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MÖLLEBACKZONEN -ETT KALLT MOTTAGANDE 
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Bakgrund 

Hallandsåsprojektet är en del av utbyggnaden av Västkustbanan, som syftar till att 
avsevärt förbättra möjligheterna till kommunikation med järnväg längs västkusten. 
Banverket (BV) är beställare av projektet och Skanska-Vinci HB (SV) är entreprenör. 
De två parallella tunnlarna är vardera 8,6 km långa och när de är i drift ökar kapaciteten 
från dagens 4 till 24 tåg/timme. Tunga godstransporter möjliggörs också. I nuvarande 
entreprenad återstår ca 2 x 5,6 km tunnel att färdigställa. Arbetena skall vara avslutade 
2011 och tunnlarna planeras öppnas för trafik under 2012. Kontraktssumman är om
kring 3 700 MSEK och kontraktsformen totalentreprenad vilket bland annat innebär att 
SV är ansvariga för projektering/design. Två huvudprojektörer är engagerade i 
projektet, Skanska Teknik samt Vinci CGP. 

Hallandsåsprojektet är ett unikt projekt med speciellt anpassade krav. Flera aspekter har 
naturligtvis påverkat kravspecifikationen men av dessa är projektets historia, som kantas 
av flera misslyckanden, samt miljöpåverkan de viktigaste. Sammantaget innebär det att 
miljökrav, tekniska krav och kommunikativa krav är högre än normalt. 

SV s och BV s metod att möta de höga kraven och de potentiella svårigheterna baseras på 
fyra viktiga huvudpunkter: 

1. Tunnlarna borras med en avancerad sköldad tunnelbormingsmaskin (TBM) som 
kan klara de höga vattentryck (150 m) man förväntas möta. TBM:en är en så 
kallad "mixed shield" och kan borra i öppet eller slutet läge. Den permanenta 
tätningen och förstärkningen av tunnlarna sker med en prefabricerad 
betonglining som monteras direkt i TBM:ens bakre del. 

2. Förbehandling av Möllebackzonen (MBZ) utförs för att minimera risken att 
TBM:en går långsamt eller får andra problem. Förbehandlingen omfattar frys
ning och injektering. En 600 m lång accesstunnel drivs fram till MBZ för att 
möjliggöra arbetena. 

3. Starka projektorganisationer med stort fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
4. Ett gott och väl etablerat samarbete mellan inblandade aktörer i projektet, 

framförallt BV och SV. 
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Inledning 

Föreliggande artikel kommer att beröra punkten 2 enligt ovan; Förbehandling av 
Möllebackzonen. 

Förbehandlingen är en riskreducerande åtgärd som genomförs för att underlätta TBM 
drivningen genom den, enligt bedömningen, svåraste zonen längs tunnelsträckningen. 
Alla arbeten utförs från tunnelnivån (Fig. 1). Förbehandlingen omfattar: 

• Behandling av 120 m genom frysning och utförande av pilottunnel 
• Behandling av 140 m med injektering 
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Figur 1. Grundprincip för förbehandling. 

MBZ nås via en 600 m lång accesstunnel från de befintliga tunnelstuff erna vid det norra 
tunnelpåslaget. 

En ungefär 120 m lång pilottunnel för varje huvudtunnel kommer att utföras genom 
norra delen av MBZ. Pilottunnlarna är preliminärt 5 m i diameter. För att möjliggöra 
byggandet av varje pilottunnel kommer berget kring pilottunneln dels att stabiliseras 
genom frysning, via horisontella frysrör innan någon schaktning av tunnlarna äger rum, 
dels med hjälp av sprutbetong. Frysrörsbormingen sker från borrkammare placerade i 
anslutning till accesstunneln (Fig. 2). Efter att pilottunneln har utförts kommer 
inj ektering att utföras från pilottunnels stuff av omkring 140 m av den södra delen av 
MBZ. Injekteringen kommer att ske i successiva etapper om 15 till 25 m. Frysningen 
fortsätter till dess att TBM:en anländer till MBZ från söder och målet är att skapa en 
frusen zon runt TBM tunneln som är optimerad både med avseende på stabilitet, 
tiningshastighet och påverkan på den permanenta konstruktionen. 
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Figur 2. Principiell utformning av tunnlar och utrymmen för frysning. 

Geologi och hydrogeologi 

Hallandsås är en urbergshorst och består i huvudsak av gnejs och amfibolit. Horstforma
tionen innebär att ett stort bergblock, tiotals mil långt och ett par mil brett förskjutits 
vertikalt i förhållande till sin omgivning. Då borsten bildades, för ca 70-100 miljoner år 
sedan, utsattes berget för stora påkänningar och bergmassan blev kraftigt uppsprucken. 
Detta innebär att den kan innehålla mycket grundvatten. Där rörelsen var störst bildades 
också stora svaghetszoner, dessa är de båda randzonema samt MBZ. Här är berget 
delvis helt genomvittrat och uppvisar mer jordlika förhållanden. Den komplexa 
geologin gör att förhållanden är svåra. Det största problemet är att innehålla kravet på 
begränsad inläckning både under byggskedet (1001/s) och permanent (33 1/s). 

De geologiska förhållandena i MBZ varierar kraftigt (Fig. 3). Enligt grundförslaget 
kommer 260 m att förbehandlas. I den norra delen av MBZ förväntas bergmassan vara 
kraftigt vittrad. Här förväntas också den hydrauliska konduktiviteten vara låg. Angrän
sande zoner kan dock ha högre konduktivitet och risken för så kallad "flowing ground" 
kan inte uteslutas. Den södra delen av MBZ förväntas vara kraftigt uppsprucken och ha 
hög hydraulisk konduktivitet. Vittringsgraden är dock betydligt lägre och endast enstaka 
lokala zoner av vittrat berg förväntas förekomma. 

Observerade grundvattennivåer i MBZ ligger kring 140 m över tunnelnivån. 
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Figur 3. Exempel på borrkärnafrån tunnelnivån i MBZ. TBM·ens storlek 
(diameter 10,6 m) visas för att ge en bild av den förväntade 
heterogeniteten. 

Design av frysarbeten 

Designfilosofi 
Ambitionen är att skapa en process med "aktiv design" för att anpassa metoden till 
verkliga förhållanden och därmed skapa en flexibilitet att optimera förbehandlingen 
med avseende på: 

o Val av frysmetod för optimal frysinsats längs MBZ 
o Lokal frysning av speciellt svåra zoner 
o Upptiningsprocessen 
o Kostnader 

Baserat på den geologiska prognosen bedöms frysning vara nödvändig för den norra 
och mer vittrade delen av MBZ. För den södra delen bedöms injektering möjlig för att 
begränsa de inläckage som annars kan förväntas under TBM-driften i detta område. 

Den slutliga utformningen av förbehandlingen kommer att bestämmas efter att 
ytterligare data från den kompletterande förundersökningen erhållits (bland annat 
horisontella kärnborrhål som kommer att borras genom MBZ). Exempelvis kommer 
under arbetets gång längden av varje frysetapp samt omfattningen och längden på 
injekteringen att fastställas. Förbehandlingen av den västra tunneln kommer att anpassas 
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baserat på dels information från kompletterande undersökningar, dels på erfarenheter 
från förbehandlingen av den östra tunneln. 

En viktig del i den aktiva designen är att definiera beslutspunkter (toll gates) där beslut 
tas om slutligt metodval och arbetsupplägg. I huvudsak utgörs dessa punkter av: 

o Geologisk och geohydrologisk tolkning efter kärnborrning och hydrotester -
lokalisering av borrkammare, start av frysetapp 1. 

o Labtester för att fastställa insitu förhållanden - verifiering av design. 
o Övervakning/monitoring av termiskt och bergmekaniskt uppträdande -

kontrollerat uttag och acceptabla deformationer. 

Val och plac ring av kylmaskiner 
Kylmaskinerna, för konventionell brine-frysning, kommer att placeras i tunnlarna 
relativt nära MBZ. Av säkerhetsskäl kommer R410a att användas som frysmedium 
(används i vanliga villavärmepumpar), i stället för ammoniak som annars är vanligt i 
större kylaggregat. Placeringen inne i tunnlarna är gjord främst för att minska energi
förluster och längder på de isolerade brine-rören. 

Design/dimensionering av den frysta zonen och temporärförstärkning i pilottunneln 
Dimensioneringen har utförts stegvis i ett pre-konceptuellt, ett konceptuellt och ett 
detaljerat skede. På motsvarande sätt har också komplexiteten och noggrannheten i 
beräkningarna ökats. Denna stegvisa ökning av insatser bedöms nödvändig för alla 
komplicerade designuppdrag. Initiellt bedömdes således lösningens genomförbarhet 
som riskreducerande åtgärd och grov layout. Därefter har konceptuell dimensionering 
utförts för att pröva uttag och förstärkningsinsatser samt för att bestämma utformning av 
frysrör och frysrörsmaterial. 

I detaljskedet har kopplade termiska-mekaniska beräkningar utförts för att (med given 
indata) kunna bedöma temperaturutbredning och respons från samverkanskonstruktion
en berg/förstärkning. Baserat på dessa beräkningar upprättas konstruktionsdokument 
och bygghandlingar. 

Den frysta bergmassan kommer i första hand att förstärkas med sprutbetong. 
Stålarmering i form av nät eller bult kommer inte att användas i områden där TBM:en 
kommer att passera. Istället kommer fiberarmerad sprutbetong eller glasfiberarmering 
att användas. 

Förstärkningen har dimensionerats baserat på pilottunnlarnas storlek men 
installationstidpunkten beror också av bergmassans beteende, exempelvis hållfasthet 
efter frysning och krypning. Eftersom fruset berg uppträder visko-elastoplastiskt baseras 
dimensioneringen inte på vanliga bergmekaniska samband utan till stor del sker 
dimensioneringen baserat på labtester av frysta provkroppar. Framförallt är krypningen 
en viktig faktor att klarlägga, då de tidsberoende deformationerna påverkar lasten på 
förstärkning etc .. Den frysta bergmassans krypegenskaper har modellerats efter utförda 
krypförsök. I beräkningarna har två olika krypmodeller använts. För de analytiska 
lösningarna har Berggrens krypmodell använts och för den kopplade termiskt
mekaniska (JoBFEM) beräkningen har en numerisk krypmodell använts. Resultat från 
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de numeriska beräkningarna visar på måttliga deformationer i storleksordning med de 
analytiska lösningarna. 

Specifika designfrågor 

Accesstunneln 
Kravet på inläckage till accesstunneln har satts till ca 10 lit/s, detta läckage accepteras 
under drivning av den östra TBM tunneln. Efter drivning av den östra tunneln kommer 
accesstunneln att återfyllas och pluggas. Inläckagekravet förväntas uppnås med hjälp av 
kontinuerlig förinjektering (en injekteringsomgång). Lokalt förutsågs installation av en 
enklare lining. 

Frysning 
En viktig principiell fråga har varit materialval på infodringsrör ( casing) och frysrör. 
Normalt används stålrör både som casing och frysrör, men eftersom tunneldrivningen 
sker med TBM skulle det innebära att samtliga rör inom TBM profilen måste avlägsnas 
innan TBM:en anländer. Ett alternativ är att använda glasfiberarmerad epoxi (GRE). 
Dessa rör kan TBM:en borra igenom. För att klarlägga möjligheten att använda GRE rör 
har omfattande utredningar gjorts både med avseende på värmeledningsförmåga (efter
som GRE isolerar betydligt bättre än stål) samt testborming för att klarlägga borrbarhet
en med GRE som casing. Dessa utredningar/tester har visat att det är fullt möjligt att 
använda GRE som både frysrör och casingrör. 

Frysningens påverkan på permanenta konstruktionen 

Den permanenta förstärkningen av tunneln utgörs av en prefabricerad betongring som 
monteras inne i TBM skölden. 8 stycken betongsegment utgör en ring och varje 
segment är utrustad med en gummipackning som säkerställer tunnelns täthet. 

Stort dimensioneringsarbete har genomförts för att säkerställa den permanenta 
förstärkningens funktion i de geologiska och hydrogeologiska förhållanden som råder 
vid Hallandsås. Betongringen är dimensionerad för fullt vattentryck samt en berglast 
som uppkommer framförallt i mycket vittrat berg (mycket dåligt berg). 

En fråga som speciellt belysts är hur den frysta zonen påverkar lastförhållandena på 
betongringen. Följande generella frågeställningar fanns inledningsvis: 

o Bergmassans expansion och kontraktion till följd av frysningscykeln 
o Porvattentryck till följd av successiv tining 
o Skillnaden mellan ofrysta och frysta egenskaper hos berg/jordmassan 
o Installationssekvensen där en styv betongring installeras i en skenbart styvare 

fryst bergmassa som senare tinar och vill konvergera 
o Eventuell förändring av bergets/jordens egenskaper till följd av frysning och 

tining 

Under designprocessen har dessa frågeställningar bearbetats och nedanstående generella 
reflektioner kan göras. 
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Vatten som fryser expanderar 9 %. Dock är själva frysprocessen, temperaturfördelnin
gen och fryshastigheten i en "porös" bergmassa samt samexistensen is-vatten vid O °C 
viktig för por/sprickvattnets beteende. Erfarenhet och försök visar att om det finns 
möjlighet för vattnet att migrera (givet fryshastighet och hydrogeologiska egenskaper), 
kommer ingen expansion av bergmassan att ske. 

Vid upptining av bergmassan kan eventuellt porvattenövertryck inträffa i leromvandlat 
bergmaterial. Detta fenomen beror t.ex. av förkonsolideringsgraden, lerhalten (men 
också den geologiska vittringsprocessen), tiningshastigheten, hydrogeologiska 
egenskaper etc .. Förhöjda porvattentryck närmast tunneln kommer att åtgärdas med 
effektiv dränering och eventuell injektering. 

Fryst bergmaterial får normalt en ökad hållfasthet och styvhet med lägre temperatur 
jämfört med ofrysta förhållanden. I det här fallet har dock laboratorieförsök visat på 
endast en mindre skillnad mellan uppskattad E-modul på ofryst berg och provad E
modul på frysta prover. Denna osäkerhet måste därför beaktas i känslighetsanalyser. 

Lasten på den permanenta liningen bestäms främst av skillnaden mellan det frysta och 
det ofrysta bergmaterialets egenskaper. En styv stabil fryst zon genererar en liten 
deformation vid uttaget (bergmassans respons) och lasten på betongliningen blir således 
större vid upptining jämfört med en mindre styv fryst zon. Dimensionering är utförd 
med egenskaper givna i kontraktshandlingama och med egenskaper tolkade från 
laboratorieförsök (resultat av frysta prover). Känslighetsanalyser har utförts för att 
verifiera konstruktionens robusthet. 

Frysning kommer sannolikt att orsaka viss förändring av bergmassans egenskaper. 
Framförallt visar litteraturen och erfarenheten på att en tinad bergmassa kan få en 
förhöjd hydraulisk konduktivitet. I övrigt bedöms förändring av egenskapar främst vara 
av sekundär natur, det vill säga orsakade av till exempelvis is-segregation, portrycksför
ändringar etc .. 

Under ett år har dimensioneringsarbetet pågått med syfte att besvara ovanstående 
frågeställningar. Omfattande beräkningar och tester har utförts som visar att med den 
uttagsprincip och betonglining som föreslås kommer arbetena att kunna slutföras i 
säkerhet och uppnå krav på livslängd etc .. Naturligtvis innebär den varierande och för 
närvarande endast delvis kända geologin att överraskningar gällande bergmassan måste 
förutsättas. Sensitivitetsanalyser har därför utförts, exempelvis med påtagligt förhöjd E
modul i den frysta bergmassan. En stor del av arbetet utgörs därför av definition av 
åtgärdspaket samt in situ undersökningar. 

Frysning förväntas pågå i minst 6 månader före uttag av pilottunneln och den frysta 
zonens tjocklek beräknas vara ca 5 m (vid uttagstillfället). 
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Utförda arbeten 

Accesstunneln har då delll1a artikel färdigställs drivits till drygt 80%. Accesstunneln är 
ca 25 m2 och drivs konventionellt med bon11ing och sprängning. Bergkvaliteten är bra 
och endast ströbultning och selektiv sprutning utförs. Normalt sett, vid ovittrade eller 
mindre vittrade förhållanden, kräver amfiboliten mer förstärkning än gnejsen pga att 
amfiboliten tenderar att bli mer storblockig och ha sämre hållfasthet i sprickplanen. 

Utlastning sker både med hjullastare CAT 966 (nära mötesplatser) och med en 
larvburen lastmaskin med transportband Schaeff ITC 312 (längre ifrån mötesplatser). 
Dessa lastar på konventionella bergbilar och A25 dumprar. Tack vare Schaeff-lastaren 
har endast två mötesplatser behövt göras på 600 m tunnel. 

Framdriften har varit ca 25 m/vecka med 35 m som bästa vecka. 

lnjektering sker kontinuerligt, men endast med en skärm som omfattar 17-21 hål 
(selektivt har 3-4 stuffhål använts). Skärmlängden har varierat mellan 9 och 20 m. 
Sondering utförs endast selektivt. Ett injekteringsbruk baserat på Rheocem 650 med 
tillsats av Rheobuilt 1000 har huvudsakligen använts. Inledningsvis användes vet 2 och 
vet 1 men erfarenheten visar att det styvare bruket har lika bra eller bättre egenskaper, 
så senare har endast vet= 1 använts. 

En viktig erfarenhet som drogs i startskedet var att blandningstiden för injekteringsbru
ket är mycket viktig för att uppnå rätt egenskaper. En för kort ( eller för lång) bland
ningstid ger betydligt sämre egenskaper. Detta visar vikten av att ha en fungerande 
fältprovning och uppföljning av injekteringsprocessen. 

Under drivningen av accesstunneln (idag 500 m av total 600 m drivna) har avsevärt 
bättre injekteringsresultat än tidigare vid Hallandsås uppnåtts. Detta har enligt Skanska
Vinci' s tolkning två orsaker. Dels drivs accesstunneln i relativt bra berg, dels har 
injekteringscementen utvecklats och fått bättre egenskaper, framförallt när det gäller 
inträngningsförmåga i fina sprickor. 

Ju längre söderut från den norra randzonen man kommer desto bättre blir de geologiska 
förhållandena, en signifikant förbättring av den geohydrologiska situationen har identi
fierats ca 75 min i accesstunneln. Detta kunde konstateras genom mindre inläckage 
genom injekteringshål samt en mindre komplex sprickbild och färre sprickor. I den 
första delen av accesstunneln känner vi dock igen oss från "det gamla Hallandsås", dvs 
stora inläckage trots omfattande injektering och en mycket komplex sprickbild. De 
första 50 m av accesstunneln står idag uppskattningsvis för mer än 80 % av inläckaget. 
Därefter förekommer endast dropp i varierande grad. 

När det gäller brukens egenskaper finns också en märkbar skillnad om man jämför med 
tidigare drivning vid Hallandsås (1996-1998). Ett betydligt styvare bruk (vet 1) kan idag 
användas och ger tillfredsställande inträngning. Bruksåtgången var på norra sidan under 
tiden 1996-1998 ca 30 kg/borrmeter, idag i accesstunneln har åtgången varit ungefär 23 
kg/borrmeter. 
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Accesstunneln förväntas vara färdig under februari 2005 och frysningen planeras att 
påbörjas under sommaren 2005. TBM:en anländer till "den kalla" MBZ under andra 
halvåret 2007. 

Slutord 

Arbetena vid MBZ är komplexa och intressanta. Det blir sannolikt det största frys
projekt som genomförts i Skandinavien inom ett undermarksprojekt. Mycket arbete 
skall utföras på kort tid och den tekniska nivån är relativt hög. I artikeln har en generell 
bild av arbetena givits för att ge en så bra överblick som möjligt. 

En intressant aspekt som endast berörts i korthet är den kontinuerliga informationsin
hämtning, exempelvis i form av kompletterande geoundersökningar och mätningar, som 
är helt nödvändig för att kunna utföra arbetena. Vidare hur denna information omsätts i 
rediga beslut. Denna designfilosofi förutsätter en bra dialog mellan designer och pro
duktion och ett möte mellan teknik/teori och utförande/praktik. Författarnas förhopp
ning är att man skall lyckas med denna sammansmältning och att ett "varmt" TBM 
mottagande kan göras i den östra huvudtunneln 600 m norr om MBZ någon gång vid 
årskiftet 2007-2008. 

Sammanfattning 

Förbehandlingen av den 300 m breda Möllebackzonen är en del i tunnelprojektet men 
utgör i sig ett mycket stort anläggningsprojekt med många komplexa tekniska 
frågeställningar. 

Kombinationen av kraftigt vittrat berg (silt och lera) samt mycket vatten bedöms 
innebära så stor risk för TBM drivningen att en förbehandling är motiverad. Detta är 
huvudskälet till att det dåliga berget i Möllebackzonen förbättras med hjälp av både 
frysning och injektering. 

Artikeln beskriver tekniken i sin helhet samt vissa detaljer i utförandet. Metoden är 
konventionell men komplex och flera design- och utförandeproblem måste lösas. 
Exempel på sådana är tätning av den 600 m långa accesstunneln, borrning av hål för 
frysrör, materialval på casing- och frysrör, dimensionering av den frysta ringen och 
temporär förstärkning i det frysta området samt laster på segmentliningen till följd av 
det frysta bergets respons vid upptining. 
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