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Nyt fra selskabet
Paul Erik Christensen
Igen kan vi se tilbage på et aktivt og
spændende år, hvor selskabet har deltaget
i og arrangeret mange arrangementer.
2016 var et lille jubilæumsår og naturligvis skulle dette fejres. Det sket i juni og
august i hhv. København og Ebeltoft med
Dive Ins. Det var hyggelige og vel planlagte
arrangementer. Mange af vore medlemmer
deltog i disse, og det glædede selvfølgelig
selskabets bestyrelse. Der ligger altid et
stort planlægningsarbejde i disse Dive Ins
og derfor tak til personerne bag.
Bestyrelsen er stadig næsten den samme,
som den har været siden starten i 1996. Vi
har ved mange lejligheder forsøgt at få lidt
udskiftning. Det lader ikke til, at dette er
muligt, men skulle der være nogen blandt
jer, som er parat til at yde en indsats, så
henvend jer til undertegnede.
Selskabet har i de seneste år arbejdet med
etablering at et dykkehistorisk museum i
Thyborøn. Bygningen står der, men skal
renoveres, inden den kan anvendes. Vi er
til stadighed i dialog med myndighederne
i Thyborøn. Der er imidlertid ikke nogen
afklaring i øjeblikket.
I alle de år, selskabet har eksisteret, har
det altid været et mål for bestyrelsen at gøre
noget for medlemmerne. Mange af jer har
igennem årene deltaget i de forskellige Dive
In’s.

Nu kommer vi med et tilbud til alle
medlemmer. Har I i det område, hvor i bor,
lyst til at arrangere en Dive In? Så kommer
vi med dykkerudstyret. Det kunne være på
Lolland eller Falster, på Sjælland, i Nordjylland, i Midtjylland eller Sønderjylland.
I samler et antal dykkere, helst 10-15 personer, så tilbyder vi at komme. Vi skal kun
have vores transportudgifter dækket. Vi
forestiller os at starte med et dykkehistorisk
foredrag og derefter gå over til dykning
eller hvad vi nu aftaler.
Vi vil på årsbasis kunne klare to Dive
Ins, så det er efter først til mølle princippet,
hvis I ønsker at afholde Dive In i jeres område.
Arrangementerne vil vi tillade os lægge
ud på vores hjemmeside.
Er der iblandt medlemmerne nogen, som
kunne tænke sig at besøge vore lokaler i
Ebeltoft og se alle de spændende ting, som
vi opbevarer der, så henvend jer til bestyrelsen. Vi stiller gerne op.
I dette blad vil der være et girokort til
indbetaling af kontingent. Betalingsfristen
er den 15. januar 2017.
Vi kan snart fejre jul og nytår. Derfor
ønsker selskabets bestyrelse jer alle en
glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Personligt vil jeg gerne takke bestyrelsen
for et godt og altid loyalt samarbejde.

Følg med i selskabets kommende arrangementer på:

www.dykkehistorisk.dk
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Lukning af det vandtætte skot i den
oversvømmede Storebæltstunnel 1991
Sven Erik Jørgensen

Foto: Sund & Bælt Holding A/S
Siden krigsminister A.F. Tscherning i
1858 anbefalede en tunnel under Storebælt, har storebæltsforbindelsen spøgt i
bevidstheden. I 30’erne dukkede de første
forslag til en fast storebæltsforbindelse
op. Herefter har den faste forbindelse
været et fast politisk emne, og flere forslag
på bro- og tunnelkombinationer har set
dagen lys. Der skulle dog gå helt til 1987,
inden man under Schlüter-regeringen
besluttede at kombinere en bro- og tunnelløsning, hvor jernbanen blev overført
via en højbro mellem Fyn og Sprogø og
i en tunnel mellem Sprogø og Sjælland.
Vejtrafikken blev overført via højbroen
og mellem Sprogø og Sjælland via en
hængebro mellem Sprogø og Sjælland.
Anlægsloven, der igangsatte det store
projekt, blev vedtaget den 10. juni 1987.
Projektering af tunnelforbindelsen
startede i 1988. Her valgte man en boret
tunnel. Årsagen hertil var primært, at en
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boret tunnel var mere miljøneutral end
en sænkekasseløsning og sekundært, at
løsningen på papiret var mindre omkostningstung end en sænkekasseløsning.
Borearbejdet blev igangsat den 10.
august 1990. Det gik langsomt i starten
– meget langsomt. Godt et år efter skete
det, der ikke måtte ske. 400 meter inde i
tunnelen brød havet den 14. oktober 1991
igennem til området foran en af boremaskinerne, der arbejdede fra Sprogø. Et
skot bag borehovedet skulle kunne blokere for vandet således, at tunnelen ikke
blev oversvømmet, men denne sikring
fungerede ikke, og begge borede tunneller
ved Sprogø blev oversvømmet. Dette var
en reel trussel mod projektet. Truslen
blev dog afværget og bl.a. her spillede
dykkere en afgørende rolle, da de gik ind
i tunellen og frem til boremaskinen og
her fik lukket vandtæt således, at tunnellerne kunne pumpes tomme.

Entreprenørkonsortiet MT Group havde
vundet opgaven med etablering af de borede
tunneller under Storebælt mellem Sprogø
og Halskov. MT Group bestod af det danske
entreprenørfirma Monberg & Thorsen og
4 udenlandske firmaer. Den formelle bygherre var A/S Storebælt.
Natten til mandag den 14. oktober 1991
var boremaskinen Jutlandia, der borede fra
Sprogø, blevet standset, for at der kunne
foretages forskellige arbejder. Der blev bl.a.
arbejdet ved borehovedet med at hugge sten
i stykker og bag skottet på at ændre et stenfang i bunden af det rør, der omgiver skruetransportøren, som borttransporterer det
udborede materiale fra området bag borehovedet. I forbindelse med dette arbejde
blev en vandtæt luge under stenfanget demonteret.
For at komme ind til området foran skottet
og ud til borehovedet, skulle mandskabet
gennem en luftsluse. Der var 3 kamre i
slusen og 4 luger. Slusen skulle sikre, at der
kunne opretholdes et overtryk ved borefronten, og den skulle også anvendes til dekompression af mandskabet, når dette behov
opstod.
Man valgte at trække slangen og strømkablet til en dykpumpe samt slanger og
ledninger til håndværktøj gennem luftslusen.

Slange og kabler forhindrede, at lugerne
kunne lukkes, hvilket betød, at området
foran skottet ikke kunne tryksættes og at
der var en åben forbindelse fra borefronten
til den borede tunnel. Det rør, som skruetransportøren arbejdede i, skulle også være
tæt, for at området foran skottet kunne tryksættes. Under borearbejdet var det materialerne i transportøren, der skulle lukke røret
tryktæt. Når der skete arbejder på selve
boremaskinen og sneglen stod stille, skulle
en luge for enden af skruetransportøren,
hvor denne opsamlede de udborede materialer foran skottet, lukkes. Lukning af denne
luge krævede, at sneglen blev trukket et
stykke tilbage i røret. Denne luge blev ikke
lukket, og skruetransportøren dannede også
en forbindelse fra borefronten til den borede
tunnel, som kun var delvis lukket af de
materialer, der befandt sig i skruetransportøren.
Der blev løbende holdt øje med borefronten og man bemærkede, at der piblede vand
ind. Vandindtrængningen tog til og mandskabet tilkaldte den tilsynsførende ingeniør.
Han kom til netop som vandet for alvor brød
igennem og alle forlod området hurtigst
muligt, medens vandet strømmede gennem
luftslusen og også ud i skruetransportørens
åbne stenfang og fyldte tunnelen bag dem.

Grafik: Sund & Bælt Holding A/S
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Boremaskinen og processen
Borearbejdet blev udført med fire boremaskiner:
To der borede hvert sit rør fra Sprogø og tilsvarende
2 fra Halskov på Sjælland.
Hver af de to tunnelers samlede længde fra portal
til portal var 8.024 m, hvoraf de 7.412 m var borede
tunneller. På det dybeste sted var tunnelen 75,4 m
under havets overflade og 25 m under selve havbunden. For begge tunnelrør gjaldt desuden, at der over
begge tunnelrør som minimum skulle være 12 meter
jorddækning.
Der blev ikke boret i kalk eller andet fast materiale,
men i istidsaflejringer bestående hovedsagelig af lag
af moræneler og mergel. Erfaringerne med boring i
sådanne mere eller mindre løse og vandfyldt materialer
var begrænsede, og man påtog sig her en større risiko
end i forhold til en sænkekasseløsning. Moræneler
er den jordart, der er mest almindelig i Danmark. Den
består af en blanding af ler, sand, grus og sten. Mergel

En af boremaskinerne Foto: Sund & Bælt Holding A/S
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er kalkholdigt ler. Meget store granitsten i moræneleret
udgjorde sammen med vandfyldte sandlommer, som
ikke var stabile på grund af vandindholdet, særlige
udfordringer for borearbejdet.
Boremaskinerne var specialbyggede til opgaven.
Selve det roterende borehoved vejede ca. 1.000 ton
og havde en diameter på 8,5 meter. De udborede
materialer blev presset gennem åbninger i borehovedet
og ind i et rum, der mod den borede tunnel blev lukket
af et vandtæt skot. Det vandtætte skot var udført af
en plade, der dækkede tunnelens diameter samt et
10 meter langt rør eller skjold, der passede stramt ind
i det borede hul. I bunden af rummet mellem borehovedet og det vandtætte skot var der en skruetransportør, der fjernede de udborede materialer. Det
vandtætte skot skulle gøre det muligt at tryksætte
området foran skottet og derved forhindre vand foran
borehovedet i at trænge ind i tunnelen. Der var adgang

Stærkt simplificeret principtegning af tunnelboremaskine. A: Borehoved, B: Skot, C: Kappe, D: Luftsluse, E:
Skruetransportør, F: Luge ved bunden af skruetransportøren, G: Stenfang og F: Monterede betonelementer
for mandskabet til området foran skottet gennem en
luftsluse.
Efter borehovedet og skottet var der monteret et
200 meter langt skinnekørende vogntog med det
nødvendige udstyr for boremaskinens drift herunder
at kunne fremføre de betonelementer, der skulle
samles til det endelige tunnelrør.
Hvor undergrunden var ustabil, skulle området
mellem borehovedet og det vandtætte skot sættes
under tryk for at stabilisere borefronten under borearbejdet. Denne tryksætning krævede, at skruetransportøren var så tæt, at det var muligt ved indpumpning
af luft at holde det ønskede tryk. De udborede materialer i transportrøret sikrede denne tæthed.
Ved arbejde foran skottet var processen den, at
rummet mellem skottet og borefronten skulle sættes
under tryk, for at reducere evt. vandindtrængning og
stabilisere borefronten. Når der skulle arbejdes foran
skottet, skulle mandskabet tryksættes gennem luftslusen, inden de kunne få adgang til selve borehovedet. Hvor skruetransportøren gik ind i bunden af
skottet, var den en luge, som skulle lukkes lufttæt,
når der skulle arbejdes foran skottet. Inden denne

luge kunne lukkes, skulle skruetransportøren trækkes
lidt tilbage.
I området mellem skottet og borehovedet var der
udtag til de værktøjer der skulle anvendes ved arbejde
i dette område.
De betonelementer, der skulle udgøre den færdige
tunnel, blev løbende monteret inde i skjoldet således,
at betonelementerne udgjorde et tæt rør, inden skjoldet
var rykket så lang frem, at dette ikke længere skærmede betonelementerne. Området mellem betonelementerne og det udborede hul blev løbende udstøbt
med indpumpet beton.
Hydrauliske cylindre, der havde fat i de monterede
betonelementer, pressede borehovedet fremad. Når
borehovedet var avanceret, hvad der svarede til
bredden af betonelementerne, standsedes borehovedet, og de hydrauliske cylindre blev trukket tilbage,
og en ny ring af betonelementer blev monteret.
Boremaskinerne havde en større diameter end
den færdige tunnel, og de kunne derfor ikke trækkes
ud, da de mødte de maskiner, der borede fra den
modsatte side. De blev skilt ad på stedet og transporteret ud.
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Om tirsdagen ryddede uheldet forsiderne på formiddagsbladene. Tegningen viser
ganske godt situationen, men angivelse af at vandet først brød igennem luftslusen, da en
medarbejder åbnede denne, viste sig senere ikke at holde vand. (Jyllands-Posten)
Vandet i Storebælt var brudt igennem
jordlagene og fyldte området foran skottet.
Der var intet til at standse vandet, som efter
at have fyldt det rør, hvor boremaskinen
Jutlandia arbejdede, løb ud i området foran
tunnellerne og herfra ned i det andet rør og
fyldte dette og druknede boremaskinen
Fionia.
Mandag morgen viderebragte radioen
meddelelsen om oversvømmelse af tunnellerne og om formiddagen oplyste A/S Storebælts tekniske direktør, Hans Henrik
Godtfredsen, jf. Dagbladet Ringsted til
Radioavisen, at man ikke havde kunnet
lukke lugerne i luftslusen som følge af, at
der var trukket slanger og kabler gennem
lugerne.
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Eftermiddagsaviserne kunne oplyse om
uheldet mandag og bragte bl.a. oplysninger
fra mandskabet om, at lugerne i luftslusen
ikke kunne lukkes på grund af kabler og
slanger. Morgenaviserne måtte vente til
tirsdag, hvor nyheden prægede forsiderne.
Hele mandagen fortsatte vandet med at
stige i udgravningen på Sprogø. Men forsøgte med hjælp fra Falcks pumper hentet
fra 18 sjællandske Falck stationer at standse
vandstigningen. Dette i kombination med,
at der blev dumpet ca. 6.000 tons ler fra
store pramme i det område, hvor man regnede med, at vandet trængte gennem havbunden, fik standset vandindstrømningen,
da vandstanden var nået ca. 5 meter op i

