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Dýrafjarðargöng

Norðfjarðargöng

Héðinsfjarðargöng



První výzva

Tunely Héðinsfjörður

• První velký infrastrukturální projekt 
v zahraničí v pozici generálního 
dodavatele

• První tunelový projekt ražený 
skandinávskou metodou Drill & 
Blast

• První zámořský tunelový projekt



Tunel Siglufjörður

Ražená část: 3.650 m

Hloubené části: 225 m

Počet zálivů: 6

Běžný profil: 52,83 m2

Úpadní ražba (3%): 2.025 m



Tunel Ólafsfjörður

Ražená část: 6.925 m

Hloubené části: 225 m

Počet zálivů: 12

Maximální nadloží: až 850 m



Co bylo nejobtížnější

• Etablovat se na novém trhu

• Zvládnout neočekávané extrémní přítoky studené 
podzemní tlakové vody (teplota 2°C, tlak až 30 barů)

• Vyrovnat se s mimořádnou devalvací místní měny 
(devalvace až na 40% původní hodnoty)              
nabídka ~ 0,33 CZK/ISK (78 ISK/EUR)                    
devalvace ~ 0,14 CZK/ISK (až 185 ISK/EUR) 





Druhá výzva

Tunel Norðfjörður

• Nejdelší islandský dvoupruhový 
silniční tunel

• Nejdelší silniční tunel realizovaný 
Metrostavem v celé historii



Tunel Norðfjörður

Ražená část: 7.566 m

Hloubené části: 346 m

Počet zálivů: 14

Běžný profil: 54,24 m2



Co bylo nejobtížnější

• Zvládnout ražbu v nečekaně mocných 
sedimentárních vrstvách (mocnost jednotlivých 
vrstev až 9 m)

• Skandinávskou Drill & Blast jsme museli v 
exponovaných úsecích nahradit a doplnit prvky 
NRTM





Třetí výzva

Tunel Dýrafjörður

• Nejodlehlejší islandský silniční tunel

• Tunel mimo civilizaci, pro který bylo 
nutné vybudovat veškeré zázemí 
včetně postavení a provozování 
betonárny



Tunel Dýrafjörður

Ražená část: 5.301 m

Hloubené části: 255 m

Počet zálivů: 10

Běžný profil: 55,6 m2



Zařízení staveniště

• Tři haly – sklad emulzí, stavební 

chemie, hala údržby MTS

• Hala údržby partnera v JV

• Kanceláře

• Venkovní skladovací plochy

• Ubytovací kemp je umístěn o 

cca 2 km dále



Mobilní betonárna

Tecwill Cobra C40

• Objem mixéru 1 m3

• Produkce až 40 m3/hod

• Zásobníky pro 90 m3 kameniva

• Cementová sila na 750 t

• Instalace a spuštění včetně sil 

10 dní

• Rychlost větru až 200 km/h

• Provoz do - 40 °C



Nový třílafetový vrtný vůz

Sandvik DT 1131i

• Vysokofrekvenční kladiva              

RD525

• 18’ lafety

• Rychlost vrtání 2,5-4,5 m/min



Průběh realizace
• První odpal jižní portál: 12/09/2017

• Ukončení ražeb z jižního portálu: 22/09/2018 (3.658 m)

• Zahájení ražeb ze severního portálu: 12/10/2018

• Prorážka: 12/04/2019 (1.643 m)

• Nejlepší výkon ražeb: 402,5 m/měsíc; 111 m/týden

• Definitivní ostění: 04/2019 - 07/2019

• Betonáž portálových úseků, kabelových šachet, technických 
místností a záchranných komor

• Instalace 56.500 m2 izolací

• Termín otevření: 25/10/2020



Logistika v zimě

• přeprava personálu lodí (max. 4 

osoby)

• koordinace dodávek potřebných 

materiálů do “okna” odhrnuté cesty



Zásoby na 6 týdnů provozu 
stavby

• Trhaviny (emulze): 110 t

• Nafta: 65.000 l

• Svorníky: 13 t

• Cement: 400 t

• Kamenivo: 1500 t

• Potraviny: 12 m 
kontejner



Covid-19

• nucená evakuace: 14/03/2020

• na stavbě zůstalo 5 techniků

• dokončení prací ve spolupráci s místními

• definitivní odjezd po uvolnění restrikcí koncem 06/2020



Zima 2019/2020

• nejhorší zima od 2006





Děkuji za pozornost


