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SKANSKAS UNDERMARKSPROJEKT I FINLAND

Teuvo Suominen, Hannu Tomperi, Skanska Tekra Oy 

Inledning

Skanskas byggtjänster i Finlands omfattar infrastruktur, jord- och bergschakt, 
undermarksbyggnad, reningsverk, husbyggnad och husteknik samt projektutveckling för 
bostäder. Skanska sysselsätter cirka 3500 personer i Finland och omsättningen år 2004 
uppgick till 1008 miljoner euro. 

Skanskas anläggningsarbeten i Finland handhas av Skanska Tekra Oy. Ett av företagets 
verksamhet är bergbyggnad, som utvidgades till konstruktion av undermarksutrymmen år 
2003. En av motiveringarna för utvidgningen av verksamheten har varit den utmärkta 
bergbyggnadsmarknaden i Finland fram till slutet av decenniet.  

Exempel på bergbyggnadsprojekt i Finland är de underjordiska avloppsreningsverken som 
byggs på olika orter, trafiktunnlarna vid Nordsjö hamn i Helsingfors, tunnlarna på 
motorväg E18 och undermarksprojekten som pågår eller ska startas i olika städers 
stadskärnor. 

Verksamheten vid Skanska Tekras bergbyggnadsenhet omfattar projektutvecklingsplaner
för undermarksutrymmen, schaktnings- och förstärkningsarbeten samt inredningsarbeten. I 
denna artikel behandlas Skanskas största undermarksprojekt, dvs. schaktningsarbetet för 
avloppsreningsverket på Kakolabacken i Åbo, trafiktunnlarna vid Nordsjö hamn i 
Helsingfors och tunnlarna på motorväg E18 mellan Helsingfors och Åbo. 

Schaktningsarbetet för avloppsreningsverket på Kakolabacken i Åbo 

Presentation av avloppsreningsverksprojektet

Turun Seudun Puhdistamo Oy ansvarar för att bygga avloppsreningsverket på 
Kakolabacken. Bakom företaget står Åbo stad och Åbos kranskommuner. 
Schaktningsarbetet för avloppsreningsverket, som länge har utarbetats på planeringsbordet, 
inleddes i maj 2004 och slutförs i mars 2006. Utrymmen på cirka 460 000 m3 sprängs ut i 
berget och i dessa placeras reningsverkets fyra processlinjer samt nödvändiga utrymmen 
för förbehandling, sandfiltrering, service och teknisk utrustning.

Vid planeringen och byggandet av reningsverket beaktas den tättbebyggda stadsmiljön i 
omedelbar närhet av reningsverkets område och placeringen av avledningspunkter för 
avloppsvattnet i den värdefulla innerskärgården. Reningsverket tas i bruk på hösten 2008 
och färdigställs slutgiltigt i början av år 2009. 

I samband med byggandet av avloppsreningsverket genomförs dessutom Åbo Energi Ab:s 
värmepumpanläggning. De nödvändiga värmepumputrymmena placeras bredvid avlopps-
reningsverket. Värmepumpanläggningen består av ett utrustningsrum, kylackumulator, 
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elutrymmen och tillfartstunnel. Utrymmet som schaktas är 40 000 m3 och schaktnings-
arbetet utförs samtidigt som arbetet vid avloppsreningsverket.
Värmepumpanläggningen producerar fjärrfärme och fjärrkyla för Åbo stads behov. 
Värmeenergin som tagits tillvara ur avloppsvattnet motsvarar värmekonsumtionen för 
cirka 4000 småhus. Vattnet som kylts ner i värmepumpen matas in i fjärrkylnätet med 
cirka 13 MW effekt för kunder som behöver kylenergi.

Avloppsreningsverksprojektets investeringskostnader beräknade enligt nivån i april 2003 
uppgick till ett belopp om 85,2 miljoner euro, av vilket värdet av schaktnings- och 
förstärkningsarbetets andel är cirka 17 miljoner euro. Anläggningens driftskostnader har 
beräknats bli 0,13 €/m3. Avloppsvattnets pris blir 0,37 €/renad m3 avloppsvatten, då drifts- 
och investeringskostnaderna beaktats. Byggnadskostnaderna för värmepumpanläggningen 
uppgår till cirka 10,5 miljoner euro. 

Figur 1. Placeringsritning, utrymmen som schaktas (ca. 200 m  x 300 m). 

Figur 2. Längdsnitt av reningsverkets hallar(ca. 300 m) . 
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Schaktning

Schaktningen för avloppsreningsverket sker genom en tillfartstunnel. I början av arbetet 
var schaktningen av denna tunnel i näset mellan avloppstunneln och fjärrvärmetunneln ett 
tekniskt krävande arbete. Då tunneln förgrenades i takort och bottennivå efter 80 meter 
blev det möjligt att framskrida mer effektivt. Hallutrymmena schaktades som normalt först 
som takorter, som förstärktes innan bassängutrymmena sprängdes ut. De bredaste hallarna 
(20 m) i takorterna schaktades i två omgångar med efterföljande bultning. 

För närvarande är schaktningen av takorterna slutförd och förstärkningen av valvet pågår. 
Samtidigt fördjupas eftersedimenterings- och luftningsbassängerna genom schaktning. 
Fördjupningen görs delvis som ovanjordsbrytning och delvis som strossprängning. För 
schaktningsarbetet används ny tunnelutrustning från Atlas Copco, Tamrock och Normet. 

Schaktnings- och förstärkningsarbetet för avloppsreningsverket och värmepump-
anläggningen (500 000 m3) genomförs på 23 månader (5/2004–3/2006), vilket kan anses 
vara ett utmärkt resultat för schaktning inom ett stadsområde och då det endast funnits en 
transportrutt för stenmaterialet, dvs. via tillfartstunneln på Hansagatan. Sprängstenen har 
huvudsakligen transporterats cirka 10 km till Lohja Rudus Oy:s krosstationer för 
vidareförädling.

Närmiljö, berggrundsstudier och uppföljning

I avloppsreningsverkets närmiljö ovan jord ligger Kakola fängelse och sinnessjukhus för 
fångar samt värmecentralen. Vidare finns i närheten av schaktningsarbetsplatsen en skola, 
daghem och bostadshus samt en servicestation som tagits ur bruk. Undermarksutrymmen i 
närheten av schaktningsarbetsplatsen omfattar fjärrvärmetunneln mellan Åbo och 
Nådendal, dess tillfartstunnel, en underjordisk avloppstunnel och fängelsets egen 
fjärrvärmetunnel. 

Kalliosuunnittelu Oy och Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy ansvarar för planeringen 
och uppföljningsmätningarna. I Kakolabacken har enligt planerna genomförts 
kärnborrning, bergprovning och videofilmning av borrhålen. Enligt forskningsresultaten är 
berggrunden i området av hög kvalitet. Resultatet var ingen överraskning eftersom 
bergarten i backen, ”kakolit”, har brutits för byggandet av Finlands mest beryktade 
fängelsebyggnad Kakola och dess murar samt stenfötter i byggnader i närheten. 

Den huvudsakliga bergarten i Kakolabackens område är en mellangrov granit, vars 
huvudsakliga beståndsdelar är mineralerna fältspat och kvarts. Utöver fältspat och kvarts 
förekommer i graniten runda kordierit- och granatanhopningar, som ger bergarten dess 
typiska fläckiga utseende (”kakolit”).

För uppföljningsmätningarna efter schaktningsarbetet används normala extensometrar, 
konvergenslinjer, precisionsnivelleringsbultar, inklinometrar och kontrollrör för 
grundvattnet. Sprängningsvibrationernas storlek kontrolleras i 20 mätpunkter samtidigt. 
Mätarna är kopplade till ett fjärrövervakningssystem som byggts av Kalliotekniikka Oy, så 
att schaktningsentreprenörerna och byggherrarna har tillgång till 
vibrationsmätningsresultaten omedelbart efter sprängningen via Internet eller 
textmeddelande. På basis av den grafiska presentationen på Internet är det enkelt att justera 
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fältets laddningsnivå och apteringen av sprängkapslar för att minimera 
sprängningsvibrationerna.

Projektets särdrag

En av de mest centrala målsättningarna för avloppsreningsverkets schaktningsprojekt har 
varit att ta näromgivningen i beaktande genom att informera öppet om projektet.  

Innan schaktningsarbetet inleddes och under arbetet har byggherren och Skanska Tekra 
gjort speciella satsningar på informationsspridningen. Genom att ge öppen, direkt och aktiv 
information samt ordna studiebesök i berganläggningarna har man lyckats kontrollera 
farhågorna i närmiljön och förbättra människornas tolerans mot schaktningsarbetet och 
transporterna av sprängsten. Den öppna informationen har samtidigt förbättrat 
bergsbyggnadsbranschens image, som tyvärr alltför ofta tas fram ur en negativ synvinkel. 

Bland de mest betydande exemplen på information kan nämnas: 

− Presentations- och informationsevenemang för områdets invånare om inledningen
av schaktningsarbetet. 150 åhörare deltog i evenemanget (3/2004).

− Officiellt invigningsevenemang för inbjudna gäster, pressen och televisionen då
det egentliga schaktningsarbetet inleddes (5/2004).

− Ett informationsevenemang för de 700 eleverna vid gymnasiet och grundskolan
invid arbetsplatsen. Eleverna uppmanades att uppmärksamma trafiken vid
arbetsplatsen och dess faror. Vid evenemanget hölls en sprängningsuppvisning
och presentation av utrustningen. Ungdomsbandet Out Of Bounds och fungerade
som konferencierer så informationen gick fram till den unga publiken (8/2004).

− Halvvägs genom schaktningsarbetet ordnades ett studiebesök för arbetsplatsens
grannar, företag och skolans personal. Gästerna skjutsades runt med buss i de
schaktade berganläggningarna. Nationella och lokala tv-bolag representerade
medierna (3–5/2005).

Tillsammans med Kakola-fängelset, som ligger ovanför berganläggningen, har man ordnat 
månatliga samarbetsmöten, eftersom fängelset har störts mest av schaktningsarbetet. 
I fängelseanläggningen finns totalt 700 fångar och personal. 

Med hjälp av informationen och samarbetet har man kunnat hålla arbetstiderna inom 
stadsområdet relativt långa och på så sätt har effektiviteten varit hög. Borrningen har med 
undantag av några små begränsningar kunnat göras 24 timmar om dygnet. Sprängningarna 
har gjorts vardagar klockan 7–22. Under veckosluten har sprängningarna gjorts
klockan 8–18. Lastning och transport har kunnat utföras dygnet runt. 

I ett så här stort projekt stöter man förstås också på svårigheter och överraskningar. Den 
första överraskningen var det svaga bergtaket i tillfartstunneln. Man var tvungen att gjuta 
en 1 meter tjock platta av armerad betong som tak i tunneln. I fortsättningen störde det 
tunna bergtaket schaktningsarbetet i tillfartstunneln och på några meters avstånd från 
tunnelns sidor fanns en avloppstunnel och en fjärrvärmetunnel som båda var i bruk.  
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I ett senare skede ledde borrningen nattetid till arbetstidsbegränsningar på en del av 
schaktningsområdet. Beaktansvärt i sig är att dessa begränsningar inte krävdes av 
fängelset, som ligger ovanför schaktningsområdet, utan av några stadsbor som bor intill 
Kakolabacken.

Schaktningen av avloppstunneln avbröts i några veckor på grund av en svag bergart och 
inläckande vatten. Med hjälp av extra förstärkningar, efterinjektering och förkortade salvor 
kom man igenom denna 40 meter långa etapp.  

Figur 3. Ungdomsbandet Out of Bounds informerar eleverna om schaktningsarbetet. 

Trafiktunnlarna vid Nordsjö hamn 

Presentation av Nordsjö hamn-projektet

Helsingfors godshamnsfunktioner flyttas från stadens centrum till Nordsjö hamn i östra 
Helsingfors, som tidigare var ett varvsområde. Områdena som blir tillgängliga i 
kärncentrum byggs om till bostäder, arbetsplatser och rekreationsanläggningar. 

Nordsjö hamn består av ett område på 150 hektar varav 90 hektar är ett nytt område som 
fylls ut i havet. För utfyllnaden krävs 12 miljoner kubikmeter av olika jord- och 
bergmassor. Fyllnadsmassorna består till största delen av muddringsmassor och sprängsten 
från hamntunnlarna.  
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Figur 4. Nordsjö hamns område och trafiktunnlarna. 
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Fartygen anlöper Nordsjö hamn längs den 36 kilometer långa farleden, som är 11 meter 
djup. Beroende på fartygslängden har Nordsjö hamn utrymme för 15–20 fartyg. Hamnens 
kajlängd blir totalt 3,6 kilometer.  

Godstrafiken till och från hamnen går direkt via den nya hamnvägen som ansluter till Ring 
III. Godset transporteras i tågvagnar på den nya hamnbanan till Savio i Kervo, där den
ansluter till stambanan. Hamnbanans totala längd är 14,1 km och trafiktunnlarnas längd är
2 x 1,5 km.

De totala kostnaderna för Nordsjö hamn-projektet uppgår till ett belopp om 260 miljoner 
euro, av vilket tunnlarnas andel uppgår till 84 miljoner euro. Byggnadsarbetena vid 
hamnen inleddes år 2003 och hamnen färdigställs slutgiltigt år 2009.

Schaktningen i Borgarstrandsvikens vägtunnlar och Labbacka järnvägstunnlar

Skanska Tekra Oy inledde tunnelentreprenaden (Vuoli TU1) som ingår i 
trafikförbindelserna till Nordsjö hamn i september 2004. Entreprenaden omfattar 
schaktnings-, förstärknings- och tätningsarbeten, tunnelmynningarnas strukturer och 
vägkonstruktionerna i tunnlarnas ändar för Borgarstrandsvikens vägtunnlar med två 
körbanor (2 x 1,52 km) och Labbacka järnvägstunnel (600 m). Mängden 
sprängstensmassor som ska schaktas är 350000 m3. Värdet av schaktningsentreprenaden är 
23,7 miljoner euro och arbetet blir färdigt före slutet av år 2006. För att minimera 
tidtabellsrisken har tunnlarna schaktats från båda riktningarna. 

Figur 5. Längdsnitt av Borgarstrandsvikens (Porvarinlahti) vägtunnlar. 

Byggherren begär in anbud separat för tunnelinklädnad och tunnelsystem (belysning, 
luftkonditionering, avlopp och trafikstyrning). Borgarstrandsvikens och Labbacka 
hamntunnlar i sin helhet färdigställs före slutet av år 2007. 

Projektets särdrag

Natura 2000-området 

Borgarstrandsvikens och Labbacka hamntunnlar ligger delvis i ett Natura 2000-område, 
som är ett naturskyddsområde för både värdefulla naturtyper och utrotningshotade djur- 
och växtarter. Natura 2000-området har orsakat speciella arrangemang på arbetsplatsen. 
Exempelvis har schaktning vid tunnelmynningarna varit helt och hållet förbjuden under 
fåglarnas häckningstid 1.4–31.7. Fågelarter som häckar på området är enligt uppgift bl.a. 
järpe, fisktärna, törnskata, höksångare och småfläckig sumphöna. 
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Vidare finns på Natura 2000-området värdefulla trädbevuxna kärrmarker ovanför 
tunnlarna. Tunnelbygget på Natura 2000-området måste genomföras så att 
fuktförhållandena i jordmånen ovanför tunnlarna inte ändras på ett sätt som skadar 
växtligheten. Därför har man på området ordnat omfattande observationer av grundvattnet 
och entreprenören har förberett infiltrering av ersättningsvatten om exempelvis inläckaget i 
tunneln, på grund av berggrundens porositet, orsakar en sänkning av grundvattnet. 

Vid den södra mynningen av Labbacka järnvägstunnel finns tre kulturhistoriskt värdefulla 
kalkugnar av miltyp som användes vid byggandet av Sveaborg. Dessa måste bevaras 
intakta under schaktningen. 

Projektets riskhantering 

I riskutvärderingen i samband med tunnelentreprenaden har man fäst speciell 
uppmärksamhet vid schaktningen under Borgarstrandsviken, Labbacka järnvägstunnels 
låga bergtäckning och begränsningarna som orsakas av omgivningen och miljön. 

Riskutvärderingarna för projektet samt projekt- och tidtabellsplaneringen har utarbetats i 
samarbete med Skanska Project Support AB (SPS), vars experter regelbundet har besökt 
projektplatsen. Tack vare samarbetet har man i Nordsjö hamns tunnelentreprenad kunnat 
dra nytta av hela Skanska-koncernens know-how inom tunnelbyggande och erfarenhet av 
liknande projekt och miljöförhållanden. Det täta samarbetet med SPS har fortsatt också i 
motorvägsprojektet E18.

Man har hållit flera separata möten för planering av riskhanteringen med byggherrens 
konsulter (CM-urakointi och Kalliosuunnittelu Oy). Under dessa möten har man granskat 
uppgjorda schaktnings-, förstärknings- och tätningsplaner och utarbetat alternativa planer 
närmast i anknytning till vattenhantering och tunnlarnas stabilitet.

Schaktningen av vägtunneln under Borgarstrandsviken slutfördes på senhösten år 2005. 
Mellan havsbottnen och tunnelns tak fanns 7 meter bergtäckning som man lyckades täta 
med hjälp av omfattande förinjektering och därigenom undvika befarade inläckage från 
havet.

Schaktningen av vägtunnlarna blir klar i slutet av januari 2006. Då möts tunnlarna, som 
man började schakta från båda ändarna. Skanska Tekra Oy har arbetat med vägtunnlarna 
från södra ändan, medan systerbolaget Skanska BS från Slovakien inledde schaktningen 
från norra ändan. Skanska BS sysselsätter 35 tunnelbyggare i Finland och använder 
dessutom sin egen tunnelutrustning. Slovakerna har lång erfarenhet av att arbeta med berg 
av låg kvalitet. Dessa kunskaper har man dragit nytta av speciellt i Labbacka 
järnvägstunnelprojekt.

I norra ändan av Labbacka järnvägstunnel finns 40 meter in i tunneln en sträcka med låg 
bergtäckning (ca. 1,5 meter), vilket upptäcktes genom de ursprungliga provborrningarna i 
berggrunden. I början av schaktningsarbetet ville man ändå  utföra kompletterande 
kontrollmätningar med horisontell kärnborrning 40 meter in i tunnelprofilens övre del. 
Mätningarna visade att bergtäckningen på vissa ställen var under 1 meter.  
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Figur 6. Längdsnitt av Labbacka järnvägstunnels låga bergtaksområde. 

Området med låg bergtäckning, som upptäcktes vid mätningarna, ska enligt byggherrens 
ändrade planer åtgärdas med en tät, horisontell titaniumbultning (spiling), injekteringar och 
ett 40 cm tjockt lager sprutbetong.  

Arbetet är kritiskt på grund av Natura 2000-området ovanför tunneln, där det inte får 
förekomma sättningar eller uttorkning av jordskiktet. I början av januari 2006 hade 10 
meter av området med låg bergtäckning schaktats utan svårigheter. Schaktningen och 
förstärkningen av Labbacka järnvägstunnel ska enligt planerna vara klar i slutet av juni 
2006.

Motorväg E18 Muurla–Lojo

Presentation av motorvägsprojektet E18

Motorvägen mellan Muurla och Lojo är 51,3 kilometer lång och den är det största 
trafikledsprojektet i Finland genom tiderna. På sträckan mellan Helsingfors och Åbo 
kommer att finnas sju motorvägstunnlar, 76 broar och åtta planskilda anslutningar.

Figur 7. Motorväg E18 Muurla–Lojo, 51,3 km. 
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Motorväg E18 Muurla–Lojo genomförs som ett livscykelprojekt, gemensamt för den 
offentliga och privata sektorn (PPP). Med ett så kallat serviceavtal köper Vägförvaltningen 
planering, byggande, finansiering och underhåll av vägbolaget Ykköstie.

Då vägen är färdig och klar att användas kommer Vägförvaltningen att i 21 år betala en 
serviceavgift till vägbolaget Ykköstie. Serviceavgiftens storlek beror på vägens 
användbarhet och servicekvalitet. Efter avtalsperioden överlåts vägen utan ersättning till 
Vägförvaltningen i överenskommet skick. 

Delägare i Vägbolaget Ykköstie Oy är Skanska Infrastructure Development AB från 
Sverige, Laing Roads Ltd från Storbritannien och Lemminkäinen Oy från Finland. 
Vägbolaget beställer planerings-, byggnads- och underhållsarbetena av ett konsortium som 
består av finska Skanska Tekra Oy (55 %) och Lemcon Oy (45 %). 

Vägbolaget Ykköstie Oy finansieras av Europeiska investeringsbanken, Nordiska 
Investeringsbanken, Nordea Bank Finland Abp, Svenska Handelsbanken AB och Royal 
Bank of Scotland.

Motorväg E18 öppnas för trafik i november 2008. Kostnadsberäkningen för byggnads-
projektet uppgår till cirka 300 miljoner euro. 

Vägtunnlarna

På grund av terrängen och miljöaspekter byggs utmed motorvägen sju vägtunnlar, som alla 
är bergtunnlar. Tunnlarnas totala längd är 5,1 kilometer och den längsta är Karnais tunnel 
på 2245 meter. Med hjälp av tunnlarna undviker man byggandet av öppna bergskärningar i 
landskapet och bevarar bullerfria grönbälten över trafikleden.

Alla motorvägstunnlarna är dubbla tunnlar. Fordonstunnlarna förenas med tvärtunnlar 
försedda med brand- och rökdörrar. På så sätt elimineras risken för krockar med mötande 
trafik och garanteras en kort utrymningsväg i nödsituationer. 

Övervakningen och trafikstyrningen samt brand-, olycks- och undantagstillstånden styrs 
med garanterad eltillförsel samt system för luftkonditionering, avlägsnande av rök, 
belysning, trafikhantering, säkerhet och övervakning. 

Byggbarheten och miljökonsekvenserna har utretts med hjälp av undersökningar och 
uppföljningssystem som kompletteras i vidareplaneringsskedet. Med undersökningarna och 
de rätta projekterings- och bygglösningarna garanterar man att tunnlarna inte har en 
negativ inverkan på den omgivande naturen och de närliggande tjärnarnas och 
vattendragens nivåer. 

Byggandet av vägtunnlarna inleds i början av år 2006. Tunnelentreprenaderna har indelats 
så att Skanska Tekra Oy bygger tunnlarna i Lehmihaka (270 m), Karnais (2245 m) och 
Orosmäki (660 m) i riktning från Lojo. Lemcon bygger tunnlarna i Hepomäki (255 m), 
Lakianmäki (450 m), Tervakorpi (590 m) och Pitkämäki (630 m) i riktning från Muurla. 
Tvärsnittsarean som schaktas i en vägtunnel är 104 m2. Den totala mängden 
sprängstensmassa som schaktas ut ur tunnlarna uppgår till 1,1 miljoner kubikmeter. 
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JP-Suoraplan ansvarar för projekteringen av vägtunnlarna i samarbete med entreprenörerna 
och olika experter. Vid projekteringen har man speciellt koncentrerat sig på injekteringarna 
och specialstrukturerna, som är kritiska för underhållet. Ett särdrag i Karnais tunnel är att 
dess västra mynning leder direkt ut på en 250 meter lång bro över ett vattendrag. Man kan 
följa med hur vägprojektet framskrider på vägbolaget Ykköstie Oy:s hemsida. 

Figur 8. Ulf Håkansson och Stig Eriksson från SPS inspekterar byggplatsen i västra ändan 
av Karnais tunnel, där motorvägstunnlarna leder direkt ut på en bro. 

Sammanfattning

Skanska har fått ett bra fotfäste som bergbyggare i Finland. Företaget har i början av sin 
verksamhet fått ta hand om omfattande bergbyggnadsprojekt, såsom avloppsreningsverket 
på Kakolabacken, trafiktunnlarna vid Nordsjö hamn och tunnlarna på motorväg E18.  

Inledandet av verksamheten har krävt att nya nätverk för samarbete skapats till Skanska-
koncernen, byggherrar, konsulter, utrustnings- och materialleverantörer och 
underentreprenörer.

Medan arbetet med de pågående projekten har fortgått har vi samlat rejält med erfarenhet 
av att samarbeta med nya partner och förbättrat vår organisations know-how. I framtiden 
strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och beredskap så att vi också i Finland blir den 
mest framgångsrika leverantören av heltäckande bergbyggnadstjänster. 
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