunneler kjennetegnes ved
• Grøfteløs konstruksjon
• Fjernstyrt tunnelbygging
• Meget nøyaktig installering  
• Liten påvirkning på grunnvannsnivå
• Muligheten til å konstruere seksjoner med flere kurver, inklusive skarpe kurver og 
 overgangskurver
• Et minimum av utgravet materiale = minimalt med deponeringsmasse

Implenias bidrag
• Vi har erfarne, dyktige folk og alt utstyret som trengs for å gjennomføre det 
 grøfteløse prosjektet ditt – du får alt på ett sted

Rørledninger 

Service-
funksjoner

Kloakk
Hovedvannledning
Hovedgassledning 
Rørledninger for olje og gass

Kraftoverføringskabler
Rør for fjernvarme 
Kombinerte servicefunksjoner
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Den tekniske løsningen  

Rørpressing – en smart metode
I tillegg til å være selve produktet og tunnelkledningen, tjener rørene til å overføre 
presskraften som flytter tunnelen og maskinen forover. Et stort utvalg av rørmaterialer er 
tilgjengelig.

Utjevningssystem trykksatt med slam  
Disse maskinene er konstruert som fullprofilmaskiner for mikrotunnelering. Ved fronten 
støttes grunnen alltid med trykksatt slam for i størst mulig grad å unngå setninger i grun-
nen. Jorden blandes med spylemiddelet og transporteres deretter til overflaten gjennom 
transportrøret av en avlastningspumpe. Maskinens grunnleggende konstruksjon gjør det 
mulig å bruke den i en rekke jordtyper, fra leire og kohesjonsjordarter via grus til stein.   

Earth Pressure Balance (EPB) skjoldteknologi
I mikrotunnelering kjennetegnes EPB-teknologien av jordtransportsystemet. Det utgravde 
materialet transporteres via jordbøtte eller av en jordpumpe. En transportbeholder 
med et heissystem bruke i korte tunneler, da dette er ekstremt enkelt og økonomisk. 
For lengre tunneler foretrekkes skinnesystemer med lokomotiver. Med EPB-metoden 
er det ikke behov for separeringsanlegg. EPB-teknologien er begrenset til bløte, 
leireaktige grunnforhold.

Lager som overgår det meste
Implenias utstyr for mikrotunnelering omfatter ulike maskintyper og -størrelser, 
med en indre diameter fra 500 mm til 3 000 mm. Dermed skulle kundenes 
behov være dekket. Muligheter for borelengder på opptil 1 500 m, samt multiple 
kurvetilpasninger, gir kundene en lang rekke muligheter å velge blant.

Kurvejustering
Bygging av mikrotunneler er ikke begrenset til rette linjer. Implenia kan både 
begynne rørledningen og plassere prosjektets akse mellom hindringer, som 
fundamenter og eksisterende, underjordisk infrastruktur, ved hjelp av vertikale og 
horisontale kurver, eller kombinerte, tredimensjonale kurver.  

Tunneldriving over lange avstander
Hjelperigger (interjack stations), automatiske smøresystemer og bruk av smøre- 
og tilsetningsmidler gjør det mulig å øke tunnellengden som en funksjon av rørdia-
meteren til mer enn 1 500 m i ett strekk. For større drivlengder i ulike grunnforhold 
anbefaler Implenia å installere et nødsystem, så tunnelkledningssystemet kan 
endres fra rør til segmenter.

Bærekraft
Det er ikke bare teknologien i seg selv som gjør dette til en bærekraftig konstruksjons-
metode. Innenfor prosjektet legger Implenia stor vekt på å belaste miljøet, nabolaget 
og trafikkavviklingen så lite som mulig. Implenias høyteknologiske separeringsanlegg 
med for eksempel sentrifuger eller filterpresser, gjør boreprosessen så miljøvennlig 
og ressursbesparende som bare mulig.

SLS - LT guidance system
1 Tunnelling machine 4 ELS target
2 Designed tunnel axis 5 Backsite target
3 Laser theodolite 6 Reference target

GTS guidance system
1 Tunnelling machine 4 Circulation pump
2 Designed tunnel axis 5 Pressure sensors
3 Water Tank 6 Gyro-compass

Implenias mikrotunnelmetoder omfatter alt fra mekaniske trykkavlastningssystemer 
med trykksatt slam, til spiralboring og andre avanserte metoder. Implenia tilpasser 
systemer etter kundenes behov.

Grøfteløs anleggsteknikkÅpen anleggsteknikk

Grøfteløs anleggsteknikkÅpen anleggsteknikk

Sammenlikning linjebygging

Karbondioksidbelastning

Finstøvbelastning

© Herrenknecht AG
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Full service:
Planlegging, konstruksjon, drift

Planlegging og installasjon
Den første oppgaven er å studere all geografisk informasjon og forholdene i 
omgivelsene, i tillegg til å vurdere spørsmål om bærekraft og minst mulig miljø-
belastning. Valget av arbeidsmetode vurderes på dette stadiet. I samsvar med klare 
kundekrav implementeres planen, og installasjonen påbegynnes.  

Profesjonell prosjektimplementering og installasjon
Ved hjelp av ekspertgrupper og profesjonelt mannskap tilbyr Implenia effektiv 
og velprøvd ingeniørmetodikk fra prosjektets spede begynnelse og til levering av 
det fullførte prosjektet. Etter en komplett gjennomgang av kundens krav, samt 
implementering og installasjon av prosjektet, tas de mest pålitelige og best egnede 
konstruksjonsmetodene i bruk. Implenia pleier et nært forhold til sine kunder, for å 
kunne levere jobbene perfekt utført og i samsvar med kundens behov.

Effektiv prosjektledelse
Implenia er klar til å betjene kunder fra hele verden. Med vår multinasjonale arbeids-
styrke – fra den øverste ledelsen til våre dyktige operatører – er vi i stand til å påta 
oss og gjennomføre et prosjekt med effektiv prosjektledelse. Implenias mål er å 
tilfredsstille kundens forventninger fullstendig. Vi bruker multitasking-grupper som er 
utstyrt med avansert utstyr for å lede og styre prosjektet så effektivt som mulig, med 
maksimal fremdrift samtidig som vi sørger for at sikkerheten er på topp.

Kvalitet, ypperlig service og vedlikehold
Med tiden har Implenia etablert et sterkt og sammensveiset team, og sørget for at 
alt utstyret har samme høye kvalitet og ytelse. Driftsavbrudd eller forsinkelser som 
påvirker fremdriften i arbeidet eller leveransen til kunden, tolereres ikke.

Planlegging

Ledelse i strategisk 
planlegging

Masterplan 
Finansiering

Ledelse i prosjekt-
planlegging

Design
Planlegging
Engineering
Anbud

Bygging

Ledelse i anleggsledelse

Kjerne og skall
Teknisk utstyr/Tenant
Aksept/implementering

Drift

Ledelse i bygningsadministrasjon

Administrasjon av tekniske 
bygningssystemer
Administrasjon av industribygg
Administrasjon av næringsbygg
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