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1. ÚVOD

Společnost Metrostav a.s. dlouhodobě působí na skandinávském
tunelářském trhu a má za sebou několik úspěšných projektů.
V posledních dvou letech dokončili pracovníci Metrostavu a.s. dva
projekty v Norsku a jeden na Islandu, jejichž součástí byla kromě
samotné ražby i hydroizolace.

Tunel Langanes v Norsku byl uveden do provozu v prosinci 2016
po dvouleté práci razičů a techniků. Tunel Joberg v Norsku je ve fázi
instalace technologie a jeho otevření pro dopravu se plánuje na léto
2017. Stejně tak probíhají dokončovací práce na 7,5 km dlouhém
tunelu Norðfjörður na Islandu, jeho otevření je předpokládáno
v druhé polovině roku 2017.

Na všech zmíněných projektech se pracovníci Metrostavu  a.s.
podíleli na realizaci hydroizolace v různé míře. V Norsku působili
technici jako management a podpora subdodavatele, na tunelu
Joberg prováděli i geodetické práce, na Islandu se zapojili i do
samotných prací: značení a vrtání kotev, stříkání betonu a další.

2. IZOLACE 

Izolace proti vodě a mrazu u tunelů skandinávského typu se řídí
norskou příručkou „Håndbok 163“ vydanou Statens vegvesen
(Norskou obdobou českého ŘSD), nahrazenou 1. 7. 2014 aktualizo-
vanou verzí „Håndbok R510“. 

Islandský státní investor, společnost Vegagerðin, kvůli nízké hus-
totě osídlení a dopravy, přizpůsobuje norský systém islandským pod-
mínkám. Nedochází tak k izolaci kompletní délky tunelu, ale jen
vybraných úseků. Některé typy jsou také modifikovány. Odlišnosti
od normy jsou popsány ve specifikacích projektu.

Obecně se dá mluvit o následujících typech izolací:
•  typ 1 – izolace plného profilu deskami z polyetylenové pěny –

PE foam;
•  typ 2 – částečná izolace deskami polyetylenové pěny – PE

foam;
•  typ 3 – izolace plného profilu polyetylenovou membránou;
•  typ 4 – částečná izolace polyetylenovou membránou (s vý měrou

nad 20 m2);

1. INTRODUCTION

The company of Metrostav a.s. has been active on the
Scandinavian market for a long time and has completed seve-
ral successful projects there. During the past two years
Metrostav a.s. employees completed two projects in Norway
and one in Iceland. In addition to the tunnel excavation, the
installation of water and frost protection was part of them. 

The Langanes tunnel in Norway was opened to traffic in
December 2016, after two years of the work of miners and
technicians. The Joberg tunnel in Norway is in the phase of the
installation of tunnel equipment and its opening to traffic is
planned for summer 2017. The finishing work on the 7.5km
long Norðfjörður tunnel also continues. Opening to traffic is
planned for the second half of 2017. 

At all above-mentioned projects, Metrostav a.s. employees
participated in varying degrees in the realisation of waterproo-
fing systems. In Norway, technicians acted in the role of mana-
gement and sub-contractors’ support. At the Joberg tunnel they
carried out survey and, in Iceland, they even engaged themsel-
ves in the work operations, such as drilling for anchors, spray-
ing concrete etc. 

2. WATER AND FROST PROTECTION

The water and frost protection used at the Scandinavian tun-
nel type follows the „Håndbok 163“ manual issued by Statens
vegvesen (Norwegian equivalent of Czech Road and
Motorway Directorate), which was replaced on 1 July 2014 by
the updated version „Håndbok R510“. 

Because of the low density of population, the Icelandic
state investor, the company of Vegagerðin, adapts the
Norwegian system to Icelandic conditions. Water and frost
protection is installed only in selected sections instead of the
complete length of a tunnel. Some types are also modified.
Deviations from the standard are described in design speci-
fications. 
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Článek shrnuje zkušenosti pracovníků Metrostav a.s. z realizace hydroizolací na posledních třech projektech společnosti, tune-
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ABSTRACT

The paper gathers the experience of Metrostav a.s. employees from the realisation of water and frost protection on the last three
projects of the company, the Langanes and Joberg tunnels in Norway and the Norðfjörður tunnel in Iceland. In the introduction,
it briefly informs about the above-mentioned tunnels and further describes in detail individual water and frost protection systems,
waterproofing requirements and the standards the waterproofing follows. In the subsequent parts, the paper outlines the process
of preparation for drilling for anchors and installation of anchors. Further on, each water and frost protection type and the met-
hod of its installation is sketched out in the paper, including specifics associated with the particular types. The description of secu-
ring the fire protection using sprayed concrete follows, including a summary in the conclusion. 
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In general, it is possible to speak about the following water
and frost protection types:

•  type 1 – full profile protection using polyethylene foam
plates – PE foam;

•  type 2 – partial protection using polyethylene foam plates
– PE foam;

•  type 3 – full profile protection using a polyethylene mem-
brane;

•  type 4 – partial protection using a polyethylene membra-
ne (for areas over 20m2);

•  type 5 – partial protection using a polyethylene membra-
ne with a fixed width (for areas up to 20m2).

Types 1 and 2 were realised in Norway, whilst types 2, 3 and
5 were used in Iceland. By agreement with the client, type 4
was not eventually used in Iceland and this paper does not
describe it further. 

Types 1 through to 4 are suspended from anchors, whilst
type 5 is an Icelandic specialty – the membrane is fixed to the
lining by shotfiring. 

3. REALISATION OF INSTALLATION OF ANCHORS

In Iceland, the resident engineer walked along the tunnel
after the completion of the final lining and selected the places
to be covered with water and frost protection. At the same time
he faced significant pressure from the project owner to reduce
the area to reach savings. This approach turned out to be sig-
nificantly problematic with respect to frequent changes in the
occurrence of leaks and wet places, which depend on the par-
ticular season and the total amount of precipitation. For that
reason, frequent changes occurred during the realisation,
mostly in the form of adding new areas to be provided with
water and frost protection. The changes caused considerable
problems in the logistics and disturbed the continuous working
flow. 

At Norwegian projects, project owner’s representatives map
the seepage already during the course of excavation. In this
way they obtain better overview of the flow of water during
the year. At the same time, the Norwegian project owner is
willing to install larger areas of water and frost protection so
that the best possible capturing of leaks is ensured. At the
Langanes project the tunnel was provided with waterproofing
throughout its length. 
3.1 Marking of anchors

The prescribed spacing of the grid of anchors for the water
and frost protection is 1.2x1.2m. If the tunnel and the availa-
bility of mechanical equipment allow it, drilling for anchors is
carried out using an automatic drilling set navigated by a total
station. This system does not require marking of anchor posi-
tions on the lining and the drilling rig determines on its own
the locations of individual anchors and adapts the drilling
depth to the geometry of the lining and to the lengths of the
anchors available. This is the most effective and fastest met-
hod. 

If the situation does not allow it, the positions of anchors are
marked manually with the assistance of a surveyor. The exact
location is recorded and the length of each anchor is calcula-
ted during the course of the marking operation. Over 32 thou-
sands of anchors with the daily rate exceeding 500 anchors
were marked at the Norðfjörður tunnel project. 

•  typ 5 – částečná izolace polyetylenovou membránou s pevně
danou šířkou (s výměrou do 20 m2).

Typy 1 a 2 byly realizovány v Norsku, na Islandu byly použity
typy 2, 3 a 5. Typ 4 nebyl na Islandu po dohodě s investorem nako-
nec vůbec použit a tento článek jej dále nepopisuje.

Typy 1 až 4 jsou zavěšeny na kotvách, zatímco typ 5 je islandská
specialita – membrána uchycená k ostění nastřelením.

3. REALIZACE INSTALAČNÍCH KOTEV

Na Islandu stavební dozor procházel tunel po dokončení finálního
ostění a vybral místa, která budou zakryta izolací. Zároveň čelil
značnému tlaku ze strany investora na snížení výměry a s tím spoje-
nými úsporami. Tento přístup se ukázal být značně problematickým
vzhledem k častým změnám výskytu přítoků a zavlhlých míst, které
jsou závislé na ročním období a souhrnu srážek. Během realizace tak
docházelo k častým úpravám (vesměs přidávání) izolovaných oblas-
tí, které působily nemalé problémy v logistice a rozbíjely plynulý
pracovní proud.

Na norských projektech provádějí zástupci investora mapování
průsaků již v průběhu ražeb. Získávají tak lepší přehled o proudění
vody v průběhu roku. Zároveň je norský investor ochoten instalovat
větší plochy izolace, aby zajistil co možná nejlepší zachycení průsa-
ků. Na projektu Langanes byl tunel dokonce izolován v celé délce.
3.1 Značení kotev 

Předepsaný rastr kotev pro izolaci je 1,2x1,2 m. Pokud to tunel
a dostupnost mechanizace dovolují, používá se na vrtání automatic-
ká vrtací souprava navigovaná totální stanicí. Tento způsob nevyža-
duje značení pozice kotev na ostění a vrtací souprava sama určuje
polohu jednotlivých kotev a přizpůsobuje hloubku vrtů geometrii
ostění a dostupným délkám kotev. Toto je nejefektivnější a nejrych-
lejší způsob.

Pokud to situace nedovoluje, je pozice kotev značena manuál ně
za asistence geodeta. Při vyznačování je zároveň zaznamenána
přesná poloha a vypočtena délka každé kotvy. Na projektu
Norðfjörður bylo celkem vyznačeno přes 32 tisíc kotev s denním
výkonem přes 500 kotev.
3.2 Vrtání kotev 

Jak bylo zmíněno výše, nejefektivnějším způsobem je použití
automatické vrtací soupravy. Na projektu Joberg byla nasazena
dvoulafetová vrtací souprava AMV s plnou automatikou a vodním
výplachem. Souprava má z jednoho postavení rozsah cca 10 m délky
tunelu a navrtá tak 8 prstenců kotev. Denní výkon se pohybuje
kolem 550 kotev.

Ne vždy je však možné nasazení takového stroje. Na projektu
Langanes nedovoloval extrémně malý profil tunelu manipulaci

Obr. 1 Vrtání kotev nástavbovou vrtačkou AB1000
Fig. 1 Drilling for anchors using the multifunctional unit – the AB1000 drill rig
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3.2 Drilling for anchors 

As mentioned above, the most effective method is the use of
an automatic drilling rig. At the Joberg tunnel, an AMV twin-
boom drilling rig with full automatics and water flushing was
used. The drill rig can work on the tunnel length of ca 10m
from one set up and drills holes for 8 rings of anchors. The
daily rate fluctuates about 550 anchors. 

However, the use of such a machine is not always possible.
At the Langanes project, the extremely small profile of the
tunnel did not allow the work with this drilling rig and it was
necessary to use a smaller single-boom rig transported on
a truck. Of course, as a result, the advance rate was reduced.

In Iceland, Metrostav a. s. employees carried out the drilling
operations using a multifunctional unit – the AB1000 air-flush
drilling rig manufactured by Wimmer Felstechnik GmbH (see
Fig. 1). The unit was mounted on a Komatsu PC210 crawler
excavator. The set was equipped with WDC450 dust evacuator
from the same manufacturer. It radically reduced the rate of
airborn dust during the process of drilling. Supplying with air
was provided by Kaeser M45 compressor. 

Problems during the learning curve were caused by variable
geology, which at the beginning led to the increased consump-
tion of drilling tools. The daily rate subsequently stabilised
approximately at 250 drillholes. 
3.3 Installation of anchors

The anchors used on the project were made of steel grade
B500 concrete reinforcement rods 16mm in diameter, with
a 300mm long thread on one end. The surface protection con-
sisted of two layers, the lower layer hot-dip galvanized with
zinc phosphate and the upper epoxy layer. With respect to the
irregularity of the lining, the lengths of the anchors were sig-
nificantly variable, from 800 to 2400mm (see Fig. 2). 

All anchors were fixed in the lining by gluing, using 23mm
diameter and 250mm long Lokset capsules containing two-
component polyester glue. Mixing of the two components was
achieved by rotational insertion of the anchors using an impact
nut runner. 

The design specifications prescribe that anchors reaching
deeper than 1m from the lining structure are to be additionally
reinforced. In Iceland, the reinforcement was provided by
a diagonal tie fixed by rope couplings; in Norway, only hori-
zontal anchors were reinforced in agreement with the project

s vrtací soupravou a musela být použita menší jednolafetová vrtačka
převážená na nákladním voze. To samozřejmě snížilo rychlost postupu.

Na Islandu prováděli vrtání pracovníci Metrostavu a.s. za použití
nástavbové vrtačky AB1000 se vzduchovým výplachem firmy
Wimmer Felstechnik GmbH (obr. 1). Jednotka byla osazena na páso-
vém bagru Komatsu PC210. Sestava byla vybavena odsavačem pra-
chu WDC450 stejného výrobce, který radikálně omezil prašnost při
vrtání. Zásobování vzduchem zajišťoval kompresor Kaeser M45. 

Během zácviku činila potíže různorodá geologie, jež zpočátku
vedla ke zvýšené spotřebě vrtacího nářadí. Denní výkon se poté ustá-
lil na přibližně 250 vyvrtaných děr. 
3.3 Instalace kotev

Použité kotvy byly vyrobeny z betonářské oceli v kvalitě B500NC
a průměru 16 mm s 300 mm dlouhým závitem na jedné straně.
Povrchová ochrana se skládala ze dvou vrstev, žárově pozinkované
spodní a epoxidové svrchní. Vzhledem k nepravidelnosti ostění byla
délka kotev značně variabilní, od 800 do 2400 mm (obr. 2).

Všechny kotvy byly do ostění uchyceny lepením za použití dvous-
ložkových polyesterových lepicích ampulí Lokset průměru 23 mm
a délky 250 mm. Promíchání složek bylo dosaženo rotačním zavá-
děním kotev pomocí rázové utahovačky.

Specifikace projektu určují, že kotvy delší než 1 m od ostění mají
být dodatečně zpevněny. Vyztužení na Islandu bylo provedeno dia-
gonálním táhlem uchyceným lanovými svorkami, v Norsku se po
dohodě s investorem vyztužovaly pouze horizontální kotvy a použí-
valo se přiložení L-profilu a jeho svázání s kotvou svorkami.

Délka desek jednotlivých kotev je dána geometrií ostění a požado-
vaného profilu izolace. Při použití automatického vrtného vozu určí
software sám délku vrtu na základě vzdálenosti ostění od profilu izo-
lace za uvážení dostupných délek kotev. Výstupem z vrtání je pak
seznam kotev v každém prstenci, podle kterého jsou kotvy osazeny.

Při manuálním značení návrtných bodů je stejný seznam připraven
geodetem. Délka kotev je upravena před instalací podle podkladů. 

Instalace probíhá za použití samohybné plošiny. V Norsku je
velmi rozšířené používání pracovních plošin na nákladním automo-
bilu. Na Islandu byla použita dieselová plošina Genie S40 a 5 kW
dieselová elektrocentrála. 

Dodavatelem kotev a příslušenství byla norská firma Pretec.

4. INSTALACE IZOLACÍ

4.1 Typ 1 – Izolace plného profilu deskami z polyetylenové
pěny – PE foam 

Tento typ je používán tam, kde je velké množství přítoků a kapa-
jících míst na obou stranách a v klenbě tunelu. Na projektech Joberg
a Langanes byly použity desky o šířce 2,75 m a o tloušťce 50 mm,
dodané norskou firmou Skumtech. Délka desek byla nastavena
podle profilu tunelu, aby se minimalizovala potřeba prořezu. 

Izolace se většinou osazuje podle finálního profilu. Pouze ve spe-
cifických situacích je po dohodě s investorem možné osadit větší
plochy k povrchu výrubu.

Instalace probíhá napíchnutím na předinstalované kotvy, předem
osazené zadními podložkami. Ty slouží jako doraz a jejich polohu je
možno nastavit matkou na závitu kotvy. Osazení probíhá od vrcholu
klenby ke stranám a je nutno pečlivě kontrolovat počáteční ustavení.
Napojení desek je řešeno překryvem na kotvě, který musí být ales-
poň 30 cm široký. Desky se osazují vždy ve směru spádu tunelu, aby
nedocházelo k zatékání ve spojích.

Z přední strany mohou být desky vertikálně vyztuženy zpevňují-
cími pásy, uchycenými ke kotvám přes profilovanou přední podlož-
ku a matku M16. Tyto pásy, vyrobené z 10mm betonářské výztuže,
se v případě potřeby přihýbají. Mezi kotvami jsou spoje desek sys-
tematicky zpevněny plastovými šrouby.

Obr. 2 Kotvy připravené pro osazení izolace
Fig. 2 Anchors prepared for the installation of water and frost protection 
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owner, using L-sections attached to the anchors and tied to
them with clamps. 

The length of individual anchors is defined by the geometry
of the lining and the required profile of the water and frost pro-
tection. When the automatic drill rig is used, the software
determines the length on its own on the basis of the distance of
the lining from the protected profile, taking into consideration
the lengths of anchors available. The output from the drilling
has the form of a list of anchors in each ring, according to
which the anchors are installed. 

When the drilling points are marked manually, the same list
is prepared by a surveyor. The lengths of anchors are adjusted
prior to the installation according to source documents. 

The anchors are installed using a self-propelled hoisting
platform. The use of hoisting platforms installed on trucks is
widely spread in Norway. In Iceland, a diesel electric lifting
platform was used in combination with a 5kW diesel generator. 

The anchors and their accessories were supplied by the
Norwegian company of Pretec.

4.  INSTALLATION OF WATER AND FROST PROTECTION
SYSTEMS

4.1 Type 1 – Full profile protection using polyethylene
foam plates – PE foam 

This type is used when there are many leaks and dripping
points on both sidewalls and in the tunnel vault. Plates 2.75m
wide and 50mm thick, supplied by the Norwegian company of
Skumtech, were used at the Joberg and Langanes projects. The
length was determined in dependence on the tunnel profile so
that the cutting waste was minimised. 

The insulation is mostly installed along
the final profile. The insulation of larger
areas can touch the excavation surface
only in specific cases, in agreement with
the project owner. 

The installation begins by pushing the
plates on pre-installed anchors provided in
advance with back-up washers. The was-
hers serve to provide stopping and their
position can be set by a nut on the anchor
thread. The installation proceeds from the
top of the vault toward the sides. It is
necessary to carefully check the initial set-
ting. The connection of the plates is solved
by overlaps on anchors. The overlap has to
be at least 30cm wide. The plates are

Obr. 4 Detail dilatační spáry
Fig. 4 Detail of an expansion joint 

Obr. 3 Detail zakončení PE desek k výrubu 
Fig. 3 A detail of the termination of PE plates touching the excavation surface

Obr. 5 Schéma požární přepážky
Fig. 5 Chart of the fire protection division 
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Håndbok R510,  Statens vegvesen

Jednotlivá pole izolace jsou zakončena zavedením k ostění, ať jde
o plochy osazené podle výrubu, nebo podle finálního profilu. U zakon-
čení je vzdálenost kotev snížena na polovinu, tedy 0,6 m, a mezi kot-
vami je osazen zpevňující pás. Mezery mezi PE deskami a ostěním
v místě větších prohlubní jsou vyplněny menšími kusy PE desek, aby
došlo k plnému přilnutí k ostění a zabránilo se průsakům (obr. 3).

V oblastech s izolací delších než 30–40 m je nutné provést dilatační
spáry. Spáry se provádějí pomocí plastových L-profilů podložených
geotextilií (obr. 4). První spára úseku by vždy měla být cca 5 m od
ukončení, aby nedocházelo ke vzniku trhlin v oblasti zakončení.

Pokud je oblast izolace delší než 250 m, a v dalších specifických
případech, jako je například okolí technické místnosti, je nutné
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vytvořit požární přepážku. Izolace je v tomto místě svedena
k výrubu a ukončena, jak je popsáno výše. Toto místo je pak
zastříkáno betonem a následně je izolace z druhé strany napoje-
na na stříkaný beton v geometrii finálního profilu (obr. 5).

Veškeré materiály (kromě plastových) měly stejnou povrcho-
vou úpravu jako kotvy, žárově pozinkovanou spodní a epoxido-
vou svrchní vrstvu. Dodavatelem byla firma Pretec.

Stejně jako u kotev je instalace desek prováděna z plošiny.
Druhou část instalace tvoří vyztužení svařovanou sítí.

Zavěšuje se 25 mm od vnitřní strany PE desek. Správnou vzdá-
lenost zajišťují na kotvách speciální plastová kola o průměru
400 mm a v prostoru mezi kotvami speciální plastové distanční-
ky uchycené v deskách. Tyto distančníky mají zároveň výstup-
ky pro kontrolu tloušťky stříkaného betonu. Sítě, svařené z 5mm
drátu, s oky 150x150 mm a celkovým rozměrem 2x5 m, umož-
nily díky nízké hmotnosti snadnou instalaci. Ta probíhala také
z plošiny.

Svařované sítě bez povrchové úpravy byly nakoupeny
v Norsku od firmy Stålsenteret AS.
4.2 Typ 2 – Částečná izolace deskami polyetylenové

pěny – PE foam 

Tento typ je používán k zakrytí přítoků a kapajících míst ome-
zeného rozsahu, o maximální výšce půl profilu (obr. 6). Na pro-
jektu Norðfjörður byly použity desky o rozměrech 11,5x2,75 m
a 9,7x2,75 m o tloušťce 45 mm, dodané norskou firmou
Skumtech. Kratší desky umožnily instalaci přes půl profilu bez
zbytečně velkých prořezů. Delší desky byly objednány kvůli
plnému využití kapacity přepravních kontejnerů a následně
nařezány podle potřeby. Na projektu Joberg se používaly části
desek určených pro celý profil.

Nízká výměra tohoto typu izolací neumožňuje instalaci v polo-
ze blízké finálnímu profilu, v podstatě kopíruje povrch výrubu.
Pevně daná šířka desek klade zvýšené požadavky na přesnost
instalace kotev, na vyrovnání případných nepřesností nezbývá
mnoho prostoru.

Instalace probíhá stejně, jak bylo popsáno výše. Zejména
u oblastí s výškou blížící se půl profilu je nutno pečlivě kontrolo-
vat počáteční ustavení, aby se výše umístěné kotvy nedostaly
mimo desku. 
4.3 Typ 3 – Izolace plného profilu polyetylenovou 

membránou

U více zvodnělých úseků na islandském tunelu se izoloval celý
profil polyetylenovou membránou namísto PE pěny (obr. 7).
Předepsaná membrána, vyrobená z lineárního nízkohustotního
polyetylenu o tloušťce 1,5 mm s bílou signální vrstvou, měla zdrs-
něný povrch kvůli lepší přilnavosti stříkaného betonu. Vzhledem
k rastru kotev a nutnému překryvu byly použity role 3,78 m široké

installed always in the direction of the tunnel gradient so that
leaking through joints is prevented. 

From the front side, the plates can be vertically reinforced
with reinforcing strips fixed to the anchors through a profiled
front washer and M16 nut. When necessary, the strips, produ-
ced from 10mm diameter concrete reinforcement rods, are
bent. Between the anchors, the joints between the plates are
systematically reinforced with plastic bolts. 

Individual water or frost prevention fields are terminated by
plates touching the lining, no matter whether the areas are
installed around the excavation surface or around the final
lining surface. At the termination location the spacing of
anchors is reduced to a half, which means to 0.6m, and the
reinforcing strip is installed between the anchors. The gaps
between the PE plates and the lining existing in the locations
of larger surface depressions are filled with smaller pieces of
PE plates so that they fully stick to the lining and leakage is
prevented (see Fig. 3). 

In the areas with the insulation longer than 30-40m, it is
necessary to carry out expansion joints. The joints are carried
out using plastic L-sections laid on geotextile (see Fig. 4). The
first joint in the section should always be at the distance of ca
5m from the termination location so that the origination of
cracks in the termination area is prevented. 

If the area to be insulated is longer than 250m, and in other
specific cases, for example in the neighbourhood of equipment
rooms, it is necessary to create a fire stop. In this location the
insulation touches the excavation surface, as mentioned above.
This location is subsequently covered with sprayed concrete
and the insulation is connected from the other side to the shotc-
rete in the geometry of the final profile (see Fig. 5). 

The surface of all materials (with the exception of plastic
materials) was treated in the same way as anchors, i.e. with the
lower layer hot-dip galvanized with zinc phosphate and the
upper epoxy layer. The materials were supplied by the compa-
ny of Pretec. 

As with anchors, the slabs are installed from a hoisting plat-
form. 

The other part of the installation is formed by reinforcing
with welded mesh. The mesh is suspended at the distance of
25mm from the internal side of the PE plates. The correct
distance on anchors is provided by special plastic discs 400mm
in diameter. In the space between anchors, the distance is ensu-
red by special plastic spacers fixed in the plates. The spacers
are in addition provided with protrusions for the purpose of
checking the thickness of the sprayed concrete layer. The mesh
mats, welded from 5mm diameter wire with meshes
150x150mm and the overall dimension of 2x5m, allowed for
easy installation owing to the low weight. The installation was
also carried out from the hoisting platform.

Welded mesh without surface treatment was purchased in
Norway from the company of Stålsenteret AS.
4.2 Type 2 – Partial protection using polyethylene 

foam plates – PE foam

This type is used for covering a limited scope of leaks and
dripping points with the maximum height of a half of the tun-
nel cross-section (see Fig. 6). Plates with the dimensions of
11.5x2.75m and 9.7x2.75m, 45mm thick, were used at the
Norðfjörður project. They were supplied by the Norwegian
company of Skumtech. Shorter plates allowed the installation
over a half of the cross-section without unnecessarily great

Obr. 6 Částečná izolace deskami PE pěny
Fig. 6 Partial insulation using PE foam plates 

zpevňující pásy
reinforcing strips
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a 58 m dlouhé k dostatečnému zaizolování tří různých profilů
tunelu. V blízkosti portálů slouží membrána zároveň jako izolace
proti mrazu.

Instalace probíhala pomocí speciální, Metrostavem vyrobené
instalační jednotky. Za použití lžíce z bagru, náhradní lafety a hyd-
raulického válce z vrtného vozu vznikl jednoduchý, levný, snadno
ovladatelný a efektivní nástroj, umožňující uchycení na pásový
bagr Komatsu PC210 (obr. 8). 

Membrána byla zavěšena na předinstalované kotvy osazené
vodonepropustnými zadními podložkami s kruhovou neopreno-
vou vložkou (obr. 9) . Tato vložka předchází poškození membrány
při dotažení přední podložky a zabraňuje pronikání vody.

Ke sváření byl použit lehký svařovací automat Twinny S firmy
Leister. Vzhledem k napájení z elektrocentrály a možnému kolísání
napětí je jeho jednoduchá konstrukce výhodou. Svar samotný měl
šířku 50 mm se zkušebním kanálkem, který umožnil testování kva-
lity svaru.

Každý úsek plnoprofilové izolace byl na obou koncích uchycen
k ostění přes perforovaný pásek široký 20 mm hřeby osazovaný-
mi nastřelovacími náboji s pomocí pistole Hilti DX2.

Na úseky delší než 25 m bylo nutné nainstalovat dilatační pásy.
Plastový L profil o výšce o 1 cm nižší než finální tloušťka betonu
se tavným lepidlem přes pruh geotextilie nalepil na membránu po
celé délce profilu. 

Osazování probíhalo za použití pásového bagru Komatsu
PC210 vybaveného instalační jednotkou, samohybné nůžkové
plošiny Genie GS3390, samohybné plošiny Genie S40 pro svařo-
vání a dieselové elektrocentrály Mase MPV 20BA s provozním

cutting waste. Longer plates were ordered with the aim of
using the capacity of transport containers and were subsequ-
ently cut as required. Parts of the plates intended for the whole
cross-section were used at the Joberg project.

The small area of this type of insulation does not allow for
installing the plates in a position close to the final cross-secti-
on; the insulation essentially copies the excavation surface.
The fixed width of the plates puts increased requirements on
the accuracy of the installation of the plates; not much space
remains for the compensation of inaccuracies.

The installation proceeds identically with the above-mentio-
ned system. It is necessary, first of all in the cases of the areas
the height of which approaches the middle of the cross-secti-
on, to carefully check the initial setting so that the higher loca-
ted anchors do not get beyond the plate. 
4.3 Type 3 – Full profile protection using a polyethylene

membrane

In more water-bearing sections of the Icelandic tunnel, the
entire cross-section surface was covered with a polyethylene
membrane instead of the PE foam (see Fig. 7). The prescri-
bed1.5mm thick linear low-density polyethylene membrane
with a white signal layer had the surface roughened because of
better adhesion to sprayed concrete. The membrane rolls
3.78m wide and 58m long required to provide sufficient cove-
ring of three various tunnel cross-sections were used with res-
pect to the grid of anchors and the necessary overlapping. In
the vicinity of portals, the membrane provides at the same time
the frost protection. 

The installation was carried out using an installation unit
specially produced by Metrostav a.s. A simple, cheap, easy to
control and effective tool allowing for mounting on Komatsu
PC 210 crawler excavator was developed using the excavator
shovel, a substitute boom and a hydraulic cylinder from a dril-
ling rig (see Fig. 8). 

The membrane was suspended from pre-installed anchors
with watertight back-up washers and neoprene pads mounted
on them (see Fig. 9). The pad prevents damaging of the mem-
brane at the moment of tightening the front washer and pre-
vents the intrusion of water. 

The membrane was welded using Leicester company’s
Twinny S light-weight automatic welding machine. The sim-
ple design of the machine is an advantage with respect to
supplying the power from an electric generator and the pos-
sibility of voltage fluctuations. The double-seam weld itself
was 50mm wide. It contained a channel allowing for testing
the weld quality. 

Obr. 7 Izolace plného profilu polyetylenovou membránou
Fig. 7 Full-profile insulation using PE membrane 

Obr. 9 Pásy polyetylenové membrány před svařením
Fig. 9 Polyethylene membrane mats before welding 

Obr. 8 Instalace polyetylenové membrány
Fig. 8 Installation of the polyethylene membrane 



24

26. ročník - č. 2/2017

výkonem 17,5 kVA. S touto sestavou byla rychlost instalace přes
350 m2 za směnu.

Stejně jako PE desky se membrána vyztužuje svařovanou sítí.
Zavěšuje se 25 mm od vnitřní strany PE membrány. Správnou
vzdálenost zajišťují na kotvách speciální plastová kola o průměru
400 mm a v prostoru mezi kotvami klasické betonářské plastové
distanční podložky. Použité sítě jsou shodné s těmi popsanými
u typu 1. Sítě se nakupovaly v Norsku a na Island se dovážely.

Dodávku PE membrány zajistila firma JUTA a.s. (CZ)
a Oldroyd AS (NO). Veškeré ostatní kovové materiály mimo sva-
řovaných sítí měly stejnou povrchovou úpravu jako kotvy, tj. žáro-
vě pozinkovanou spodní a epoxidovou svrchní vrstvu.
Dodavatelem byla firma Pretec.
4.4 Typ 5 – Částečná izolace PE membránou 

s pevně danou šířkou (s výměrou do 20 m2)

Poslední typ izolací reprezentuje nastřelovaná PE membrána
o dané šířce (1,5 m). Specifikace materiálu byla stejná jako u typu
3. K ostění byla uchycena stejným způsobem jako ukončení
plnoprofilové membrány, tedy nastřelovacími hřeby upevňovaný-
mi přes perforovaný pásek široký 20 mm pistolí Hilti DX2. Tento
typ izolace se používá pro zakrytí zavlhlých míst o malé šířce.

Snaha stavebního dozoru o co možná největší použití tohoto
typu přinesla v realizaci několik problémů. Jednalo se o možné
utržení membrány od ostění během zástřiku stříkaným betonem
u míst s výškou přesahující přibližně 5 m (toto bylo vyřešeno
dodatečným vyztužením svařovanou sítí). Dále kvůli nepravidel-
nému ostění docházelo k průsakům vody přes okraje membrány.
Zde nakonec dozor uznal výhrady zhotovitele a pro většinu míst
povolil nahradit izolaci deskami z PE pěny. Denní výkony dosa-
hovaly v průměru 60 m2.

Instalace probíhala ze samohybné plošiny Genie S40. PE mem-
bránu stejně jako u typu 3 dodala firma JUTA a.s.
4.5 Opravy izolací

V průběhu instalace nebo svařování může dojít k poškození izolace. 
Membrána je opravitelná záplatou ze stejného materiálu, přilepenou

horkovzdušnou pistolí. Okraje je možné zavařit ručním extrudérem.
Malá poškození PE pěny je možné vyplnit silikonem. U velkých

trhlin se musí vyměnit alespoň část desky.

5. STŘÍKANÝ BETON

Jako protipožární ochrana izolací slouží vrstva stříkaného betonu.
Technická specifikace vrstvy stříkaného betonu se na těchto projek-
tech výrazně lišila.

Na Islandu byla aplikována vrstva 6 cm u typu 2 a 5 a 8 cm u typu
3. Beton třídy C30/37 XC3, XD1, XS1 stříkaný na izolaci přes vyz-
tužovací svařovanou síť obsahoval 2 kg/m3 plastových mikrovláken.
U nevyztužených izolací se do první vrstvy (4 cm silné) přidávalo
i 4,5 kg mikrovláken na 1m3 betonové směsi.

Each section of the full-profile protection was fixed at both
ends to the lining through a 20mm wide perforated strip with
cartridge nails using a Hilti DX2 nail gun. 

Plastic waterstops had to be installed in sections longer than
25m. A plastic L-section by 1cm lower than the final thickness
of concrete was glued through a geotextile strip to the mem-
brane with a hotmelt adhesive throughout the cross-section cir-
cumference length. 

The installation was carried out using a Komatsu PC210
crawler excavator equipped with the installation unit, the
Genie GS3 390 self-propelled scissor lift, a Genie S40 self-
propelled lift used for welding and a Mase MPV 20BA diesel
generator with the operating power of 17.5kVA. With this set,
the installation rate exceeded 350m2 per shift.

As the PE plates, even the membrane is reinforced with wel-
ded mesh. The mesh is suspended at the distance of 25mm
from the internal side of the membrane. The correct distance is
secured on the anchors by special 400mm-diameter plastic
discs and, in the space between anchors, by classical plastic
rebar spacers. The welded mesh is identical with the mesh
described above for the type 1. The mesh mats were purchased
in Norway and were imported to Iceland. 

The PE membrane supplies were provided by the companies
of JUTA (CZ) and Oldroyd AS (NO). The surface of all other
metal materials, with the exception of welded mesh, was trea-
ted identically with the anchors, i.e. with the lower layer hot-
dip galvanized with zinc phosphate and the upper epoxy layer.
They were supplied by the company of Pretec. 
4.4 Type 5 – partial protection using a polyethylene 

membrane with a fixed width (for areas up to 20m2).

The last protection type is represented by a shotfiring-fixed
PE membrane with the given width (1.5m). The material spe-
cification was identical with the type 3. It was fixed to the
lining identically with the fixing applied in the case of the ter-
mination of the full-profile membrane, i.e. using cartridge
nails hammered through a 20mm wide perforated strip with
a Hilti DX2 nail gun. This insulation type is used for covering
small-width moist places. 

Resident engineer’s effort at the largest possible use of this
type caused several problems during the realisation. One of
them was the possibility of tearing the membrane from the
lining during the application of shotcrete at locations where
the height exceeded approximately 5m (this problem was sol-
ved by additional strengthening with welded mesh).
Furthermore, water seepage over the membrane edges took
place due to the irregular lining. In this case the resident engi-
neer recognised contractor’s objections and permitted repla-
cing of the insulation with PE foam slabs for the majority of
the places. Average daily outputs reached 60m2.

The installation was carried out from Genie S40 self-propel-
led lifting platform. As at the type 3, the PE membrane was
supplied by the company of JUTA a.s.
4.5 Membrane repairs

The membrane can be damaged during the installation or
welding. 

The membrane can be repaired by a patch from the same
material, which is stuck to the surface with a heat gun. The
edges can be welded with a handheld extruder. 

Small damaged places in the PE foam can be filled with sili-
cone. In the cases of large cracks it is necessary to replace at
least a part of the plate. 

Obr. 10 Stříkaní protipožární vrstvy na polyetylenovou membránu
Fig. 10 Spraying the fire protection concrete layer on the polyethylene membrane 
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V Norsku jsou všechny plochy izolace vyztužené a používá se
tedy pouze beton s příměsí mikrovláken (2 kg/m3). Celková tloušť-
ka betonu je 8 cm a nástřik probíhá ve dvou vrstvách.

Při stříkání je nutné ochránit již hotové definitivní vybavení tune-
lu. Na Islandu to pro zhotovitele znamenalo jen drenážní potrubí,
v Norsku to však byla hotová svodidla, chodníky a první vrstva
asfaltu.

Realizace na Islandu probíhala stříkacím strojem Meyco Potenza
(obr. 10) napájeným elektrocentrálou Olympian GEP200-4. Při
započítání nutné údržby bylo dosahováno denních výkonů přes 35
vystříkaných m3.

V Norsku prováděl stříkání subdodavatel strojem AMV osazeným
na nákladním automobilu (obr. 11). Výkony dosahovaly až 100 m3

za 12 hodin.

6. ZÁVĚR

Zkušenosti na projektech Metrostavu a.s. se výrazně liší v závis-
losti na místě, míře zapojení vlastních kapacit a specifikacích jed-
notlivých projektů. Celkem bylo na projektech Langanes, Joberg
a Norðfjörður provedeno 110 000 m2 izolací.

V Norsku je realizace poněkud jednodušší a Metrostav a.s. zde
v téměř stoprocentní míře používal subdodavatele, kteří se speci-
alizují na instalaci hydroizolací a mají dlouholeté zkušenosti.

Na Islandu však izolace představovaly nemalou výzvu.
Plnoprofilové izolace PE membránou nebyly dosud na Islandu
použity a investor s projektantem neměli s tímto typem zkušenos-
ti. Z toho pramenila nedostatečná projektová dokumentace a nut-
nost řešit mnohé detaily operativně. Snaha o minimalizaci plochy
izolací před instalací vedla ve výsledku k mnohonásobnému navy-
šování výměry při jejím provádění. To způsobovalo zásadní naru-
šení pracovního proudu a vyvolávalo potřebu několikrát se vracet
na již zaizolovaná místa. Vzhledem k odlehlé poloze Islandu a říd-
kému lodnímu spojení se již tak složitá logistika dále kompliko-
vala. Přes veškeré obtíže se pracovníkům Metrostavu a.s. povedlo
také díky zkušenostem získaným při ražbách dokončit instalaci
izolací v termínu a v předepsané kvalitě.
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5. SPRAYED CONCRETE

A layer of sprayed concrete serves to protect the insulation
against fire. The technical specifications for the sprayed conc-
rete layers were significantly different at these projects. 

In Iceland, a 6cm thick layer was applied at types 2 and 5,
whilst an 8cm thick layer was required for type 3. The grade
C30/37 XC3, XD1, XS1 concrete sprayed on the insulation
through reinforcing welded mesh contained 2kg/m3 of plastic
microfibers per 1m3 of concrete mixture.

In Norway, all areas of the insulation are reinforced and only
concrete with addition of microfibers (2kg/m3) is used. The
total thickness of the concrete layer is 8cm and concrete is
sprayed in two layers. 

During the shotcrete application it is necessary to protect the
already completed definitive tunnel structures. For the con-
tractor in Iceland, it meant only the completion of a drainage
pipeline, but in Norway it meant completion of safety barriers,
walkways and the first layer of asphalt. 

The realisation in Iceland was carried out using a Meyco
Potenza spraying machine (see Fig. 10) fed by an Olympian
GEP200-4 power generator. With the maintenance counted in,
the daily concrete spraying rate amounted to 35m3.

In Norway, concrete was sprayed by a sub-contractor using
the AMV machine mounted on a truck (see Fig. 11). The spray-
ing rate reached up to 100m3 per 12 hours. 

6. CONCLUSION

The experience gained on Metrostav a.s. projects signifi-
cantly varies depending on the location, the degree of involve-
ment of Metrostav’s own capacities, and the specifications for
individual projects. The total of 110,000m2 of insulation was
carried out on the Langanes, Joberg and Norðfjörður projects. 

In Norway, the realisation is a little simpler and Metrostav
a. s. used sub-contractors specialising in the installation of
waterproofing and having many years of experience nearly in
one hundred percent of cases. 

But in Iceland, waterproofing presented a considerable chal-
lenge. The full-profile PE membrane waterproofing had not
been used in Iceland until that time and the project owner with
the consulting engineer did not have experience with this type.
Inadequate design documentation and the necessity of solving
numerous details operatively resulted from this fact. The effort
at minimising the areas of insulation prior to the installation
resulted into multiple increasing in the insulation area during
the installation. It caused major disturbance of the work flow
and triggered the need for repeated returning to places where
the insulation had been completed. With respect to the remote-
ness of Iceland and sparse boat connections, the already diffi-
cult logistics was further complicated. Despite all difficulties,
Metrostav a. s. employees managed, also owing to the experi-
ence gained during the underground excavation, to finish the
installation of the water and frost protection on time and to the
required quality. 
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Obr. 11 Stříkání protipožární vrstvy na desky PE pěny
Fig. 11 Spraying the fire protection concrete layer on the PE foam plates 




