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SPRENGNING AV GJENNOMSLAG FRA UTSIDEN AV KJ0LEV ANNSTUNNEL 
Fjernstyrt boring og lading på 82 meters havdyp 

CASE STUDY: Ormen Lange, prosessanlegg for olje og gass fra Nordsjoen 

Arve Fauske, Orica Mining Services, Oslo 
Bj0m R.Morseth, Skanska AS 

SAMMENDRAG 

Siste salve i kj0levannstunnelen for inntak, Ormen Lange ga ikke det forventede 
gjennomslag , og dermed heller ikke kj0levann inn til prosessanlegget. I samsvar med 
anleggets HMS-bestemmelser ble det nedlagt förbud mot all form for menneskelig 
inntreden i den 1400 meter lange tunnelen . 
Skanska AS nedsatte raskt et bredt prosjektteam for å utarbeide en gjennomforbar metode 
for å penetrere gjennomslaget fra utsiden. Flere altemativer ble vurdert og risikoanalysert. 
Omsider falt valget på fjemstyrt boring med nedsenket borerigg og ladning med fjemstyrt 
undervannsfart0y . Det ble for 0vrig parallelt utredet en alternativ metode for gjenst0ping 
av tunnelen og driving av ny tunnel til gjennomslag. 
Etter vel 4 måneder intensiv planlegging, og utvikling av produkter og spesialutstyr ble 
ladning av salven på 82 meters dyp igangsatt fra entrepren0rens supportflåte utenfor 
Nyhamna, i Aukra kommune utenfor Molde. Salven ble avfyrt dagen etter på fjcere sj0, 
I .april 2006. Etter en rask inspeksjon med ROV ble det bekreftet en vellykket sprengning 
av inntakstunnelen, og vannforsyningen til prosessanlegget var dermed sikret. 

INNLEDNING 

Ormen Lange prosjektet er basert på et gassfunn oppdaget av Hydro i 1997, og ligger ca. 
3000 meter under havoverflaten 120 km nordvest for M0re-kysten i Norge. Havdybden i 
området er 800-1100 meter og gassen blir fort i rnrledninger inn til prosessanlegget i 
Nyhavna på 0ya Gossen utenfor Molde. Prosessanlegget vil når det står ferdig prosessere 
70 millioner kubikkmeter pr. dag. Gassen blir i hovedsak pumpet i retur ut i verdens lengste 
undersj0iske ledningsnett kalt Langeled over til Easington og det britiske gassmarkedet. 
Norsk Hydro er utbygningsoperat0r og partnere i prosjektet er Shell, Petero, Statoil , 
DONG, ExxonMobil og Hydro. Totale investeringer for anlegget er beregnet til 66 
milliarder NOK og vil sysselsette ncermere 9000 mann i anleggsperioden. 

Skanska er fikk kontrakten for daganlegget som omfattet betydelige sprengningsarbeider i 
förbindelse med masseforflytning, i tillegg til kj0levannstunneler, og bergrom for 
installasjoner. Dette innlegget vil i hovedsak omfatte kj0levannstunnelene med vekt på 
inntakstunnelen for kj0levann. Denne tunnelen er 1345 meter lang, og går på synk ut i 
havet, og flater ut på 82 meters havdyp. Sprengning av gjennomslaget ble planlagt 
horisontalt ut i et sterk skrånende topografi. A vl0ptunnelens gjennomslag ble gjennomfort 
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Fig.1 Ormen Lange, prosessanlegg for olje og gass fra Nordsj@en. Nyhamna, Aukra uten 
for Malde 

tradisjonelt på stigning på 40 meters dyp. Identiske gjennomslagprosedyrer ble fulgt for 
begge tunnelene. Utl0pstunnelens gjennomslag gikk meget tilfredsstillende. 
Derimot ble det ikke oppnådd gjennomslag for inntakstunnelen. Det ville v~re en 
omfattende studie i seg selv å fastlegge årsaken til den manglende gjennomsprengning. 
Men entrepren0ren påpekte bl.a. som overveiende sannsynlig årsak at kutten ikke var boret 
dypt nok, og at antall gjennomboringer var for få til å danne seg et riktig bilde av det 
gjenstående bergets tykkelse som ble antatt å v~re 1,5-3 meter etter förste 
gjennomslagssalve. 
I samsvar med utbygningsoperat0rens HMS og entrepren0rens risikovurderinger ble all 
form for menneskelig inntreden i tunnelen forbudt. Tunnelen ble senere satt under vann og 
et fjemstyrt undervannsfart0y (ROV) ble sendt inn på stuff. Videobilder bekreftet et 
normalt salveforl0p. 
Det ble raskt nedsatt et bredt prosjekt-team for å utarbeide en gjennomforbar metode for å 
penetrere gjennomslaget fra utsiden. Flere alternativer ble vurdert og risikoanalysert. 
Omsider falt valget på fjemstyrt boring med nedsenket borerigg og ladning med fjernstyrt 
undervannsfart0y . 
Dyno Nobel teknisk support fikk i oppgave å utrede egnede sprengstoffer og tennmidler 
samt lademetoder for vanndypet. Dessuten beregne sjokk-og vibrasjonsutvikling i tillegg 
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til -sprengingstekniske parametere. Etter vel 4 måneder intensiv planlegging og 
förberedelser ble ladning av salven på 82 meters dyp igangsatt fra Skanskas supportflåte 
M/F Balder utenfor Nyhavna fredag 31.mars 2006. Ladeoperasjonen pågikk kontinuerlig i 
17 timer. Salven ble avfyrt på fjrere sj0 kl.1900, I.april 2006. Etter en rask inspeksjon med 
ROV ble det bekreftet en vellykket sprengning og penetrering av inntakstunnelen, og 
vannforsyningen til prosessanlegget var dermed sikret. 

DRIVING AV KJ0LEV ANNSTUNNELEN - INNTAK 

På Ormen Lange-anlegget er det etablert 2 kj0levannstunneler. Den ene med et tverrsnitt på 
25 m2 skal funksjonere som inntakstunnel for kj0levann og har et utslag på - 82 meter 
under havet. Tunnelen har en lengde på 1345 meter fra påhugg til stuff med avgrening til et 
inntaksbasseng. Den andre kj0levannstunnelen har et teoretisk tverrsnitt på 20 m2 og 
funksjonerer som en avl0pstunnel med lengde på ca. 980 meter, og har et utslag til havet på 
- 40 meter. I denne blir bl.a. kj0levann fra prosessanlegget ledet ut i havet igjen. 

Fig. 2 Ormen Lange, lgolevannstunnelene utlop og inntak. 

Tunnelene er drevet fra et felles startpunkt i prosessområdet. Etter 215 meter skiller 
tunnelene lag og fortsetter som 2 separate tunneller. Etter ferdig driving ble tunnellene 
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fysisk separert med en 4 meter tykk betongplugg. Driving av tunnelene startet i juni 2004, 
og i juni 2005 var begge tunnelene med inntaksbasseng og utl0psbasseng med tilh0rende 
sjakter färdig drevet og sikret. 

Driving mot utslagspunktet 

Inntakstunnelen går mot utslaget langs en steil markert fjellrygg med en helning på 60-70 
grader, i motsetning til utl0pstunnelen som ender i et parti med relativ flat sj0bunn. Det ble 
besluttet å dreie inntakstunnelen de siste 25 meter for å få en gunstigere drivesituasjon. 
Dreiningen sikret god fjelloverdekning på tunnelen, samt gunstigere kryssing av sprekker 
og svakhetssoner ut mot gjennomslag. 
Fra pel 1340 til 1397 i inntakstunnelen ble prosedyre TP-28 "Prosedyre for utslagsalve i 
sj0tunneler" fulgt med hensyn til salvelengder og sonderboringer. Fra pel 1397 til 
utslagsalve pel 1421 ble ovennevnte retningsendring gjennomfort og et revidert 
sonderingsprogram ble utarbeidet. 
Berget i gjennomslagsområdet er m0rk amfibolittisk, båndet gneis av meget god kvalitet. 
Berget er uvanlig hardt å bore i, og var preget av markert forliasjon skrått på tunnelaksen 
Det ble boret 5 stk. injeksjonskjermer i området pel 1397 - utslagsalve. Borehullslengden 
varierte 6-12 meter. En sikker gjennomboring ble registrert. Denne ble plugget og injisert. 
Ved pel 1415,5 ble det foretatt mer omfattende sonderboring med lengder 4-6 meter. Ingen 
av hullene ble boret igjennom. På dette grunnlag ble det skutt ytterligere 2 mindre salver 
med salvelengde 2 meter. Den generelle oppfatning var nå at man stod igjen med ca. 5 
meter berg for man var ute i åpent hav. 
Under boringen av gjennnomslagssalven ble det planlagt å gjennombore 6 sonderhull for å 
kontrollerere avstanden fra stuff til bergoverflaten. Gjennomboringen skulle danne 
grunnlag for å bestemme lengden på salvehullene. Tre av hullene ble boret gjennom til fullt 
vanntrykk, mens de tre 0vrige ble kun boret til indikasjoner om gjennomboring. 
Resultatene stemte for 0vrig med profilene som var opptegnet fra stuff til sj0, slik at det var 
ingen spesiell grunn til ikke å stole sonderboringene. 
Gjennomslagssalven for inntakstunnelen var planlagt sprengt torsdag 26.10.05. Det ble 
registrert at salven gikk, men det kom ikke vann som forventet inn i tunnelen. 
Entrepren0ren og alle involverte fikk en nedtur av dimensjoner denne dagen. Man stod 
overfor et mislykket utslag på 82 meters havdyp, uten mulighet for å ta seg inn i tunnelen 
for å sjekke hva som gikk galt, og med heller ingen enkel tilkomst utenifra. Kj0levann til 
prosessanlegget var en absolutt dyd av n0dvendighet, og entrepren0ren fikk dermed en 
kolossal utfordring i fanget. 

V ALG AV METODE FOR Å SIKRE GJENNOMSLAG 

Entrepren0ren hadde intet annet valg enn å gå direkte i tenkeboksen for å finne ut hvilke 
metoder som kunne vrere realiserbare for å l0se dette kompliserte problemet. Situasjonen 
var ny og ukjent. Man fors0kte i förste omgang å vurdere flere metoder for å sikre 
gj ennomslag fra utsiden. 
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- Bruk av påleggsladninger 

Metoden vurdert som usikk:er, siden tykkelsen på gjenstående bergplugg ikke var godt nok 
kjent. 

- Boring gjennom foringsr0r med tungt boreutstyr montert på flåte 

Metoden var lenge aktuell. Prosjektering og bestilling av utstyr var godt i gang. Metoden 
ble imidlertid forlatt etter en nrermere gjennomforbarhetsanalyse. 

- Boring med landbasert boreutstyr påmontert breremaskin som står på hunnen 

Denne metoden ble utredet helt ut, og var også den metoden som ble valgt. 

- Dykkere 

Vurdert som lite aktuelt på grunn av dypet og de begrensninger dette gav. 

Andre mer perifere metoder ble vurdert bl.a bruk av demoleringskule, wiresaging, frysing. 

PLANB 

Som en plan B ble det utredet en metode som innebar plugging av eksisterende tunnel fra 
land og driving av ny tunnel förbi pluggen ved bruk av eksisterende tunnel. Dersom valgt 
plan ikke ble vellykket skulle det mobliseres for plan B. 

Metoden som gikk ut på boring fra flåte med senkehammer og styrernr, samt metoden med 
boreutstyr påmontert breremaskin utkrystalliserte seg tidlig som aktuelle metoder. Det ble 
iverksatt omfattende utredning og prosjektering av begge metoder parallelt. Dette pågikk i 
fra november til februar 2006. På grunn av stor usikkerhet i gjennomforbarhet ble metoden 
med boring fra flåte forlatt til fördel for en mer realistisk metode som innebar boring med 
utstyr som stod på bunnen og ble fjemstyrt fra flåte. 

Organisering og sikkerhet 

Organisasjonen som jobbet med de aktuelle l0sninger besto av dyktige resurspersoner 
internt i Skanska, men det ble også trukket inn dyktige eksteme fagfolk. Det ble lagt stor 
vekt på at vi skulle lykkes med å få gjennomslag, og dette gjennomsyret hele prosessen 
med å finne en egnet l0sning. 
Oppdragsgiver og entrepren0r hadde sterk fokus på en sikker gjennomforing av 
operasjonen. Det var derfor et omfattende dokumentasjonsprogram som måtte gjennomgås 
for klarsignal ble gitt til å gjennomfore operasjonen. Alle detaljer rundt operasjonen ble 
n0ye vurdert og analysert. 
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BESKRIVELSE AV V ALGT BOREMETODE 

Metoden som ble valgt for boring av gjennomslagssalven kombinerer flere disipliner som 
innbyrdes er uavhengige, men som på dette prosjektet måtte fungere sammen. Utviklingen 
av metoden kan sies å vcere pionerarbeid. 
Skanska Norge engasjerte fälgende hovedfirmaer i utarbeidelse og gjennomfäring av valgt 
metode. 

- Dyno Nobel ASA Sprengstoff, tennmidler, bore-og ladeplan 

- Scanmudring AS 

- Sperre AS 

Breremaskin for boreaggregat og utsuging av masser 

ROV (remote operated vehicle, miniubåt) 

Fig 3. Nedsenkning av Scanmudring SM 03 med boreaggregat fra M/F Balder. 

Prinsippet for metoden var at en konvensjonell boremaskin skulle monteres på en 
bceremaskin som stod på bunnen i utslagsområdet. Boreoperasjonen skulle overvåkes fra 

74 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

kamera på breremaskinen. Breremaskinen skulle l0ftes på plass fra en boreflåte og styring 
av boremaskin, breremaskin og ROV skulle skje fra samme boreflåte. 

BOREFLÅTE OG UTSTYR 

M/F Balder ble benyttet som boreflåte og valgt med bakgrunn i krankapasitet og st0rrelse. 
Fart0yet ble omrigget for dette spesielle sprengningsprosjektet. Det ble satt inn ekstra 
brakker, aggregat og utstyr tilpasset operasjonen med tanke på Scanmaskinen og ROV. Det 
ble opprettet en egen stasjon for samrnensetning og klargj0ring av sprengladningene. 
Ladningene var inntil 7 ,5 meter lange og da det var behov for inntil 40 stk. ladninger i 
forskjellige lengder krevde dette relativ stor og oversiktlig plass. 
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Fig. 4 Prinsipp for valgt boremetode. 
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Fig.5 ROV Subfighter 7500 med borehullstrakt på vei ned i dypet. 

Breremaskinen SM03 fra Scanmudring AS er bygget opp rundt et chassis av en ordinrer 
gravemaskin. Maskinen uten boreutstyr veier i friluft ca. 13 tonn og er konstruert for å 
arbeide ned på dyp på 1000 meter. Den er primrert bygd for graving og suging på 
havbunnen, men ble i dette prosjektet ombygd for å kunne brere boreaggregatet. For å 
kunne arbeide i skrånende terreng med fall 45-60 grader uten å tippe fremover, måtte det 
påsveises stive st0tteben i forkant av maskinen. 
Det ble benyttet en standard boremaskin av typen Montabert HC 40. Det ble fortatt full 
oppjustering av utstyret for å unngå vanninntrengning i pakninger etc. Hydraulikkslager ble 
forlenget og fort opp på dekk til flåten. Det ble valgt å bore med 4" stiftkrone og en 
skj0testang som gir en maksimal boredybde på 7 ,4 meter. 
Sperre AS stilte med en ROV og mannskap til å kj0re denne. Miniubåten var helt sentral i 
operasjonen for å kunne overvåke arbeidet. Den måtte vrere i aktivitet i stort sett alle 
operasjoner som foregikk under vann. Utstyret som ble benyttet var en Subfighter 7500 
påmontert sonar. Ved siden av å "se" ble ROV benyttet til å flytte stropp på sikringsbolt, 
montering av trakter i borehullene, og under ladeoperasjonen lede ladningene på plass i 
borehullene. 
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Fig. 6. Tri-pod under nedsenkning. 

TRIPOD 

På grunn av det store fallet på bergoverflaten fra 45-70 grader utenfor påhuggsornrådet, var 
det umulig å få Scanmaskinen med boreutrustning til å stå stabilt på hunnen under boring. 
En l0sning med å etablere festebolter på bergryggen ovenfor utslagspunktet, ble ansett som 
det mest optimale. For å bore hull for festeboltene, ble det konstruert en tri-pod påmontert 
en borehammer tatt fra en Commando 300 rigg. Tri-poden hadde ben som kunne justeres til 
fallet på berget. To lokaliseringspunkt ble etablert slik at stropper fra disse og ned til 
Scanmaskinen dekket utslagsornrådet. Utstyret ble prnvet i friluft for det ble benyttet på ca. 
-40 meters dyp. Boringen funksjonerte bra og boltene 0 60 mm ble installert som planlagt. 

POSISJONERINGSSYSTEM 

Det var knyttet en viss usikkerhet til det bathymetriske kartet som forelå. Det ble derfor i 
forkant av operasjonen fortatt en detaljkartlegging av utslagsornrådet med 
multistråleekkolodd. I tillegg ble det satt ned "fastpunkt"i området rundt utslagspunktet slik 
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at plassering av utslagspunkt og posisjonering ble mest mulig n0yaktig. I fastpunktene ble 
det plassert transpondere som sendte signal til ROV-en. Til dette ble det benyttet et system 
med forkortelsen GAPS (Global Acustic Positioning System). Dette systemet viste seg å 
vrere for ustabilt, eller ha for dårlig n0yaktighet. En mer tradisjonell metode med GPS, 
lodding og bruk av målebånd ut fra kjente punkter ble derfor i stor grad benyttet under 
boreoperasjonen for ansett av borehull. 

V ALG AV SPRENGSTOFFER OG TENNMIDLER 

Konvensjonelle sprengstoffer for bruk på store dyp er i dag en mangelvare i Europa. I 
Norge hvor vi har tradisjon for sprengning av dype utslag i förbindelse med 
kraftverksutbygging hadde vi inntil år 2001 sprengstoffet Extra Dynamit som dekket dette 
markedsområdet, inkludert brnnnsprengning på vanndyp inntil 180 meter. Etter at 
produksjonen av dynamitter ble nedlagt gjenstår vi med standard CE-godkjent Dynamit 
med maksimal garantert trykkbestandighet på 20 meter. 
Med relativ fersk erfaring og gode gode resultater med bruk av Dyno Nobels Dynoprime 
1,7 kg, i pallsprengning ned til ca 50 meters dyp ble oppmerksornheten raskt henledet på 
dette produktet som et meget aktuelt alternativ. 
Ut i fra kjennskap til Dynoprimes sammensetning og oppbygning burde denne type 
ladning også gi trykkbestandighet ned til 82 meters dyp. Det ble derfor raskt igangsatt tester 
for å bekrefte, eller avkrefte produktets brukbarhet til utslagsalven ved Ormen Lange. 
Den store fördelen med Dynoprime er at den kan skaffes til veie umiddelbart. Disse 
sylinderformede, plastemballerte primerne var dessuten godt egnet til innfäring i dertil 
egnede plastrnr som kunne prefabrikeres på lekter i håndteringsbare lengder. 
Tennsystem basert på Nonel eller elektroniske tennere vi l vrere å foretrekke. Begge 
systemer må imidlertid testes ut og kvalitetssikres i likhet med sprengstoffene på grunn av 
det h0ye vanntrykket. I förste omgang falt valget på et ikke-elektrisk system av hensyn til 
den generelle sikkerhet og de omfattende elektriske installasjonene på boreflåten Balder. 
Dermed ble Dynoprime og Nonel gjenstand for omfattende utprnvning for godkjenning for 
bruk i prosjektet ble klarert. Fabrikkgaranti for Dynoprime var i utgangspunktet 30 meters 
vanntrykk i den forstand at produktet var ikke testet ved st0rre dyp. 

Alternativt sprengstoff 

Dersom testingen av så vel Dynoprime som Nonel-systemet skulle vise seg å vrere negativ 
måtte vi for å vinne tid parallelt kj0re frem et sprengstoffprodukt som med basis i 
produktkunnskap ville tilfredsstille kravet til vanntrykk. Valget falt på et st0pt Hexotol
blanding (RDX/TNT) som ville vrere en spesialproduksjon ved Dyno Nobels fabrikker. 
Fordelen med disse ladningene er at de kan også prefabrikeres i fabrikk, klare for innsetting 
av primer og tenner i en ytteremballasje på stedet. Ulempen var at disse ladningene i rnr 
var ikke et standard produkt ved fabrikken. Ladningene måtte st0pes under h0y temperatur 
og derfor kreves en spesiell emballasje av varmebestandig plast, eller stålrnr. St0ping av 
Hexotol-blandingen i plastrnr ville få en begrenset lengde av hensyn til varmeutvikling og 
avb0yning. St0ping av disse typer h0yeksplosiver krever også en spesiell fremgangsmåte 
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for å få en sammenhengende streng i et rnr som begrenser bl. rnrlengden for den enkelte 
ladning. St0pingen skjer dessuten ved h0y temperatur (> 80 grader ) som stiller tilsvarende 
krav til emballeringen. Primere beregnet for bruk med Hexotolladningen var basert på 
Bonogel, et sprengstoff med PETN basis som tål er minimum 100 meter vanntrykk. Det ble 
produsert en prototype Hexotol-ladning for testing samtidig med Dynoprime. 
Dersom Nonel-systemet ikke skulle holde vanntett etter testperioden, ville alternativet vxre 
primxrt elektroniske tennere, eller I-kon systemet som produsenten i utgangspunktet 
garanterer for et vanntrykk på 120 meter. Tilsvarende garanti for Nonel-systemet var kun 2 
d0gn ved 3 bars trykk. 

Test av Dynoprime og Nonel 

Innledende tester av produktene etter lagring i 24 og 48 timer ved 90 meters dyp gav 
positive resultater for Dynoprime 1,7 og Nonel. Preliminxrt ble det imidlertid brukt Nonel 
med 7,8 meter slangelengde neddykket i testsjakten. For utslagssalven var det behov for 
Nonel Unidet med 120 meter slangelengde. Da disse tenneme ble tilgjengelige ble det 
utfort nye tester. 
En serie på 20 stk. Nonel Unidet, 120 meter slangelengde lagret i 48 timer ved 90 meters 
dyp ga hele 9 forsagere og det hele så m0rkt ut for Nonel-systemet, og produktet var i ferd 
med å bli underkjent. Det hadde trengt inn vann mellom neoprenhylse og Nonel-slange. 
Ved henvendelse til produsenten om prosjektet og situasjonen fant produsenten raskt frem 
til en produksjonsmetode som skulle gi bedre tetning, og dermed holde det 0nskede trykket. 
Men produsenten ville naturlig nok ikke gi noen garantier. 
En ny serie på 20 stk. Nonel Unidet, 120 meter slangelengde ble denne gangen lagret ved 
90 meters dyp i 96 timer. Samtidig ble det lagret 12 stk. Dynoprime 1,7 under de samme 
forhold. Samtlige tennere og primere detonerte feilfritt. 
Dermed ble Dynoprime og spesialproduserte Nonel Unidet anbefalt brukt for utslagssalven. 
Dokumentasjonen ble senere gjennomgått og godkjent av Hydro. 

Fig. 7 Tes ting av Dynoprime I, 7 og Nonel Unidet U 500 etter vannlagring under trykk. 
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Tabell 1. Tekniske data - Dynoprime 1, 7 

Det.hast, m/s 
Det. t kk, kbar 
H0yeste anbefalte 
vannt kk, bar 
*) Etter testing 

SALVEPLAN 

Boreplan 

D nomit 
1,4 
100 
100 
4,5 

2650-6250 
25-137 

2 

D no rime 
> 1,6 
> 125 
> 155 
> 5,5 

>7000 
196 

9*) 

Med utgangspunkt i bruk av Dynoprime 1,7 som hovedsprengstoff i hele salven ble det 
utfort beregninger og stipuleringer som ivaretok gjeldende forhold på 82 meters dyp. Alle 
hull skulle bo res med 4" borehull. Man kom frem til et kvadratisk borem0nster på 1,3 x 1,3 
meter. Dette ville gi en teoretisk spesifikk ladning på 2,8 kg/m3

. 

De fleste hullene ble planlagt boret i lodd, eller med svakt fall fremover (8-10 grader). 
Teoretisk boreplan hadde 40 borehull, og fikk form som en karakteristisk pallsprengning 
med et etterlatt hulrom fra gjennomslagssalven. Pallsalven fikk 5 hullraster. Hvert enkelt 
hull ble gitt et forl0pende nummer. 

Tenningsplan 

I samtlige ladbare hull ble det innsatt 2-3 stk. Nonel Unidet U 500 med 500 millisekunder 
basisforsinkelse. Det ble planlagt rastvis tenning med Nonel Unidet snapliner SL 17 som 
gir 17 millisekunder intervalltid, eller en forsetningstid på 13 millisekunder. 
Opptenningssystem med dobbel sikkerhet. 

Ladningsbeskrivelse 

Hver enkel ladning bestod av et 75 mm 0 utvendig diameter polyethylene plastrnr, 
innvendig diameter 69 ,2 m. Plastrnret var påsveiset en kort stuss med åpning for å slippe 
inn vann og holde primeme på plass i rnret. De torpedolignende rnrladningene ble gitt et 
nummer i samsvar med boreloggen slik at ladningene kunne klargj0res i korrekt lengde på 
på M/F Balders ladebenk. Torpedoene skulle lades opp med Dynoprime 1,7, ytre diameter 
66 mm, lengde 0,36 m ifort med jevne mellornrom 2-3 stk. Nonel Unidet U 500, 120 meter 
lengde (på snelle). Tenneme ble plassert i bunnen, midten og toppen av torpedoladningen. 
Ladningene var tillaget slik at 0,5 meter rnr stakk ut av borehullet etter lading, og ca. 1,0 
meter rnrladningen var planlagt uladet. 
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~ Nonel-slangene fastgj0res til rep med avlastning avstrekk Spesialladning i r0r 

Flytetau for nedfiring 
av ladning. 

Tape, eller lignende 

Festeanordning for 
nedf0ring av ladningen 

Boreflåte 

◄ 69•2 mm ► lnnerdia. nedf0ringsrnr 
◄ 75 mm ► Ytterdia. nedf0ringsr0r 

tiltau 
vedjevne 
mellomrom 

Borchull 
-82 m 

(Torpedo) 
for dypvannssprengning 

Alternativ 1 
Dimensjon : Maks. : 75x7500 mm 
R0rene avkappes etter behov 
Maks. nto. vekt: 30,6 kgniull 

Trykkbestand ig het*) 
sprengstoff, ten nere, 
primere : > 90 meter, 96 timer 

NB! Testing har funnet sted. 
Dynoprime 1,7 og Nonel U 500 er 
skutt i friluft, etter lagring på 90 
meters dyp med godt resultat. 
Skyting under trykk etter lagring 
ga tilsvarende resultat 

ProsJekt ORMEN LANGE - INNTAK / PALL 

Kunde SKANSKA P.elnummer 

Merknader 

SKISSE PALLLADNING - Alternativ 1 

1uno av A.F 

{Q)lf~© Dato 02 .03.06 

Dyno Nobel Arkiv 

Filnavn 

Fig. 8 Spesialladning (Torpedo) utviklet for bruk ved gjennomslagsalve ved 82 meters 
vanndyp. 

GJENNOMF0RING AV BORE-OG LADEOPERASJONEN 

Forberedelser 

Det ble iverksatt mobilisering av utstyr på Aukra i uke 11, 2006. På forhånd var det foretatt 
t0rrtester av tripod og boreaggregat på breremaskin på land. Den forste uken gikk med til å 
rigge färdig M/F Balder. F0r boringen kunne starte måtte de to forankringsboltene settes 
ned ved hjelp av tripod-en. Hullene ble boret 2 meter dype og boltene montert ved hjelp av 
ROV. Det ble dessuten satt ned 2 stk. transponderpunkt for å skaffe god refäranse for ansett 
av borehullene. Scanmudrings SM 03 utstyr ble tatt om bord og klargjort for boring. Det 
ble benyttet laststropper fra SM 03 opp til fäste i etablerte forankringsbolter. Plassering av 
maskinen kunne justeres ved å flytte l0kker på forankringsbolten. Etter en vellykket test ble 
boremaskinen senket ned til utslagspunktet for forste ansett. Hydraulikkslanger og 
kommunikasjonskabel ble påmontert flytere slik at de stod rett opp i sj0en. 
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;, 1 ·•··7 

·- ! t . 

Sprengn.ing- 0-1 m 
Sprengning 1-2 m 
Sprengn.in.g2-3 m 
Sprengning 3-4 m 
Sprcngning 4-5 m 
Sprengning 5-6 m 
Sp,engning &-7 m 
Sprcngning 7-8 m 
Sprengning 8-9 m 
Sprcngning 9-10 m 
Sprcngning 10-11 m 
Sprengning 11-12 m 
Sprengning 12- ll m 
Sprengning 13-14 m 
Spre:ngning O\-"Cr 14 m 

Triangle Volume 

Trianglc Volumc Rcport 

Original Surracc: scabctlJnntakc.ncw 
Design Surface: platae...,evA 

Mode: Fence 
Cul factor: 1.000 

Fill factor: 1.000 

Cut: 330.875 cu m 
fratn: kk for spre:ngt sah'"C ca 58 m3 

I Volum spreni!lg- 273 m3 fin I 

: . I :- r, -

. ·-·- 11111m 11r--------......---i 

11-, 1 L Il • I 1 

I q l • 

Fig. 9. Planlagt boreplanfor utslagssalve, 40 borehullfra 1, 2 til 7,6 meter. 

Boring 

Boreoperasjonen startet lengst fremme og man fors0kte å gå linje for linje med borehull 
bakover. Boringen ble styrt fra kommandorom om bord på M/F Balder. Det viste seg at 
terrenget var brattere og mer kupert enn kart og modell indikerte. Maskinen hang mer eller 
mindre i stroppen under hele boreoperasjonen. Til tross for vanselige ansettsforhold klarte 
operat0rene å bore hullene stort sett <ler de var planlagt. Hullene skulle bores i lodd med 
svakt kast fremover, men ble imidlertid boret med svakt fall bakover. 
Etter hvert som hullene ble boret ferdig, ble det satt ned trakter i hullene som skulle lette 
planlegging og gjenfinning av hull. Traktene var nummererte og lett synlige, og var til stor 
hjelp for bedre orientering under boringen. På grunn av det bratte terrenget ble det mange 
flytt på boremaskinen. Man greide maksimalt 3 hull pr. flytt. ROV-operat0ren var svrert 
sentral i operasjonen. Han måtte sjekke ansettspunkt, ansett, plasering av maskin, overvåke 
boring og flytting av maskin samt oppheising og nedheising av maskin. 
Det ble fort n0yaktig logg på borelengder for hvert hull for å kunne benytte dette til 
klargj0ring av torpedoladninger. Etter hvert ble det utfört flere gjennomboringer til 
tunnelen innenfor. Gjennomboringene ble plugget med stålkoner for å redusere 
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innlekkasjen til tunnelen. Minste borelengde ved gjennomboring var 1 meter (i tunnelens 
heng). 

Fig. 10 Boring av hull nr. 11 på 78 meter dyp. 

Gjennomboringene bidro til bedre kartlegging av tunnelen, og boreplanen ble på dette 
grunnlag revidert. I l0pet av perioden 24.03-30.03.2006 ble det boret totalt 39 hull med 
lengde fra 1,2-7 ,6 meter. Totalt antall boremeter ble 127,6 m. 

Lading 

F0r lading startet ble alle hull logget og sugd for eventuelt borkaks og krabber. Ladingen 
startet på kvelden 31.03.06 kl.20.10 og forste torpedoladning var klargjort på ladebenken. 
Ladningen ble manuelt senket ned med et 6 mm 0 flytetau fästet til torpedoen og senket 
ned til ca. 70 meters dyp i forkant av salven .. I tillegg ble inntil 3 stk. Nonel-slanger fästet 
med god slakk til flytetauet. Ladningen var påfort selvlysende tape, hullnummer og kjemisk 
lys for best mulig identifisering fra ROV-en. ROV-ens gripeklo tok så tak i torpedoen og 
forte den til riktig borehull. Ladingen startet lengst bak i salven for å unngå at ROV-en 
viklet seg inn i flytetau og Nonel-slanger. Med 3-4 ledninger for hvert hull ble det 
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Fig. 11. Montering og tilpasning av utstyr for ladebenken på MIF Balder. 

etterhvert en krevende operasjon. Tett kommunikasjon mellom ROV-operat0r og lader 
gjorde prosessen enklere enn forventet. 
På dekk ble ny torpedo klargjort, mens ladingen pågikk. Inntil 3 stk sneller med Nonel 
Unidet U 500, 120 meter og en snelle flytetau ble samtidig avrullet en trinse når ladningen 
ble firt ned til definert dybde. Etter at torpedoen var på plass i borehullet ble snellene 
overfort til en koblingsflåte og fastgjort på en pinne tilsvarende hullets posisjon på 
havbunnen. Klargj0ringen av ladningene gikk etter hvert problemfritt og bar nesten preg av 
en samlebåndsoperasjon. Med få unntak gikk ladingen av borehullene uten problemer, og 
siste hull var ferdig ladet O 1.04.06, kl.12.02. Det var da ladet 32 stk. borehull med en 
samlet ladningsmengde på 493 kg. Man hadde da ladet kontinuerlig i 17 timer. 
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Sprengning 

Salven ble skutt kl. 1900, l0rdag O 1.04.06 på lavvann etter beregninger utfört i forkant av 
sprengningen. Dette for å redusere belastningen på lukene mest mulig. Etter ca. 60 
sekunder ble det registrert at vannet begynte å stige i inntaksmagasinet ca. 1400 meter inne 
i prosessanlegget. Vannet steg jevnt til det rant over luken etter ca. 3 minutter. Etter 8 
minutter hadde vannet trukket seg tilbake og roet seg helt. 

SPRENGNINGSRESULTAT 

Så fort vannet hadde klamet ble det foretatt en ROV unders0kelse av utslagsområdet. 
Inspeksjonen viste at sprengningen hadde vrert vellykket. Den viste også at kun 1-2 meter 
av bergmassivet stod igjen etter förste gjennomslagsalve. Marginene hadde opplagt ikke 
vrert på entrepren0rens side. Det lå lite storstein på den gamle rnysa, hvorav mesteparten 
var sprengt bort. Det var imidlertid behov for noe opprenskning i den 20 m2 store 
tunnelåpningen. Dette ble utfört med noe grabbing og SM 03 benyttet skjrer på maskinen 
og sugeutstyr. 
Operasjonen i felt ble utfört i perioden 13.03-04.04.06. Dette var godt innenfor tidsskjemaet 
som var satt av. Planlegging av operasjonen hadde imidlertid pågått fra dag 1 etter den 
mislykkede gjennomslagssalven 25.10.2006. 

KONKLUSJON 

Denne utfordrende bore-og ladeoperasjon utfört i bratt terreng på havbunnen, 82 meter 
under havoverflaten har vist hvilken kreativitet og entusiasme det finnes i anleggsmilj0et 
for å finne l0sninger på komplekse problem. 
Utviklingen av metoden har vrert pioneerarbeid, og Skanska har gjennom samarbeid med 
forskjellige fagdisipliner og selskaper vist at det er mulig å få det til. 
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