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L.tERDALSTUNNELEN, VERDENS LENGSTE VEGTUNNEL 

Frank Nilsen, Anleggsleder, NCC Eeg-Henriksen Anlegg AS, Oslo. 

Innledning. 

Verdens lengste veitunnel bygges for tiden mellom Aurland og Lrerdal i Sogn og 
Fjordane. Tunnelen ligger på stamveien, El 6, mellom Oslo og Bergen, og skal ' 
sikre ferjefri förbindelse over den fjellovergangen som i vintermånedene er minst 
utsatt for uvrers-stenging. 
Tunnel drives av NCC Eeg-Henriksen Anlegg AS på Lrerdalssiden og av Statens 
Vegesen, Sogn og Fjordane, fra Aurlandssiden. 

Lrerdalstunnelen: 
Prosjektfakta: 

24,5 km tunnel mellom Aurland og Lrerdal, Stamvegen El 6 
( + 2 km tverrslag) 
3 fjellhaller, plassert sentrisk i tunnelen, med bredde opptil 28 m og 
med total lengde ca 150 m, for å kunne snu vogntog i tunnelen. 
13 havarinisjer for vogntog 
33 havarinisjer for personbiler 
Kj0retid: ca 18 minutter med hastighet på 80 km/t. 
Byggetid: Oppstart 1995 og tunnelåpning h0sten i år 2000. 
Kalkulert totalkostnad ca 830 mill. kroner. 

NCC Eeg-Henriksen Anlegg AS's kontrakt: 

Kontraktssummen er på 269 mill kroner og omfatter tverrslaget og 
13 km av hovedtunnelen. 
ca 880.000 fm3 sprengning i tunnel 
ca 100.000 fjellbolter 
ca 20.000 m3 spreytebetong 
ca 40.000 m2 vann- og frostsikring 
ca 30.000 tonn asfalt 
Viktige underentrepriser: 
Transport av tunnelstein: 
Spr0ytebetong: 

Hordaland Maskin og Transport A/L 
Entrepren0rservice AS 
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Eeg-Henriksen Anlegg AS: Driftsopplegg i Tynjadalen. 

Ressurser: 

Tverrslaget ble drevet med tre skift. Hvert skift var satt sammen av tre mann på 

stuff, inkl laster, en mann på bakstuff og en reparat0r på verkstedet. 

På hovedtunnelen er bemanningen tre mann på hver av de to stuffene, og en mann 

felles på bakstuff og en mann fälles på verkstedet i krysset. I tillegg har vi en 

mann fast på dagtid som hjelper til på bakstuff. To av skiftene har elektriker. 

I tverrslaget hadde vi en utstyrspakke med Atlas Copco 353 E borrigg, Volvo 

L330 C lastemaskin, Komatsu PW 170 piggmaskin, 5 lastebildumpere til 

steintransporten, stuff- og bakstuffkj0reteyer, samt service maskiner og 

personellkj0reteyer. 

Hovedtunnelen drives pr i dag med to AMV fulldata borrigger og to stk Volvo 

L330 C. Maskinrensk/pigging er satt bort til underentrepren0r, og utfäres med en 

17 tonns hjulgående Cat-gravemaskin. Nye semitrailere har overtatt transporten, 

mens det bare er mindre endringer i hjelpemaskiner og -kj0reteyer. 

(mot slutten av anlegget vil det vrere 9 semitrailere på transporten.) 

AMV-riggene brukes med 18 fot matere (18 fot stanglengde ), hvilket betyr at vi 

kan utfäre bolteboring med to maskiner samtidig. Det er videre montert profiler 

på riggen slik at profileringen av tunnelen kontinuerlig blir utfärt bare 5-10 meter 

bak stuff. Med profileren utfärerer vi også, for hver oppstilling, kll01-kontroll på 

föregående salve. Dette betyr at eventuelle kll0ler bores og sprenges sammen med 

påfälgende salve. 

Lastemaskinene, Volvo L330 C, er ca 60 tonns maskiner med 6,5 m3 sidetipp

skuffer. Det er moderne maskiner med betydelig mindre utslipp av gasser enn det 

vi har vrert vant med i tunnelene. 

Fremdrift: 

Status i dag er at vi har drevet ferdig tverrslaget, rundkj0ringen i krysset mellom 

tverrslaget og hovedtunnelen, og ca 700 meter til hver side fra krysset. 

I tverrslaget hadde vi en produksjon på 3 salver pr d0gn, mens målsettingen er 

5,5-6 salver pr d0gn i hovedtunnelen. 

Gjennomslag mot Lrerdal og mot SVV, som driver fra Aurland, er planlagt våren 

1999. Deretter skal det frem mot ferdigstillelse h0sten i år 2000 utfäres 
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vannsikring, betongarbeider, färingskant og fortau, elektromontasje ( egen 
entreprise) og resterende asfaltarbeider. 

Driftsopplegg: 

Tunnelen har et tverrsnitt på 56,4 m2, inkl hovedgr0fta. 

Hovedgr0fta sprenges sammen med salvene. Gr0fta kontrollgraves med samme 
maskinen som pigger stuffen. Dette har vrert med på å sikre at gr0fteprofilet 
virkelig er utsprengt hele veien, samtidig som det gj0r det mulig å legge 
materbjelkene ned i gr0fteprofilet når neste salve bores. 

Pr dato er tverrslaget og ca 2 km mot både Aurland og Lrerdal asfaltert med et 
AP32 brerelag. Dette er permanent toppdekke i tverrslaget, mens det i 
hovedtunnelen kommer et 4 cm slitelag med Agb 16 på toppen. I l0pet av 
drivetiden i hovedtunnelen vil vi stanse vekseldrifta 3 ganger for å legge etter 
asfalt-brerelaget. I disse periodene vil vi drive enstuffsdrift i en retning, mens vi 
bygger vegbane i den andre. 

Det permanente drenssystemet med kummer og drensledning blir utfört 300 - 700 
meter bak stuff. Legging og innst0ping av trekker0r, montering av trekkekummer, 
legging av heyspenntkabel, og oppfylling av resterende gr0ft blir utfört rett fär 
asfalteringsperiodene. 

Det er etablert knuseverk på tippen som produserer all pukk til gr0ft og 
vegoppbygging. 

Sikringsarbeidene. 

Fjellforholdene har vrert arbeidskrevende både sprengningsmessig og med tanke 
på sikring. De färste 200 m hadde vi storblokkete fjell, mens det for resten av 
tverrslaget har vrert de heye spenningene som har vrert hovedutfordringen. 
Det er pr 1/1-98 satt 43.000 bolter og spreytet 11.000 m3 spreytebetong. Dette 
medfärer at de 7,3 km som er drevet til denne dato er i gjennomsnitt sikret med 6 
bolter og 1, 5 m3 sprnytebetong pr tunnelmeter. Den mest sikringskrevende uken 
ble det spreytet 4,7 m3 spreytebetong og satt 17 stk bolter pr tunnelmeter. 
I hovedtunnelen har vi satt inn et team som arbeider med å sette 1,5 m lange bolter 
i veggene. Dette utföres med borhammer som er montert på stikka på en 16 tonns 
hjul-gravemaskin. Det bores i serie 11, og boltene settes hovedsaklig for å hindre 
oppbomming av veggene som fälge av de heye spenningene i fjellet. 
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Sprakfjell. 

Sprakfjell, eller bergslag, er den viktigste enkeltfaktoren åta hensyn til ved 

drivingen av Lrerdalstunnelen. Sprakfjell er en betydelig sikkerhetsrisiko, men det 

er også en sprengningsteknisk utfordring. 

Sprakfjell er et kjent fenomen for de fleste i bransjen. I det fälgende er det likevel 

gitt en kort beskrivelse av hva sprakfjell er, hva som er årsaken til det, og hvordan 

det opptrer: 

Det er store spenninger som er årsaken til at vi får sprakfjell. Spenningene skyldes 

vanligvis stor fjelloverdekning (helst mer enn 500 m) over tunneltraseene, men 

kan også skyldes plate-tektonikk. Videre er bergartens hardhet og sprnhet viktige 

parametre for hvordan spenningssituasjonen omsettes til sprakfjell. I seigere berg 

er det vanligvis liten sprakfjellsaktivitet. 

Når vi driver en tunnel gjennnom et spenningsfelt tar vi bort «sidest0tten» i et 

lokalt område. Under de store trykkene får berget mulighet til en sidebevegelse 

vinkelrett på retningen til hovedspenningene, og vi får et strekkbrudd i 

fjelloverflaten i tunnelen. På grunn av bergartens hardhet/sprnhet utarter denne 

bevegelsen seg som kraftfull og eksplosiv. Stein som l0sner etter slike brodd er 

ofte diskosformede med skarpe kanter mens de er tykkere i midten. Flakene kan 

vrere fra bare noen centimeter i diameter og opptil flere kvadratmeter. Bruddene 

kan vrere så eksplosive at steinen som l0sner kastes 10 - 20 meter ut fra veggen. 

Steinen som har l0snet vil ofte ikke kunne settes inn igjen på «plassen sin» fordi 

den i brudd0yeblikket har blitt deformert etter å ha «sluppet l0s fra trykkreftene» . 

Å drive tunnel med stor sprakfjellsaktivitet medfärer en betydelig sikkerhetsrisiko. 

I Lrerdal har vi desverre hatt en: alvorlig ulykke der et flak på ca 1 m2 spraket l0s i 

overgangen mellom hengen og stuffen. En mann som arbeidet med rensk fra korg 

ble skadet av steinblokka. Etter et lengre sykefravrer er vedkommende heldigvis 

tilbake i fullt arbeid. Ett annet aspekt som kan oppstå er den usikkerheten som 

brer seg ved å arbeide under et konstant press med frykt for egen og kameraters 

sikkerhet. I denne sammenheng er informasjon viktig. I Lrerdal har vi ved flere 

anledninger hatt bes0k av eksteme geologer som har orientert mannskapene om 

sprakfjell og riktig sikring av dette. 

Sprakfjell er også en sprengningsteknisk utfordring! 

Utifra geologisk rapport og senere gjennom blottlegging av fjellet så tilsier 

bergartene at vi skulle ha god sprengbarhet. Fjellet består hovedsaklig av 

granittisk gneis, med innslag av gabbroid-, diorittisk- og amfibolittisk gneis. 

Med bakgrunn i den geologiske rapporten ble det under planleggingen laget en 

sprengningsplan med et ressursforbruk som senere har vist seg å vrere for lavt. Det 

har vist seg at det innspennte fjellet krever betydelig tettere boring og 0kt 

spesifikt sprengstofforbruk rar å få salvene til å «gå ut».Videre har vi erfart at det 

skal meget små avvik til på bomeyaktighet, ladningsmengde eller 
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tennerrekkefälge fär sprengningsresultatet ikke blir tilfredsstillende og stuffen 
« bygger på seg» fra kutten og utover mot veggene. 
Det vi erfarer som hovedproblemene er at vi får for dårlig brytning samtidig som 
stuffen krever for mye rensk i form av pigging og spettrensk. Utfordringen har 
altså ligget i å finne en borplan som med minst mulig ressurser gir et 
tilfredsstillende sprengningsresultat. Vi har hatt inne både Nitro Consult og 
DYNO Consult i dette arbeidet. Det er gjort fors0k med 45 mm, 48 mm, 51mm, 
54 mm, 57 mm og 64 mm kroner, ulike varianter med både vertikal og horisontal 
grnft/åpning av salvene, samt forskjellige typer sprengstoff. 

Pr idag bores salvene med 18 fot lange stenger. Vi borer og lader etter en 
sprengningsplan med 51 mm borkroner, samt at de fire åpningshullene i kutten 
bores med 0102 mm. Det lades med anolit i alle hull bortsett fra de to 
grnftehullene. Konturen lades med redusert anolit-ladning ved hjelp av f10yte. 
(Det er lite vann i fjellet, slik at utstrakt bruk av anolit er mulig.) 

Når det gjelder samarbeidet mellom sprengstoffleverand0rene og entrepren0rene 
så mener jeg det er mye å hente i forhold til det som har vrert vanlig. 
Entrepren0rene har ikke vrert flinke nok til å be om hjelp, og leverand0rene har 
ikke vrert flinke nok til å profilere seg ut mot anleggene. Vi må få en utvikling der 
leverand0rene er mere ute på anleggene med sin ekspertise. Der kan de bistå oss i 
å optimalisere sprengningsplanene, samt å arbeide sarnmen med oss, som til 
daglig bruker sprengningsmidlene, innenfor nytenking og utvikling. 
(Her er det fristende å nevne at det er synd slurry er priset så heyt at det ikke er 
konkurransedyktig på Lozrdalsetunnelen, selv om vi tar hensyn til reduserte 
ventilasjonskostnader og de miljemessige fordelene . Dette er et anlegg som 
virkelig kunne hatt nytte av slurry på grunn av de store avstandene. Når det er 
sagt så ser vi frem til den dagen slurry har overtatt som det ledende 
tunnelsprengstoffet. Det er klart at de miljemessige fordelene sprengstoffet har vi! 
medfere at det bare er et spersmål om tid/er slurry er enerådende ved 
under} ordsdrift!) 

Ventilasjon. 

V entilasj onsopplegget er omfattende, og teknisk sett, det klart vanskeligste 
problemet ved drivingen av Lrerdalstunnelen. Det vil bli en av Norges hittil st0rste 
ventilasjonsjobber med totalt 30 km 02000 pluss 5 km 01800 ventilasjonsduk 
(Protan FR89). Videre vil det på det meste vrere i drift 4 ALl 7 (2* 230 kW) vifter, 
2 Gal 14 (2*110 kW) vifter, 2 forgreningsrnr 02000, og 6 spjeld. Sarnkj0ringen 
av vifter og spjeld vil bli utfärt med et radiosende-system, som initieres ved trykk 
på funksjonstaster på et panel festet til «sug-viftene» inn mot stuffene. 
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Det går to duker (02000) ut mot hver stuff. En for å blåse luft inn og en for å 

«suge» sprenggassene ut. Det betyr at vi i tverrslaget har 4 duker (02000). 

Luftbehovet når drivingen nrermer seg slutten er beregnet til ca 8.000 m3 pr 

minutt. 

Med fire «2-meters duken> i tverrslaget tar dette stor plass. For å få et 

tilfredsstillende stort kj0rekasse-tverrsnitt i anleggsfasen måtte NCC Eeg

Henriksen utvide tunneltverrsnitt fra 56 m2 til 64 m2 for egen regning. Også i 

hovedtunnelen har vi minimal lwyde mellom dukene og de st0rste maskinene og 

de fullastede semitrailerene. Vi stiller sp0rsmål ved om det er riktig av Statens 

Vegvesen som en statlig byggherre å bestille en tunnel som må utvides av 

entrepre110ren for å kunne ventileres på en slik måte at lovverket kan overholdes? 

Borstål. 

Det har vrert stor utvikling på borrigger og bormaskiner de siste årene. Dette setter 

også store krav til borstålet. Vi mener at borstålleverand0rene har en viktig jobb å 

gj0re i tiden fremover for å folge denne utviklingen. De tradisjonelle R32 

gjengene er for mange kombinasjoner av bormaskiner og fjellkvalitet ikke 

tilfredsstillende. 
Ved nyttår, 1996, gikk vi over fra R32 gjenger tilde kraftigere R35 gjengene. Vi 

borer idag med 18 fot lange stenger med R35 gjenger i kroneenden. Dette har 

medfört en betydelig bedring i stengenes levetid. Dette kan imidlertid synes å gå 

noe på bekostning av levetiden på kronene. 

Avslutning. 

Lrerdalstunnelen er en stor utfordring. Det gjelder for byggherren, for 

leverand0rene og for oss driver anlegget. Slike prosjekt er en viktig del av hele 

bransjens utvikling. Det er et referanseprosjekt for NCC Eeg-Henriksen, men med 

verdensrekorder folger det også intemajonal oppmerksomhet. Etter intemasjonale 

presseoppslag er det ikke i förste rekke NCC Eeg-Henriksen som huskes, menat 

det i Norge bygges verdens lengste vegtunnel. Dette er med på å heve vår 

anerkjennelsen innen bergverks- og tunneldrift, og dermed er Lrerdalstunnelen 

som prosjekt med på å gi hele bransjen et 10ft og en utvikling. La oss håpe på, og 

arbeide for, at vi i Norden også i fremtiden får vrere i fremste rekke innen disse 

fagområdene. 




