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UNDERSJ0ISK TUNNEL, FJER0YENE 

Svein E Kristiansen, NCC Tunnelling 

SAMMENDRAG 

Vä.gatunnelen er 4,9 km lang med en undersj0isk del på 2,5 km. Tunnelen 
förbinder 0yene Vågar og Streymoy under Vestmannasund. Tunnelen 
drives i sin helhet i basalt og er den förste undersj0iske tunnel på 
Frernyene. 

Tunnelen sikres etter Q-metoden. Normalt har Q-verdien ligget mellom 
25-30 (God). Sikringsomfanget i tunnelen er derfor moderat. I all 
hovedsak sikres det med sprett bolting og sprutbetong for försegling av 
askelag. 

Overdekningen varierer mellom 30-50 m i den undersj0iske delen. 
L0smasse tykkelsen i fjorden er svrert beskjedne. Etter at 80 % av 
tunnelen er drevet er lekkasjen liten, ca 120 liter pr minutt og kilometer. 
Området med mest lekkasje var fra kote O til kote -40. Der var 
vannstr0mmen fra h0yereliggende parti så stor at sprekker var åpne og 
helt uten materiale. 

SUMMARY 

The Vä.gatunnel is 4,9 km long, with a sub-sea part of 2,5 km. The tunnel 
will provide a connection between the islands ofVä.gar and Streymoy 
below Vestmannasund. The whole tunnel is excavated by drill and blast in 
Basalt and it is the first sub-sea tunnel on Faroe Island. 

The Q-system regulates the rock support of the tunnel. N ormally have the 
Q-value been recorded to 25-30 (Good). Rock support has been low, spot 
bolting and some shotcrete. 

The distance from the tunnel to the rock surface is 30-50 min the sub-sea 
part of the tunnel. The thickness of sea bottom deposits is very thin. After 
80% ofthe tunnel excavation was done the leakage is low, around 120 
liters per minute and kilometer. The highest leakage has been obtained 
between O and 40 meters under sea level. The pressure of groundwater 
from higher elevation was so high that the joints where open and without 
any materials. 
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INNLEDNING 

Frernyene er et 0yrike med 18 eyer som ligger ca på samme breddegrad 
som Ålesund mellom skottland og Island. De tilh0rer Danmark, men har 
et indre selvstyre. Befolkningen er på ca 47.000 m,.,nnesker. 

V ågatunnelen går under Vestmannasund mellom eyene Streymoy og 
Vågar. Streymoy er den tettest befolkede ey med ca 22.000 innbyggere. 
Hovedstaden Thorshavn ligger og på denne eya. På Vågar ligger 
Frereyenes eneste flyplass, befolkning 4.000. Strekningen trafikkeres i dag 
med ferge mellom kl 06-21, turen tar ca 20 minutter. 

Prosjektet har vrert under planlegging og fors0kt oppstartet i ca 20 år. Det 
har vrert unders0kt en rekke forskjellige traseer. 2 tidligere oppstarter har 
strandet pga manglende finansiering og 0konomiske nedgangstider. 

Anbudsbefaring ble avholdt i mai 2000, med 4 prekvalifiserte 
konstellasjoner. Disse var: 

• NCC Tunnelling/NCC Danmark/NCC Intemational 
• Mika/AF 
• SelmerN eidekke/H0igaard & Schultz 
• Skanska/Pihl/Istak 

Dette ble også rekkefälgen på anbudskonkuransen. Det skulle gis pris på 2 
tverrsnitt hhv T8,5 og TIO, mengderegulerte kontrakter. Under 
kontraktsforhandlingen ble det forhandlet frem en delvis fastpris kontrakt 
på TIO tverrsnittet. NCC tok mengdeansvaret for sprenging og 
sikringsarbeidet. BH beholdt mengdeansvar for innredningsarbeidet. 
Oppstart tilrigging ble satt til 05.09.00 på Streymoy og 6 måneder senere 
på Vågar. 

100 rn 

_/ 69 o/o0 

100 m 

0 2 3 4 5 6 7 km 

Fig 1 Tverrsnitt av Vågatunnelen 
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TEKNISKE DATA 

Lengde: 
Tverrsnitt: 
St0rste dyp: 
Havarilommer: 
Hammemisjer: 
Sprengning av tunnel: 
F ordrnyningsbasseng: 
Gjertsen velv: 
PE-skum: 
Enkadrain: 
Bolter: 
Sprutbetong: 
Sonderboring: 
Injeksjonsboring: 
Sementinjeksjon: 
Utst0ping: 
Betongarbeider, pumpestasjon, portaler: 
Kants te in 
F orsterkningslag 
Drensledninger PE 
Pumpeledning PESO PN16 
Sandfangkummer 
Inspeksjonskummer 
Trekkekummer 
Trekkernr i skulder 
Kabelkanaler (OPI) 

I entreprisen inngår: 

• Utsprengning av tunnelen 
• Uttransport av sprengstein 

4.877 m 
64 m2 (TIO) 

-112 m.o.h. 
10 stk 
3 stk 

327.000 m3 

2.500 m3 

26.500 m2 

9.000 m2 

2.650 m2 

22.300 stk 
7.000 m3 

21.400 m 
24.000 m 

680.000 kg 
120m 
600m3 

9.950 m 
19.300 m3 

6.000 m 
1.900 m 

48 stk 
48 stk 
28 stk 

19.800 m 
350m 

• Arbeidssikring og permanent stabilitetssikring 
• Vannsikring 
• Gr0fter, rnr, kummer, trekkernr, trekkekummer 
• V egfundament: masseutskifting og forsterkningslag, kantstein 
• Pumpestasjon 
• 2 stk portalbygg 
• Montasje av ventilasjonsvifter og stålkontainere 
• Administrerende sideentrepren0r for elektroentreprisen og for 

entreprisen for dekkelegging 
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GEOLOGI 

Fl:ernyene er av vulkansk opprinnelse. 0ygruppen utgj0r en liten rest av 
det store nordatlantiske basaltområdet, og er en del av en heyderygg som 
strekker seg fra Skottland til Grnnland. 

Bergarten er tholeitisk basalt, der den primrere mineralogi består av 
kalsiumholdig plagioklas-feltspat og magnesiumrik pyroksen med små 
mengder magnetitt, ilmenitt og olivin. 

Sedimentrere innslag, leirsedimenter eller aske finnes i liten mengde som 
tynne tufflag. Basalten kan deles opp i 3 serier, den nederste, mellomste 
og 0verste basaltserie. Tunnelen drives utelukkende i den mellomste 
basaltserie. 

Lagene i basaltplatået ligger nrer vannrett, med en helning på 3° mot 0st. 
Lava-strnmmene i den mellomste basaltserien har uten vesentlig opphold 
flytt over hverandre og dels grepet inn i hverandre. Det er ubetydelig 
seismisk aktivitet i denne regionen. 

Oppsprekkingen i området folger i det vesentligste str0ket til de grove 
strukturer i bergmassen med retning 0-V. 

Lydhastigheten i bergmassen utenfor lavhastighetslagene ligger mellom 
4.500 og 5.500 m/sek. Lavhastighetslagene ligger generelt mellom 3.600 
og 4.100 m/sek. 

Laboratorietestene som er utfört på kjemeprnver viserat bergarten har stor 
trykkfasthet og meget stor E-modul. 

Vanntapsmålinger viser at hydraulisk konduktivitet i bergmassen er 
beregnet til å vrere i st0rrelsesorden 10-7 til 10-8 m/sek. Det er registrert 
konduktive soner, ned mot 10-5 m/sek. 

Det er beregnet en gjennomsnittlig Q-verdi i kjemehullet som er boret i 
1999 til Q=34. Det tilsvarer en bergmasse som er av god kvalitet. Bergart 
klassifiseringen som er gjort under sprengingene viser i all hovedsak Q
verdi mellom 25-30. 

Tufflagene har svrert moderat mektighet, noen har leirfylling, men det er 
ikke målt svellende egenskaper. 

Et dominerende trekk i den regionale geologi er lamellsoner, dype kl0fter 
langs disse sonene er kalt gj0gv på frernysk. De har oppstått som folge av 
gjentatte spenningsutligninger langs samme plan i basaltplatået pga. et 
ustabilt underlag. De består av knusningsmateriale. 

Det er generelt sparsomt med l0smasser i området, på land 1-2 meter. I 
fjorden er tykkelsen noen få meter og usammenhengende, ingen steder 
over 10 m. Massene på havbunnen er morenemasser. 
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PROSJEKTORGANISASJON 

NCC Våga konsortiet IS 

Styringsgruppe 
Niels Larsen, NCC DK 

Knut Liavaag, NCC Tunnelling 
Rolf Lian, NCC Intemational 

I 
Prosjektleder 

Aage Lien 

I 
Anleggsleder 

Svein E Kristiansen 

I 
I I 

Adm. Leder HMS/KS leder Verkstedmester 
Herrnan Lindberg Magnus Fel din Robert Vollan 

I I I 
Prosj. Sekretrer Formenn 2 Elektrikere 

I 
Arne Plassen 2 Reparatorer 

forn Ellingsen 
2 kokker Hans S0rensen 

3 brakkebetjente Leif T T0mmerås 
Fredrik W 0lstad 
forgen Johansen 

I 
6 Baser 

6 Stuffrep 
·- - 6 lastere 

6 bakstuff 
2 sprutere 

Det er totalt 47 ansatte i NCC sin organisasjon på Fcernyene under 
driving, hvorav 19 er lokalt rekrutterte. 

Massetransport og mellomlagerhold er satt bort til lokal lastebilfirrna, IR 
Lastvognar. Disse har i dag 28 ansatte involvert i dette arbeidet. 
Sprutbetongen kj0pes fra lokal betongleverand0r på Leynarsiden, P/F 
L0vubetong. Spruting på Vågar medforer fergetransport av betongen. 

De viktigste leverand0rer er: Sprengstoff 
Bolter 
Injeksjon/spruting 
Borestål 
Stålfiber 
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GJENNOMF0RING 

Tunnelen skal drives fra begge sider, men med forskjellig 
oppstartstidspunkt. Oppstart rigging ble satt til 05.09.00 på Leynar siden 
og 6 månder senere på Vågar. Tidsforskjellen kom av at det måtte bygges 
ca 2 km med anleggsveg inn til påhugget på Vågar fär opprigg og driving 
kunne starte. Dette arbeidet ble noe forsert, så oppstart ble ca 5 månder 
etter oppstart Leynar. 

NCC har valgt å benytte likt utstyr på begge sider, for å lette delelager 
beholdningen. Hovedmaskinene er 2 stk fulldata AMV borerigg, 2 stk 
Brnyt ED 1000 og 2 stk Cat 980 F/G som reservelaster. 

Det drives med 3 skift fra hver side, som er 4 uker på og har 2 uker fri, 
dvs at 1 skift er på fri, mens 2 er på arbeid. 

3 mann jobber på stuff på hvert skift, mens det til en hver tid er 2 
bakkstuff på dagtid. Reparat0rer og elektrikere går dagtid med fri uke 
ordning. 1 formann er på til en hver tid, på begge sider. 

Normal salvesyklus er: Bolting, 15-25 stk 3m limbolt 
Salveboring, 107 hull 
Lading 
Lasting/maskinrensk 
Spettrensk/bolte påmerking 

Det gjennomfäres systematisk sonderboring foran stuff. A vhengig av 
borbarhet og lekkasje varierer skjermene mellom 27 til 36 m lengde. Det 
bores 4 hull foran stuff og 1 hull med 45 ° oppover for 
overdekningskontroll. A vhengig av lengden på hullene företas 
sonderboring hver 4-6 salve, med 7 m overlapp. Ved lav/ingen 
vannlekkasje fylles hullene med industri- eller mikrosement med 
injeksjonstrykk. Dette for å få en tettere tunnel. Ved st0rre lekkasjer bores 
det injeksjonshull i tillegg som blir injisert, med etter folgende 
kontrollhull. 

Spruting företas ca 1 gang pr uke, pga meget godt fjell. I all hovedsak 
sprutes det 6 cm uten fiber for å isolere tynne bånd med aske eller leire, 
som ellers vil forvitre og drysse med årene. 

Borbarhet på basalten ligger normalt mellom 3-3,5 bm pr minutt. Det 
finnes ikke fri kvarts, så slitasjen på borstålet er ekstremt lav. Det benyttes 
48 millimeter stiftborkroner og BLE35 stenger. Borkronene bores 400 bm 
mellom hver sliping. De slipes 2 ganger fär kassering. Levetiden er drnye 
1.200 bm pr krone i snitt. 
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SIKRINGBESTEMMELSE 

NCC har tatt mengdeansvar for bolting, spruting, utst0ping og injeksjon i 
Vagatunnelen. For å ha et system som sikretat begge parters interesser ble 
i vare tatt, så skal sikringen utföres etter Q-metoden. Det ble satt et 
funksjonskrav om at innlekkasjen ikke skal vrere st0rre enn 300 liter pr 
minutt og kilometer. 

Under hver boring blir det foretatt en bergartsklassifisering av BH 
representanter. Disse beregner Q-verdier og lager et förslag til 
permanentsikring av tunnelen etter omforente sikringsklasser som er 
utarbeidet i fellesskap. Dette förslaget blir vurdert av entrepren0r og 
endringsforslag blir sendt tilbake til BH, hvis förslaget ikke blir godkjent. 
Klarer ikke BH og entrepren0r å komme til enighet om sikringsmengder, 
er det opprettet en referansegruppe på 3 personer som fungerer som 
domstol i sikringssp0rsmål. Disse samles på Frernyene 3-4 ganger pr år 
for åta sakene som er kommet opp. De gir også råd i andre typer 
sp0rsmål, hvis partene 0nsker der. Gruppen består av 1 person som er 
valgt av BH og 1 som er valgt av entrepren0r. Gruppas formann er valgt i 
samråd mellom partene. Medlemmene er: 

Formann: 
Entr.rep. : 
BH rep.: 

Eirik 0vstedal, Statens vegvesen, V eidirektoratet. 
Bj0m Buen, Dr. ing.geolog Bj0m Buen AS 
Anders Beitnes, SINTEF Bergteknikk 

De omforente sikringsklasser ble bestemt etter noen måneders drift for å 
få erfaring med basalten slik at Q-metoden kunne tilpasses de lokale 
forhold. Til dette arbeidet hadde hver av partene forpliktet til å stille med 
hver sin ingeni0r geolog på heltid, som kun skulle jobbe med dette. 
F0lgende klasser med tilh0rende verdier ble bestemt, og er gjengitt i tabell 
1. I tillegg blir alle askelag og leirslepper sprutet inn, selv om Q-verdien i 
området ikke tilsier dette. 

Sikringskl 1 2 3 4 5 
Q-verdi Q> 15 2<0 <15 0,1 <0 <2 O,Ol <Q<0,1 0 <0,01 
Bolter Sprett Sprett System System Bolting 

L=3m CC 2,2 m Heng cc CC 1,2 m for ribber 
L=3m 1,7m L=4m 

Vegger cc 
2,0m 
L=4m 

Sprnyte- Sporadisk Srf/S Heng Srf Srf 150mm 200mm 
betong 60mm 120mm 

. . 
for ribber mm1mum 

Vegger 
Srf80mm 

Betong- Ved Ribber 
Utst0ping Q<0,04 eller full 
Armerte ribber cc 1- utst0ping 
buer 2 meter. 
Tabell 1: Omforente sikringsklasser V agatunnelen 
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Etter at 80% av tunnelen er sprengt ut er resultat av bergklassifiseringen 
gjengitt i tabell 2. Dette viser at hele 99 % av tunnelen ligger i 
sikringsklasse 1 og 2. 

Klasse Q-verdi Andel i prosent 
1 15< 60 
2 3-15 39 
3 1-3 1 
4 0,001-1 0 
5 <0,001 0 

Tabell 2: Resultat av bergklassifiseringen 

INJEKSJON 

Det utföres systematisk sonderboring med minimum 7 m overlapp. På 
grunnlag av resultatene av boringen blir det bestemt om det skal bores 
injeksjonskjerm. Erfaringene hittil er at det er enten eller. Enten er 
lekkasjene under 10 1/min i sonderhullet, eller så er den 70-500 1/min pr 
sonderhull. Det er registrert opp til 150 m vanntrykk. 

Partiet med den heye lekkasjen var fra Leynar siden da vi nådde kote +0 
og varte konstant til kote - 40 m. Dette området ble systematisk injisert. 
De vannförende sprekkene var parallelle og hadde sjelden kontakt med 
nabosprekker. Det er visuelt blitt registrert helt åpne sprekker på opptil 20 
cm uten sprekkemateriale. 

Etter litt prnving og feiling ble det konstatert at den mest effektive måten 
å tette disse store sprekkene var å pumpe store mengder med tykk 
industrisementblanding uten tilsettingsstoffer. Det ble benyttet hullavstand 
3 meter. V/C forhold 0,25 til 0,5. Ferdigblandet massen ble levert i 
trommelbil fra lokalt blanderi rett i pumpen. En pumpe har da kapasitet på 
ca 6 tonn i timen. Normale skjermer i dette partiet varda på totalt 12 hull 
og det gikk 15 - 30 tonn industrisement. Svrert sjelden måtte det bores 
flere skjermer på samme sted, som er den viktigste faktoren i injeksjon, bli 
ferdig förste gangen. 

Unntaket var passeringen av den st0rste lamellsonen som også lå i dette 
partiet. Den hadde en mektighet på ca 3 meter. Sonderboringen viste 
lekkasje på 300 1/min i hvert hull og vanntrykket var 130 meter. Det ble 
prnvd 3 skjermer med industrisement, uten at lekkasjen redusertes 
nevneverdig. Det ble da gått over til mikrosement og etter 2 skjermer var 
tettheten akseptabel. Da var det pumpet inn 100 tonn i denne sonen. 
Lamellsonen bestod av 2-3 cm tykke vertikale skiver med 
knusningsmateriale, mellom skivene var det vannförende mikrosprekker.I 
hele den undersj0iske delen er det kun utfört sonderboring og fylling av 
disse hullene. Selv om l0smassetykkelsen på havbunnen er beskjeden og 
til dels fravrerende, så er tettheten meget god.Lekkasjen er at 80 % av 
tunnelen er drevet er ca 130 liter pr minutt og kilometer. 
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