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Saudi Arabien har en yta motsvarande Central Europa och befolkningen är till största delen lokaliserad till 
de större städerna. Vattenförsörjningen sker genom ledningar in till städerna från de 25 stora avsaltningsan
läggningarna som byggts vid kusterna. 
En fortsatt befolkningsökning kräver ytterligare pipelines och en omfattande utbyggnad och uppgradering av 
befintliga avsaltningsanläggningar. 

Jeddah' s avloppssystem. 

Staden har utvecklats från en liten fiskeby på 30-tafei: till-·enl:Mega <Sici idag. I i 1cie~,finns cirka 3.000.000 
människor inklusive de stora antal gästarbetite som fortfaranpe utför{det mesta /;bete't,( , 
Den stadigt ökade förbrukni~gen ~v ~atten inn2~~ att man;f1ar påb~ tj~~ pi "" f?.t:~fibf~ande av ett 
modernt avloppssystem med atervmmng och remnp av detjayrbara a;vsal t; ✓\J};' 
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Fig. 1 Planerat avloppsnät ]eddah (Tunneln 3.2 m är markerad svart). 
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Geologi 
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Fig 2, Geologisk sektion, 

Fig 3- lngenjörsgeologisk plan, 

1. Grov sand ,kompakterad och vissa bruna skikt med finkorning sand. 
2. Lös sand och grus, utan silt material och bitvis omvandlad till sandsten. 
3. Gyttjig sand blandat med skal. 
4. Lätt förhårdnad kalksten, block av korall kalksten i en sandig grundmassa. 
5. Massiv korall kalksten, vertikal sprickor och hålrum uppträder i regel. 
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Ovanstående berggrundsskiss uppvisar de ingenjörsgeologiska frågeställningarna man ställs inför vid plane
ringen av avloppssystemet i Jeddah. 
Hela projektområdet har ett på vissa ställen odefinierbart toppskikt med fyllnadsmassor och annat ditforslat 
material. Detta skikt kommer att inverka vid de planerade schaktgroparna, sänkbrunnar för maskinerna och 
vid anslutningspunkterna till fastigheterna. Schaktsänkena är planerade att utföras med tätspont, men det 
kan även bli lämpligt att använda betongringssänken på vissa ställen.(Lösa områden med lite vatten). 
Berggrunden i Jeddah består av nederoderat material från bergmassiven öster om staden vilka under årtusen
den blivit utsatta för olika geologiska processer. 
Sanden är för det mesta mycket kompakterad till en hård massa med inlagrade skikt av grus och block, 
lagertjocklek vanligen över 6 meter, och har vid husgrundläggningsarbeten visat en bra hållfasthet utan 
infallande schaktväggar. 
Områden med lös sand uppvisar å andra sidan ingen kohesion alls och här är det de mellanlagrade grus
skikten som uppvisar en viss hållfasthet. Materialet är kommet från nedbrytningsprocesser i bergskedjan 
öster om staden som utgöres av magmatiska bergarter typ graniter och gnejser. Vissa områden har utsatts för 
processer som omvandlat materialet till sandsten med ett kalkrikt cement som sammanhållande material. 
I lågpartierna finns det ett gyttjigt sandområde vilket är uppblandat med skal, sanden har ett magmatiskt 
ursprung främst från kvarts och fältspater och har en mörkgrå färg. Områdena har mycket dåliga mekaniska 
egenskaper, särskilt då de ligger under grundvattennivån, ett innehåll av block av kalksten med koraller har 
påträffats. Ren lera har påträffats i ett borrhål vid markundersökningen av området beläget 10 meter under 
markplanet. 
Området med kalksten är lätt förhårdnat eller har fragment och block av korallkalksten i en sandig grund
massa. Två olika typer finns beskrivna i litteraturen, och har påträffats inom det planerade projektområdet. 
Dels kalksten härrörande från nedbrytningsprocessen av korallreven och ej konsoliderad vilket gör att detta 
klassas mellan berg och jord. Dels kalkstensområden bestående av centimeter stora fragment eller meterstora 
block av kalksten inlagrade i en sandig grundmassa. 
Dessa områden som uppvisar likvärdiga geotekniska egenskaper (borrbarhet) har man sammanfört i den 
geologiska tolkningen. Uppträder nära inpå den massiva korallkalkstenen och uppvisar relativt goda meka
niska egenskaper, vilket innebär att vid grävning förblir väggarna intakta och fasta. 
Området med den massiva korallkalkstenen härrör från revuppbyggnad av organismer och uppträder som 
massiva metertjocka lokaler. Subvertikala sprickor med flera meters mellanrum uppträder inom området. 
Tryckhållfasthets testerna har påvisat en varierande hållfasthet mellan 30 till 150 kg/cm2 vid en densitet av 
1,40 (lätt material). Hålrum uppträder sporadiskt och kan vara meterstora och fyllda med sandigt material. 

Inom projektområdet befinner sig grundvattennivån endast någon meter under markplanet. 
Vattnet härrör från infiltrerat avloppsvatten och det stigande Röda Havet. 
Tunnlarnas djupläge är bestämt till cirka 15 meter då man ej tillåter någon påverkan av ovanliggande 
byggnader, även planerad nybyggnad får ej påverkas. 
I den skisserade vertikalprofilen framgår det att osäkerheten kring den underliggande berggrunden är stor då 
endast ett fåtal djupborrhål har utförts. Man tror dock att den hårda granitiska berggrunden ej kommer att 
uppträda på tunnelnivån då man i borrhålen haft ett djup av 25 till 50 meter till denna. 
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lngenjörsgeologiska betraktelser 

Ett planerat projekt av denna omfattning och beläget i en berggrund av beskriven karaktär, medför att man 
ställs inför en mängd frågor kring "risker" . 
Grundvattenlandskapet får ej påverkas, vilket innebär att större omfattande urpumpningar vid schaktlägena 
ej kommer att tillåtas då marksättningar kan bli omfattande och kostsamma i denna geologiska 
miljö."Wellpoint"tekniken har i tidigare projekt tillämpats i stor omfattning med åtföljande stabilitets
problem i närområdet. 
Tunnelberget från projektet kommer att bli av stor volym och transporter genom staden kräver en planering 
för återanvändning av dessa massor. Berget kommer att med vald teknik separeras direkt vid schaktlägena 
och kunna nyttjas i närområdet eller som utfyllnad utanför staden som markutfyllnad. 
Kemiska tillsatsmedel är i detta projekt ej tillåtna utan föregående omfattande tester och all användning skall 
dokumenteras och ett antal kontroll program är framtagna för analyser av grundvattenprover i närområdet. 
Tidigare har man helt okontrollerat kunnat använda tillsatsmedel som efteråt visat sig vara direkt skadliga för 
miljön. Tester av grundvattnet i området uppvisar stora halter av både toxiska och biologiska föroreningar 
(avloppsvatten) 
Stabilitetsproblemen vid tunnel drivning i denna berggrund säkerställes med tillämpning av teknik för 
rörtryckning kombinerad med en TBM drivning med sköldmaskin och övertrycks möjlighet vid behov. 
Rörtryckningstekniken har utvecklats så att man idag kan trycka väsentligt längre sträckor och härigenom 
reducera antalet schaktlägen. En förväntad kollaps av bergmassan kring tunnelröret kan tillåtas då man med 
denna teknik har möjlighet att nyttja mellanlägesstationer för att öka intrycket och man kan även öka 
smörjningen kring rörens yttersidor genom bentonittillsatsen. 
En omfattande uppföljning av tunneldrivning och analys av utpumpat bergmaterial kommer att ligga till 
grund för den fortsatta planeringen för övriga tunnelsträckningar i Jeddah. 
Beskrivningen av geologin och de ingenjörsgeologiska utredningarna som blivit utförda (före man valt 
maskinkoncept inklusive leverantör) utgör den huvudsakliga förstudiebedömningen för detta projekt. Detta 
har inneburit att man studerat ett flertal TBM tekniker och leverantörer innan beslut har tagits och man har 
förberett ett utökat sonderingsprogram i vissa osäkra delavsnitt. 
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Maskin utrustning 
Microtunnel drivning med sköldade tunnelmaskiner och rörtryckningsteknik i en kombination är den 

teknik som valts med hänsyn tagen till den förväntade växlande geologiska miljön i projektet Berggrunden 

utgöres av sedimentära formationer av mycket växlande bergkvalitet och en besvärande grundvatten situa

tion. 
Tidigare erfarenheter från mekaniserad tunnel drivning i hårda bergarter finnes sedan länge i landet och man 

har även haft ett omfattande rörtryckningsprogram vilket har varit av stor betydelse för beslutsfattarna i detta 

projekt. 
Högteknologiska tunnelsystem utrustningar finns idag med i utredningarna för ett stort antal projekt i alla 

städer då man har insett de stora fördelarna med ett undermarksbyggande istället för att störa infrastrukturen 

ovan mark. 
Upphandlingen av detta avloppsprojekt i Jeddah har skett i internationell konkurrens dels mellan konsulter, 

och dels mellan olika leverantörer av utrustning. Entreprenörsupphandling har skett till lägsta pris och mest 

teknikbeskrivning med säkerställd prognostiserings- och ekonomisk-kontroll rutin. 
Den första fasen av detta projekt är upphandlad (se faktaruta) till cirka 6 miljarder kronor (dec 2002) och 

omsluter 1/3 del av det total projektet. 
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Fig 4. Herrenknecht A VN-T maskin diameter 3,2m. 
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Denna avancerade tunnelteknik har valts med hänsyn främst till förväntad geologisk miljö men även för att 
några grundläggande geologiska förstudier av exakta tunnelläget ej utförts. 
Det är främst befintliga byggnader och annan infrastruktur som omöjliggjort en mer omfattande sonderings
borrning i tunnelsträckningen vilken kunnat ha medfört en annan billigare maskindesign. 
Befintliga utredningar har studerats tillsammans med Saudi Geological Survey SGS och man har skapat en 
förväntningsmodell och en riskanalys vilket tillsammans ligger till grund för vald maskinleverantör och 
design. 
Den valda utrustningen från Herrenknecht i Tyskland har i tidigare projekt i närområdet (Dubai) visat sig 
mycket lämplig och framgångsrik i denna sorts berggrund. Samtidigt utföres ett avloppssystem med liknande 
utrustning i Mahdina dock i hel torr grund och mycket lösa formationer vilket innebär att uppföljning och 
leverantörsbevakningen är väl tillgodosedd även i Jeddah projektet. 

Tunnlarna är belägna på nivå 15 meter och innebär att man under rådande grundvattenförhållanden har ett 
övertryck om 1,5 bar vid maskinen. 
Bergmaterialet har en hög borrbarhet, de hårdare partierna kräver dock borrverktyg av disc cutter modell, 
övriga tunnelpartier urborras lätt med vanliga rivtänder. Uttransporten av losshållet bergmaterial sker med 
bentonit slurry vilket pumpas upp till separationsanlägget på markplanet, där bentoniten avskiljes och 
återcirkuleras till tunnelfronten. Valet av slurry sköld med möjlighet till EPB (Earth pressure balance) 
framför borrhuvudet medför att en minimal vattenundanhållning erfordras och en stor kontroll av indrift 
och bergundanhållning kan garanteras. 
Mothållet för sköldmaskinen erhålles genom att inmatning av betong rören sker med konventionell rör
tryckningsutrustning från schaktet. Maskinen styres från operatör vid fronten och mätningsutrustning 
(Datoriserad laser) vid markytan. 
Bentonitblandningen som införes direkt i borrkammaren tillåtes att läcka bakåt utanför betongrören så att 
man härigenom erhåller ett smörjande och tätande skikt av bentonit runt yttersidan av tunnelröret. 
En beräknad bentonitåtgång av cirka 3 m3 per tunnelmeter har medtagits i kapacitetsberäkningarna för 
maskinutrustning och i projektkostnaderna. Detta kan förvisso komma att omvärderas med hänsyn till 
rådande osäkerheter i berggrunden, hålrum och ett förväntat problem med saltvatteninblandning som bryter 
ned bentonitleran kan medföra extra kostnader. 
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Fig 5. Principskiss tunnel layout. 
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Fig 6. Hantering av bentonitslurry med separationsutrustning ovan jord. 

Tunnelrören av betong tillverkas lokalt i landet, vilket vara mycket styrande vad gäller design och övrig 

utrustning. Man kan även utföra tunnlar av denna dimension med vanlig segment rings inklädnad vilket 

kommer att ske i de större tunnlarna i projektet (5 meters diameter). 
Väggtjockleken hos rören är 30 centimeter och varje rör är 2,5 meter långa. En yttre strykning med asfalts 

massa sker vid tillverkningen av rören och skarvningen är självslutande med ett yttre stålband kring rören för 

att förhindra rörelser vid driftsförhållanden. För borrade hål genom rören finns ifall man behöver öka 

tillskottet med bentonit runt rören. 
Avståndet mellan schakten är beräknade till över 250 meter ,men kommer att avgöras efter att de första 

provsträckorna är utförda. Man har installerat en mellantryckstation i tunnelröret för att vid eventuellt stopp 

kunna korta trycklängderna, denna station demonteras när maskinen kommit fram till mottagningsschaktet 

och installeras på nytt i nästa delsträcka. 
I detta första delprojekt är det antaget att 17 schakt skall vara tillräckligt för en total tunnelsträcka av cirka 3 

km. Varje schakt har en diameter om 12 meter och drives till cirka 20 meters nivån och skall vara helt 

vattentätt. Anslutning i söder till den redan 1985 drivna tunneln kommer att ske när det första reningsverket 

är färdigbyggt. 
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Kapaciteter 

Vald Herrenknecht utrustning är beräknad kunna driva cirka 10 meter färdig tunnel per skift. Den mest 
tidskrävande delen av projektet är schaktsänkningen och ordningsställandet av varje arbetsområde med 
separationsanlägget och styrutrustningen inklusive hanteringen av betongrören. Man har dock en förväntad 
tid för denna projektdel av totalt 25 månader. 

Erfarenheter 

En omfattande upphandlingstid och en projekteringsfas som ännu ej är fullständig för hela avloppssystemet i 
Jeddah har krävt mycket arbete av flera inblandade parter och kommer att ytterligare kräva omfattande 
utredningar och design studier. 
Mahdina projektet har givit fantastiska indriftsvärden, man har 50 meter som resultat för bästa dag vilket har 
ökat förväntningarna även i Jeddah projektet. 
Salthalten i grundvattnet skapar ende! frågor kring bentonit åtgång och kostnader men man har förhopp
ningar att kunna kontrollera även detta. 
Olika anledningar har fördröjt starten av tunnelprojektet men idag är maskinen på plats och de första 
schakten snart avslutade vilket kommer att ge oss nya erfarenheter av en teknisk utveckling i ett samarbete på 
geologins villkor. 
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Sammanfattning 

Beslut och utförande av ett stort avloppsprojekt i Saudi Arabien är 
inte en enkel process. Alltsedan man ökat levnadsstandarden hos 
befolkningen genom en ökad tillgång på avsaltat vatten har man 
på ett flertal sätt upplevt ett behov av lösningar för en modern 
avlopps-och avfallshantering i landets alla delar. 
Problemen är dock ej lätta att snabbt åtgärda vilket beror av 
ekonomiska och kulturella förhållanden men framförallt en 
mycket växlande geomiljö i de olika landsdelarna. 
Speciellt kan frågan rörande vad som skall. göras för de 

.. I ankbilsoperatörer som idag livnär sig på. ;vfall~hante;ing och till 
~'uvudsak är Saudier, ställas. Euproblem s~ni 'd~tt.a kan fördröja

1 

projekten under mycket lång tid ifall en . ppgörelse ~~e ~ 




