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SVÅRA VATTENFÖRHÅLLANDEN I VÄGTUNNEL PÅ ISLAND 

Jan Stattin, Avd chef, Kraftverksavdelningen, 
Skanska Stockholm AB, Danderyd 

Bild 1: Isländska Vägverket, Vegagerd rikisins, tecknade 1991 kontrakt 
med ett svenskt-norskt-isländskt konsortium för att utföra vägtunnlar i 
nordvästra hörnet av Island. Den svenska representanten var Skanska. 
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Bild 2: Projektet uppfyller ett politiskt löfte om att ge två, under vinter
halvåret ofta isolerade, fjorddalar en väderokänslig vägförbindelse med 
regionens centralort lsafj0rdur. Då fjorddalarna bebos av endast ett fåtal 
människor och trafiken genom tunnlarna inte förväntas bli högre än några 
100-tals bilar per dygn, är värdet av projektet snarare politiskt än natio
nalekonomiskt. En stram budget under projekttiden blev därmed också 
satt. 

Tunneln eller snarare tunnlarna är totalt ca 9 km långa, varav det ena 
benet drivs med 48 m2 area, tvåfilsväg, och de andra två benen drivs 
med 28 m2 area, enfilsväg med mötesfickor c/c 160 m. 

I kontraktet ingår dessutom anslutande vägar utanför tunnlarna om 
ytterligare ca 9 km. 

Bild 3 och 4: Tunnlarna drivs i vulkaniskt berg där varje lavalager är 
ganska tunt och ligger relativt flackt. Den typiska geologiska bilden är: 
Kärnan av lavaströmmen har omvandlats till en ganska kompetent men 
ofta uppsprucken basalt. Basalten är omgiven av en scoria som bildades 
vid en snabbare avkylning av lavans yttre del. Scorian har lägre hållfast
het men är i allmänhet homogen och tät. På sina ställen förekommer 
även tunna lager av ett förrädiskt tuff- och/eller sedimentlager, ofta med 
svällande egenskaper. 

Här och var förväntades mer eller mindre vertikala förkastningar. De 
geologiska förundersökningarna förutspådde riklig förekomst av vatten. 
Ett bedömt värde i handlingarna var 10 - 50 1/sek och km men även 
större tillfälliga flöden framme vid fronten kunde förekomma. 
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Bild 5: Projektet var designat baserat på "low cost", vilket bland annat 
innebar att eventuell förekomst av vatten normalt tänktes tas om hand i 
tunneln och sedan via ett dränagesystem ledas ut ur tunnlarna. För att 
förenkla detta lades tunnlarna i svag lutning uppåt mot vissa höjdpunkter 
för att åstadkomma "självdränering". Tunnlarna tänktes permanentför
stärkas med sprutbetong och ingjutna 3-metersbultar efter behov. På 
våta partier tänktes bergytan isoleras med hjälp av en 5 cm tjock polye
thylenmatta. 

Under drivning av de tre första kilometrarna tunnel stötte vi lokalt på 
relativt stora mängder vatten men inget som påfordrade några speciella 
åtgärder som t ex injektering. 

Vid borrning av en salva i början av maj -93 stötte vi emellertid på stora 
vattenflöden. Efter en längre diskussion med beställarens representanter 
beslöts att tunneldrivningen skulle fortsätta utan injektering. Så här efteråt 
kan konstateras att ett stort misstag då gjordes. Efter ett par salvor hade 
vi dragit på oss upp mot 150 1/sek framme vid fronten. 

Diskussioner följde om hur situationen skulle mötas och beställaren gick 
så småningom med på att en injekteringskampanj skulle prövas, dock 
endast med cementinjektering. Resultatet av denna kampanj blev natur
ligtvis negativt. Cementbruket läckte ut i de stora vattenströmmarna i 
fronten och strax bakom denna. 

I detta läge blev vi, mot våra råd, anmodade att fortsätta tunneldriften 
utan föregående tätning och med i vårt tycke tveksamt verkande för
stärkning. Arbetet utfördes av bergarbetare iförda våtdräkter. Berget 
visade sig emellertid trots den stora vattenförekomsten vara förvånans
värt stabilt, så några påtagliga stabilitetsproblem uppstod inte. 

Samtidigt drevs tunneln vidare i det andra benet där vi i slutet av maj 
även stötte på större vattenmängder. Fram till 1 juli hade vi totalt drivit 
över 100 m tunnel i dessa förhållanden. 

Vid uppborrning av salvan i "Breidadalbenet" på morgonen den 1 juli 
märktes egentligen inget extra oroväckande. De sonderingshål, som 
numera utfördes regelbundet, visade snarare på förbättrade vattenför
hållanden framåt. Salvan laddades och sköts och efter några minuter 
åkte våra tunnelarbetare in för att kontrollera salvan. Inte långt från 
fronten möttes de av en våg av vatten och de lämnade då tunneln hals 
över huvud. 
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Bild 6: Det visade sig att högra väggen i jämnhöjd med sista salvan hade 
brutits ut och en stor öppen vattenkanal i en förkastningszon frilades. 
Förmodligen skedde väggbrottet inte direkt vid skjutningen utan några 
minuter senare. Vattenkanalen hade, enligt vad som senare framkom, di
rekt förbindelse med en gigantisk akvefär i den övre delen av bergsmas
sivet ovanför. Senare bedömningar har gjorts, att de övre 200 metrarna 
av berget har en porositet av upp mot 10 %, vilket naturligtvis ger ett 
enormt vattenmagasin. 

Bild 7: Vattenströmmen ur "forsen" uppmättes initialt till ca 2. 700 1/sek 
men avklingade ganska snabbt de första dagarna för att sedan inta ett 
betydligt långsammare förändringsförlopp. 

I dag är läckaget ca 1.100 1/sek och den totala mängden vatten som 
hitintills dränerats ut ur tunnlarna är i storleksordningen 40 miljoner m3

• 

Med mer tur än skicklighet orsakade "brottet" ingen personskada och 
mycket begränsade materiella skador uppstod förutom att ca 3 km väg
bana blev sönderspolad.Våra mest pessimistiska farhågor hade förverkli
gats och bestörtningen på Island var stor och framför allt beställaren fick 
sig en tankeställare. Som tur var, var vi mitt i sommaren, vilket gjorde det 
möjligt att flytta över tunnelresurserna på andra sidan bergspasset och 
driva tunnel från den sidan. På så sätt fick man tid på sig att analysera 
situationen och komma fram till hur den uppkomna situationen skulle 
mötas. På vår inrådan tillsattes en internationell expertkommitte, i vilken 
bl a professor Håkan Stille ingick. Denna fick till uppgift att komma med 
rekommendationer om hur problemen, dels kring forsen, dels i det 
mycket vattensjuka andra benet, skulle lösas. Dessutom skulle de ge 
direktiv om hur den kvarvarande tunneldriften skulle utföras. 

De tekniska lösningar som så småningom värkte fram och överenskoms 
var följande: 

1. Vid tunneldrivning utförs kontinuerlig sonderingsborrning 20 - 25 m 
framför stuff med minst 4 hål. Om vattenläckaget överskrider 30 1/sek 
ut ur totalt 6 sonderingshål skall området cementinjekteras. Om inte, 
drivs tunneln vidare utan injektering. 

2. Vid det vattensjuka tunnelbenet skulle man skapa en normal förin
jekteringssituation genom att åstadkomma en tät skärm runt stuffen 
med hjälp av kemisk injektering. 

3. Vad beträffar området kring "forsen" blev åtgärdspaketet: (Bild 8) 

a) Bredda tunneln från krysset fram till forsen för att få plats att 
dränera ut vattenströmmen och senare få plats med ett perma
nent vattenrör. 
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b) Förstärk tunneln närmast bakom fronten med systematisk bult
ning och sprutbetongbågar. 

c) Gör en betongkonstruktion mot forsen, som dels stabiliserar upp 
tunneln runt området och dels leder vattnet från forsen i drifts
skedet ut i det öppna dränagediket och senare i permanentske
det in i ett permanent dränagerör. 

d) Med förinjektering + försiktig sprängning skall man så ta sig 
igenom den dåliga förkastningszonen för att senare komma in i 
en "normal" tunneldrivning. 

Hur har det gått? 

Vi insåg på ett tidigt stadium att risken för stora tidsförseningar i projektet 
var påtagliga. Redan vid övergången till Botnsdalur infördes därför 3- skift 
för tunneldrivningen. Extra resurser införskaffades också för att förhöja 
kapaciteterna på injekteringsarbetet och klara av att utföra förberedande 
arbeten på Tungudalursidan innan tunneldriften skulle tas upp där igen. 
Dessa förberedande arbeten drevs på 2-skift under flera veckor. 

Vid tunneldrivningen från Botnsdalur stötte vi på ett antal våta avsnitt 
varvid ett par var även i vår mening mycket besvärande. lnjekteringen 
var emellertid lyckosam och tunneldrivningen kunde ske i ett stabilt 
tempo. 

Med hjälp av expertis från Stabilator gjordes sedan ett detaljerat bered
ningsarbete för att åstadkomma tätskärmen vid den övergivna vattensju
ka fronten. 

Första veckan i november flyttade tunnelresurserna över till Tungudalur 
och injekteringskampanjen startade. 

Bild 9: Med användandet av ett två-komponents polyurethane skapades 
inom några dagar av intensivt arbete den nödvändiga tätskärmen för att 
åstadkomma förutsättningar för en normal förinjektering. Tunneldrift på 
3- skift med kontinuerlig förinjektering följde så fram till genomslag för 
några veckor sedan. 

En ca 500 m lång sträcka i denna tunnel var mycket vattenförande. Trots 
stor kapacitet på injekteringsutrustningen lyckades vi, där vattenläckaget 
var som värst, endast nå fram ca 8 - 10 meter framför fronten med vårt 
bruk. 

Cementbruksåtgången var här mycket stor, som mest ca 4 m3 bruk per 
m sprängd tunnel, men resultatet var tillfredsställande. Tunneln blev 
"tillräckligt" tät och berget i dåliga zoner stabiliserades väsentligt. 
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På många ställen uppdagades vid tunnelsprängningen mycket stora 
sprickor som fullständigt tätats av injekteringen. På ett ställe passerade 
vi en spricka som på ca 4 m längd hade en vidd på 4 dm. 
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Vid det andra tunnelbenet utfördes breddning av tunneln och förstärkning 
bakom front, vi lket i sig självt var ett äventyr, med 2 m3 vatten per se
kund rinnande runt benen på arbetsstyrkan. 

Den trimning runt forsen som var nödvändig samt betongarbetet och om
ledningen av vattnet har utförts utan dramatik. 

Därmed verkar de "oöverskådliga" problemen vara under kontroll och 
resterande arbeten kan överblickas. Med hjälp av en viss fortsatt force
ring ser vi förhoppningsfullt på möjligheten att avlämna projektet färdigt 
vid ursprungligt tänkt datum. 
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