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UNDERSJ0ISK TUNNEL TIL FLEKKER0Y. KRISTIANSAND. 

Egil Tveide, prosJektleder, Statens vegvesen, Veg
kontoret i Vest-Agder. 

Undersj0iske tunneler 1 NQES~~ 

Tilsammen er det nå bygd 8 undersJ0iske vegtunneler i 
Norge. Flere er under bygging ag planlegging. 
Da Flekker0ytunnelen ble åpnet den 15. august 1989 var 
dette den 6. som ble satt under trafikk. 
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Kartet viser hvor de 8 f0rste undersJ0iske tunnelene i 
Norge ligger. 
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Bakgrunn. 

Flekker0y ligger 10 kilometer fra Kristiansand bysentrurn 
ag er en del av Kristiansand kornrnune. Kommunen har en 
befolkning på ca 60.000 mens det bor 1600 mennesker på 
Flekker0y. 
Tidligere var fiskeri den viktigste n~ringsveg på 0ya, 
men etterhvert har fler fått sitt arbeid i byen slik at 
stedet mer ag mer fungerer som en forstad til Kristian
sand. 
Bilferja til Flekker0y kunne etterhvert ikke klare tra
fikken , og i 1985 ble det bestemt å bygge nye ferjeleier 
ag få st0rre ferje. 
Ei lokal aksjonsgruppe klarte likevel å utsette bygge
start ag å få vegmyndighetene til gjennornf0re nye ut
redninger av bru eller tunnelforbindelse. 
På 0ya gikk det nå for seg en hissig diskusjon der mange 
mente at det gamle s~regne milj0et ville forsvinne helt 
dersom det kom bru eller tunnel. 
En folkeavstemning om sp0rsmålet viste likevel at 2/3 
0nsket at ferjeforbindelsen ble erstattet med bru eller 
tunnel. 

Alternativer 

Akustiske målinger gav grunnlag for gode sj0bunnskart 
med angivelse av l0smassetykkelser på hunnen. Sammen 
med en del geologisk kartlegging var dette tilstrekke 
lig til å foreslå ta tunnelalternativ ag et brualterna 
tiv. 
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Vegkontoret var i utgangspunktet skeptisk til å tillate 
gang ag sykkeltrafikk i en tunnel som ville bli omkring 
2 km iang, ag som 1 tillegg hadde kilometerlange bakker 
med 100 promille stigning. Egen gang ag sykkelveg ville 
kreve , for stor plass i tunnelen og dermed bli for dyr i 
forhold tilden sv~rt beskJedne gang- og sykkeltrafikk 
en kunne vente. Folk villle imidlertid ikke ha en 
vegforbindelse med begrensninger ag tunnelalternativene 
ble derfor planlagt med 2 fortau med minimumsbredde 1,5 
m. Syklende kunne bruke kJ0rebanen nedoverbakke og for
tauet mens de trillet sykkelen oppover. 
De tre alternativene som ble vurdert hadde derfor alle 
tatt vare på de myke trafikantene, selv om brualternati 
vet hadde et bedre tilbud med gJennomgående gang- ag 
sykkelveg ag slakere bakker. 
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De tre alternativene ble kostnadsregnet slik: 

Bru ....... . 
Tunnel I .. . 
Tunnel II .. 

125 mill kr. 
76 mill kr. 
85 mill kr. 

Det var klart at en bompengeordning ikke kunne finan
siere brua, men begge tunnelalternativene var innen 
rekkevidde. Siden tunnel II ble oppfattet som milJ0mes
sig mer skånsom, ble dette alternativet foretrukket 
lokalt og senere også godkJent av Stortinget. 
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F1ellforhold 

Berggrunnen i området består av prekambriske bergarter. 
Tunnelen går hovedsaklig i gneis av vekslende karakter 
og amfibolitt. På det dypeste var det ventet at den 
store forkastningssonen skulle gi en sone med meget 
dårlig fjell - ca 15 meter tykk. 
Refraksjonsseismikk ble utf0rt med båt fra sj0en. 
Målingene bekreftet de fjelloverdekninger som det tid
ligere var regnet med. Tre steder hadde tunnelen 30 
meters fjelloverdekning. Det var lite l0smasser på sj0-
bunnen, og de seismiske hastigheter i fjellet varierte 
fra 6100 til 2800 m/s. For å vrere sikre på å få til
strekkelig mottrykk ved injeksjon, bestemte vi oss for 
ikke å akseptere mindre enn 30 meters fjelloverdekning. 
Videre unders0kelser ved hjelp av kjerneboring ble ut
satt til det kunne tas fra tunnelstuffen i passende 
avstand fra svakhetssonene. 
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Entr~riser. 

Det ble satt bort en hovedentreprise for tunnel - og 
vegarbeidene og en hovedentreprise for elektroarbeidene. 
Vegvesenet utf0rte dessuten en del arbeider selv. 
Seks norske firmaer ga pris på hovedanbudet, men det var 
et lite nystartet firma med forholdsvis små resurser som 
hadde det laveste anbudet med 57 mill kr. Dette var ca 6 
mill lavere enn nr 2. Laveste anbyder ble valgt, men 
ikke uten tvil og motforestillinger. 

Tunnelarbeidene startet 1. august 1988, og forbindels e n 
ble offisielt åpnet for trafikk 15. august 1989. 
Fra begge sider ble det brukt Tamrok saximatic tunnel 
rigger. To skifta 10 timer pr d0gn. Dette gav en inn
drift på hver stuff som varierte fra 4 til 90 meter pr 
uke . I gJennomsnitt ble det drevet 40 meter pr stuff pr 
uke. I de 7 mnd. tunneldrivingen pågikk hadde entre 
pren0ren i alt beskJeftiget 45 mann, og vegvesenet hadde 
3 mann i kontrollstaben. 
Totalt sett var fJellforholdene og sikringsomfanget 
omtrent som ventet, men lokaliseringen av svakhetssonene 
s t e mte til dels dårlig med prognosene i den geologiske 
rapporten. Fra 0ysiden korn vi uventet inn i en 22 meter 
bre d leirsone med noe vannlekkasJe. Det var her rnini 
rnurnsoverdekning på 30 meter til sJ0bunnen. Etter inJek
sJon som ble utf0rt noe for sent, ble fJellet forsert i 
2 meters st0peseksJoner. Stuffen ble tatt ut med grave
rnaskin, og konturen sprengt med r0r. Det blottlagte 
partiet måtte umiddelbart stabiliseres med spr0yte
betong. For å få hurtigst mulig binding i betongen blr 
leiroverflaten f0rst spr0ytet med ren aksellerator. 
Tunnelsålen måtte stabiliseres ved masseutskifting og 
filterduk. Under dette arbeidet viste det segat det 5 
meter lange st0peskJoldet var sv~rt vanskelig å styre, 
og at en hadde v~rt bedre tJent med et kortere skJold. 

Ellers viste det segat gneisen i stor utstrekning hadde 
leirbelegg på sprekkene . Luftpåvirkning medf0rte etter 
vår erfaring at slikt fJell ble ustabilt etter en tid, 
og det ble derfor sikret med fiberarmert spr0ytebetong. 
Der tunnelen gikk i arnfibolitt var fJellet imidlertid 
bedre enn ventet og den store forkastnengssonen i bunnen 
av tunnelen viste seg også å v~re mer stabil enn beskre
vet. Etthvert som tunnelen ble drevet, ble det mer og 
mer klart for oss at vi ikke krysset en konsentert 
forkastningssone, men en rekke mindre bevegelser som var 
spredt over ca 250 meter. 
Totalt ble sikringsmengdene noe mindre enn forutsatt.Til 
fJellsikring ble det benyttet fJellbolting Cpolyester
forankrede bolter og r0rbolter) fJellband, spr0ytebetong 
og betongutst0ping. Arbeidsrensk var inkludert i spreng
ningsprisen. 
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Sikring Enhet 

FJellbolter 
FJellband 
Spn11ytbeton tg 
Betongutst0ping 

stk 
M 
M3 
M 

Vannlekkasjer /tetting. 

Mengde 

5108 
714 

2031 
23,6 

Pr. m. tunnel 

2, 2 
0, 3 
0,87 
0 , 0 1 

Planene forutsatte at total innlekkasJe i hele tunnelen 
skulle vrere omkring 300 1 / min , men det dobbelte kunne 
aksepteres f0r det var n0dvendig å forsterke den plan
lagte pumpekapasitet. I den ingeni0rgeologiske rapporten 
var det forutsatt st0rst lekkasJer der det var svak
hetssoner i fJellet kombinert med liten fJelloverdekning 
og store vanndyp. 
For å kunne utf0re en effektiv tetting ved inJeksJon var 
vi helt avhengige av å oppdage lekkesJene f0r tunnelen 
ble drevet inn i dem. Etter vår erfaring var det bestå 
inJisere lekkasJer som lå 8 - 16 meter foran stuff. Var 
lekkasJen nrerrnere stuffen ble ofte rnottrykket for lite 
s lik at inJeksJonsmassen br0t tilbake i tunnelen. Ble 
avstanden lenger enn ca 16 meter ble situasJonen for 
uoversiktelig. 
For å oppdage lekkasJene i tide, ble det foretatt syste
matisk sonderboring foran stuff. Hullene var 27 m lange 
og ble boret med riggen. Et hull i hver side, og på 
e nkelte partier også et i hengen. På srerlig utsatte 
strekninger ble sonderboringen gJentatt for hver annen 
salve ( 8 meter). Dette gJorde at inJeksJon kunne fore
tas i rett avstand fra stuffen. Dessuten viste det seg 
at lekkasJer endret seg over tid slik at avgJ0relsen om 
inJeksJon / ikke inJeksJon ble riktigere dersorn hullet 
kunne stå og lekke et d0gn eller to . Vårt hovedkriterium 
for inJeksJon var lekkasJer st0rre enn 5 1/min fra et 
borhull, men i tillegg var det stort rom for skJ0nn. 
Vanntapsmålinger ble vanligvis ikke brukt. 
Tilsammen ble det inJisert på 12 forskJellige steder i 
tunnelen. LekkasJene kom imidlertid ikke der de var 
forutsagt, men på en strekning med fJelloverdekning på 
60 - 70 meter, og bare noen meter vanndyp. Etter at det 
var drevet gJennom de inJiserte partiene, kunne en 
observere opp til 2 cm tykke gJennomsettende sprekker, 
tilsynelatende uten leire eller dårlig sidefJell. 
Som inJeksJonsmiddel ble det hovedsakelig brukt rapid
sement, men mot slutten av hver inJeksJon ble det gJerne 
benyttet en del cemseal for å kunne korte ned herde 
tidene . Etter inJeksJon var det vanlig å vente i 8 - 10 
timer f0r neste salve kunne sprenges. InJeksJonstrykket 
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ble avpasset etter masseinngangen, sluttrykket kunne 
komme opp i 60 - 70 bar. 
KJemiske inJeksJonsmidler ble ikke benyttet . 

... _ ... ~· -- --- --"-1 
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Etter at hele tunnelen var drevet ble den samlede 
lekkasJe målt til 200 liter i minuttet. Det totale 
vanninnsig synes å ha holdt seg nogenlunde konstant 
etter gJennomslag. 
InJeksJonen ble bare gJort med henblikk på å begrense 
mengde innlekkende vann, det ble ikke gJort fors0k på å 
fJerne vanndrypp som ville v~re til ulempe og ubehag 
etter at tunnelen var satt under trafikk. For dette 
formål ble det montert tilsammen 600 m aluminium plate
hvelv. Hvelvet ble avsluttet ca 3 m over vegbanen. 
N~r begge åpningene der tunnelen er utsatt for frost ble 
det benyttet et frostisolerende hvelv av PE-plater som 
dekket hele profilet. 

Sikring Enhet Mengde Pr m tunnel 

Sonderboring M 7579 3,27 
Boring inJeksJonshull M 2394 1,03 
InJisert rapidsement kg 109.215 47,05 
InJisert semseal kg 17.250 7,43 
1/2-hvelv i aluminium M 600 0,26 
Frostsikkert PE-hvelv M 300 0,13 

---------
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Arbeider etter gjennomslag . 

Etter gJennomslag sto det 5 mndr til disposisJon f0r 
forbindelsen skulle åpnes for trafikk. Det viste seg 
etterhvert at denne tiden varmeget knapp for alle de 
arbeidene som skulle gJ0res både utenfor ag inne i 
tunnelen. For å klare fristen ble det n0dvendig for 
entrepren0rene å bruke en god del overtid. 
I tunnelen skulle bl. a f0lgende arbeider gJ0res: 

Sprengning av pumperum. 
Sprengning av basseng for 3 d0gns lekkasJe. 
Boring av hull for pumpeledning. 
Etterrensk i tunnel. 
Ekstra balter ag spr0ytebetong. 
Montere 600 m aluminiumplatetak. 
Montere 300 m frostsikkert PE-hvelv 
Sprengning kummer 
Legging av drensledning,kummer ag sluk. 
Legging av trekkr0r for str0m, telefon m.v. 
Legging av drenslag, b~relag ag asfalt. 
St0ping kantstein, asfaltering fortau. 
Bygging av hus for styringssentral. 
Bygging av trafokiosker i tunnelen. 
Betongarbeider for pumpestasJon. 
St0pe portaler. 
Montere kabelbru. 
Montere lys , pumper, vifter, overvåkingsanlegg. 
Opplegg for overf0ring av alarmer og driftsdata til 
brannvesen og vegstasJon. 
Etablering av radiosamband i tunnelen. 
Oppl~ring av brannmannskap og vedlikeholdsfolk. 

Kostnader. 

Hele anlegget, d.v.s. 2321 meter tunnel og 1549 meter 
veg i dagen var kostnadsregnet til 85 mill 1988-kr. 
Omregnet i l0pende priser tilsvarer dette 87 mill. 
Virkelig forbruk på 81 mill gir derfor en besparelse på 
ca 6 mill. Av totalforbruket regner vi med at 66.6 mill 
b0r henf0res til tunnelen. 
Dette gir en l0pemeterpris på kr 28.700 
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På de enkelte hovedprosesser er kostnadene fordelt slik: 

Hovedprosess mill kr 

Erstatning og hJelpekonti 
Cherunder planlegging, kontroll og MVA > 
Forberedende og generelle arbeider 
Sprengging < herunder arb~idssikring · 
Masseflytt og planering 
Gr0fter kummer og r0r 
Vegfundament 
Vegdekke 

9, 1 
5,3 

29,l 
3, 1 
1,8 
1, 3 
1,4 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 Komplettering og spesielle arbeider. Cheri 

perm.sikring, lys, ventilasJon, pumping m.v> 15,5 

Driftserfar inser. 

Etter at tunnelen var satt under trafikk fikk vi en del 
nedfall av stein fra det nederste partiet av tunnel
veggen. Det ble umiddelbart satt i gang ekstra renske
arbeid, slik at trafikantene ikke skulle begynne å tvile 
på sikkerheten i tunnelen. 
Det er tilsammen installert 14 ventilatorer med 10 kw 
hver. Erfaringen tyder på at denne installasJonen er 
betydelig overdimensJonert, men en fikk likevel for h0ye 
gasskonsentrasJoner fordi ventilasJonsanlegget bare ble 
styrt fra et punkt midt i tunnelen. Flere styrepunkter 
f0rte til at anlegget nå virker godt. 
Ellers har problemer med radiooverf0ring 
signaler f0rt til at dette nå overf0res på 
linJer. Arbeid med overf0ring av datasignaler 
stasJonen er for0vrig ennå ikke helt ferdig, 
heller ikke radioforbindelsen i selve tunnelen. 

Trafikk / 0konomi. 

av data
telefon
til veg
det er 

Som tidligere antydet har Flekker0ytunnelen fått en 
kombinert finansiering. Ca 20 mill kr er offentilg 
bidrag mens litt over 60 mill er finansiert ved bom
penger. Grunnlaget for prosJektet var videre at takstene 
i tunnelen ikke skulle v~re h0yere enn de ville ha v~rt 
på ferJa. 
N0kkeltallene for trafikken ble omtrent slik: 

Kategori 

KJ0ret0y ADT 

PassasJerer ADT 

På ferJa 

430 

1350 

I tunnelen 

965 

875 

Endring 

+ 114 % 

35 % 
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Av passas]ertallet på 875 som daglig passerer tunnelen 
regner vi med at 15 - 30 er gående og syklende 250 
300 er busspassas]erer og resten er passas]erer i 
privatbiler. Alle disse betaler det samme for å passere. 

For tiden ligger det an til at bompengelånet kan til
bakebetales i l0pet av 10 - 12 år ~ Dette er en del 
gunstigere enn opprinnelig planlagt, men forutsetningene 
kan irnidlertid fort endre seg os prognosen er derfor 
sv~rt usikker. 




