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Bakgrund 

Hallandsåsprojektet är en del av utbyggnaden av Västkustbanan, som syftar till att 
förbättra kommunikation med järnväg längs västkusten. Banverket (BV) är beställare av 
projektet och Skanska Vinci (SV) är enterprenör. Tunnlarna genom Hallandsås består av 
två parallella tunnelrör vardera 8,6 km långa. När de är i drift kommer kapaciteten på 
tågtrafiken att öka från dagens 4 till 24 tåg/timme. Tunga godstransporter kommer också 
att möjliggöras. SkanskVinci är totalenteprenör vilket innebär att SV är ansvarig även 
för projektering/konstruktion. För behandling och uttag av pilottunneln genom 
Möllebackzonen (MBZ) är Skanska Teknik (Skanska Sverige AB) huvudprojektörer. 
Vinci CGP som är den andra huvudprojektören i projektet svarar bland annat för 
konstruktion av den permanenta förstärkningen med betongelement (lining) som 
installeras bakom tunnelborrmaskinen. 

Hallandsåsprojektet är ett unikt projekt med höga krav och speciella svårigheter bl a i 
form av en mycket varierande geologi. Möllebackzonen är en identifierad zon med 
fullständigt vittrat och mycket dåligt berg (ler-silt omvandlat) och mycket vatten. För att 
ta sig igenom MBZ beslutades att en förbehandling med frysning och injektering skulle 
utföras. I den "främre" delen ska frysning stabilisera och täta tunneln medan för den 
"bakre" delen ska injektering täta berget till en tillräcklig nivå för att minska 
injekteringsinsatsen från TBM:en. För att komma fram till MBZ:a har en 600 m lång 
accesstunnel drivits emellan huvudtunnlarna. 

Genom en välfungerande tunnelcykel, anpassad till de tekniska kraven, och utförd med 
försiktighet och yrkesskicklighet har pilot tunneln drivits genom fullständigt vittrat berg 
under 130 m vattentryck. 

Inledning 

Denna artikel berör frysning och uttag av pilottunneln i Möllebackzonen, se även 
tidigare artikel i BK2005. 

Frysning är den förbehandlingsmetod som valdes för att säkerställa tunneldrivningen 
genom den, enligt geologisk bedömning, svåraste zonen längs tunnelsträckningen. 

Frysning har utförts från Hallandsåsens norra påslag via access tunneln fram till den 
prognostiserade starten på MBZ:a. Borrning av de 100 m långa frysrören har utförts från 
tunnelnivå. Frysningen har utförts genom att cirkulera en ca -40°C saltlösning, brine 
(CaCh) i ett slutet system. Temperaturen i bergmassan mäts i fyra särskilda 
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observationshål borrade på olika avstånd från tunnelcentrum. Efter att temperaturen nått 
erforderligt låg nivå har pilottunneln tagits ut och förstärkts . 

Frysningen kommer att fortsätta tills TBM:en anländer från söder och målet är att skapa 
en frusen zon som är optimerad både med avseende på stabilitet, tiningshastighet och 
"indirekt" påverkan på den permanenta konstruktionen. 

Geologi 

Hallandås är en urbergshorst och består av i huvudsak gnejs och amfibolit. Då horsten 
bildades, för ca 70 - 100 miljoner år sedan, utsattes berget för stora påkänningar och 
bergmassan blev kraftigt uppsprucken. Förutom att den innehåller mycket vatten har 
stora svaghetszoner bildats där vertikalförskjutna block av in situvittrat berg påträffas. 
Exempel på sådana zoner är de två randzonema och Möllebackzonen (sektion ca 
192+400 - ca 192+ 700, figur 1 ). 

Figur I . Geologisk principmodell av Möllebackzonen samt grundprincip för 
förbehandling. 

Topografiskt består MBZ området av en dalgång där Lyabäcken rinner mot Sinarpsdalen 
i nordväst. Norr och söder om Lyabäcken stiger marken till ungefär 180 m över 
tunnelnivå, däremellan är nivån som lägst ca 140 m över tunnelnivå. 

Baserat på, under entreprenaden, utförd kärnborrning har den geologiska modellen 
uppdaterats och den geologi som påträffats vid drivning av pilottunneln har bekräftat 
denna beskrivning. 

MBZ har mycket komplex karaktär, från fullständigt omvandlat berg med höga 
porositeter till friskt kraftigt uppsprucket och vattenförande berg. Generellt så består 
norra delen av MBZ (192+462 - 192+482) av kraftigt vittrad gnejs. Bitvis finns 
områden med lägre vittringsgrad (figur 2). Provpumpningam visar att det vittrade 
materialet agerar som en semi-permeabel barriär och mycket små grundvattenhastigheter 
förväntas genom denna zon. 
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Figur 2. Vittringsprofil i gnejs från vänster till höger: ovittrad till fullständigt 
vittrad. 

I gränsornrådet mellan den vittrade delen och friskare berg norr om denna finns en zon 
med breccierat, mycket genomsläppligt berg (192+457 - 192+462). I detta gränsornråde 
och även söder om det vittrade partiet finns upp till meterbreda kalcit gångar med olika 
mineral avsättningar, som flusspat, kalcedon, malm-mineral etc. Vilket indikerar 
förekomsten av ett hydrotermalt system där sprickor gradvis har öppnats under 
årmiljonemas lopp. 

Risk för "flowing ground" bedöms stor framförallt i områden där uppsprucket och 
kraftigt vattenförande berg finns angränsande till fullständigt vittrat berg. 

Bergmassan närmast borrkammaren består av friskt berg (gnejs) med några små mindre 
zoner, med något vittrat och vattenförande berg (192+400- 192+457). 

Södra delen av MBZ (utanför frysornrådet) bedöms som genomsläpplig och 
uppsprucken dock endast lokalt vittrad (192+520 - 192+700). 

Observerade grundvattennivåer ligger kring 140 m över tunnelnivån. 

Frysning av Möllebackzonen 

Konstruktionsarbetet med frysningen av MBZ utfördes med ambitionen att skapa en 
metod som var möjlig att anpassa till verkliga förhållanden och bergmassans verkliga 
egenskaper. Yttermera måste metoden ta hänsyn till upptiningsprocessen och laster 
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(lastökning) på den permanenta förstärkningen. Baserat på förundersökningar och den 
geologiska prognosen bedömdes frysning nödvändig för den norra och mer vittrade 
delen av MBZ med betoning på området mellan sektion 192+457 och 192+ 482. 
Bryts konstruktionsfrågoma ner kan ett antal huvudpunkter beskrivas: 

• Val av frysmetod (konstruktionsmateriel måste tåla mycket låga temperaturer för 
det fall kvävefrysning erfordras, se BK2005) 

• Val av borrmetod (borrenterprenör med erfarenhet från styrd borrning som klarar 
borrnoggrannhetskrav och möjlig "mudflow") 

• Val av borrhålsavstånd och antal borrhål (anpassat efter bergmassans frysta och 
ofrysta hållfasthet samt temperaturutveckling, tid till förfogande etc.) 

• Förstärkningsmetod anpassad till kalla förhållanden 
• Uppföljning och kontroll för att säkerställa att rätt och tillräcklig information kan 

sammanställas. 

Kortfattat beskrivs av några av huvudpunkterna. 

Val av borrmetod 
Kraven på bomnetoden var höga. Den skulle kunna styras till en noggrannhet av ca 0,5 
%. Metoden måste vara robust och kunna fungera även i områden med "mudflow" 
dessutom måste aggregat och borrsystem motstå de upp till 140 m vattentryck som 
kunde förväntas (figur 3). 

Till sist föll valet på en österrikisk underentreprenör Insond som visat stor kompetens 
vid borrning och arbeten i södra randzonen. Metoden byggde på borrning med sk 
"mudmotor" som styrdes med hjälp av en magnetslinga från ett inmätt pilothål som 
borrats i centrum på den planerade pilottunneln. Hålen injekterades successivt då vatten 
påträffades. Efter full längd borrats upp, 99 m, installerades infordring ( casing) med 
glasfiberarmerade rör. Dessa rör installerades mha Wassara-hammare. I systemet ingick 
dessutom bl a kärnborrning av standpipes, blow-out preventor och slurry-system (med 
separation av borrkax/bentonit). 
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Figur 3. 
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Utifrån antaganden och kännedom om bergmassans egenskaper, termiska och 
mekaniska, utfördes ett antal utredande beräkningar för att säkerställa känsligheten för 
olika parametrar och programvarans funktion . Den vittrade bergmassans mekaniska 
egenskaper undersöktes med i ett antal laboratorietester. 

Dimensionerande beräkningar utfördes med JoBFEM (KTH, vidareutvecklat av A. 
Fredriksson, Golder) ett numeriskt analysverktyg med möjlighet att koppla termiska och 
mekaniska beräkningar. Resultaten visade att med de förutsättningar som givits skulle 
erforderlig temperatur nås efter ca 6 mån frystid . 

F örstärkningsmetod 
Förstärkning av pilot tunneln var tvungen att utföras under kalla förhållanden. 
Följaktligen finns vissa särskilda krav på försträkningsmetoden. 

• Betongen får inte frysa förrän den minst uppnått en hållfasthet på 6 MPa. 
• Den måste kunna appliceras i tjocka skikt. 
• Hållfasthetsutvecklingen måste vara tillräckligt stor under den tid som betongen 

kan hållas varm för att nå tillräcklig hållfasthet. 

Dessutom fanns en del praktiska svårigheter som exempelvis avstånd till betongstation 
samt transporter in i den lilla pilot tunneln. Sammanfattningsvis gav kravställningen en 
sprutbetong som måste vara snabbhärdande, rätt accelererad och hållas varm under den 
kritiska tiden tills betongen tål att frysas ned. I samband med uttag av senare salvor 
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värms sprutbetongen ytterliggare för att betongreaktion och hållfasthetsutveckling skall 
fortsätta. 

Uppföljning 
För att säkerställa konstruktionens stabilitet ( och bekräfta ett förväntat beteende) krävs 
att de kritiska parametrarna följs upp. Eftersom de flesta av dessa är grundläggande 
egenskaper och eftersom dessa ej direkt är mätbara (ex. E-modulen för en bergmassa) 
kommer en uppföljning att ske av parameterar som indirekt kan bekräfta modellerna. Ett 
urval av den uppföljning som föreskrevs beskrivs nedan (tabell 1). 

Tiblll a e U. l rva avo b servera e parame rar. d t 
Kritisk parameter Uppföljd parameter Kommentar 
Porositet Tempera turutveckling Porositeten eller vatteninnehållet i 

(figur 4) bergmassan styr till stor del 
temperaturutvecklingen 

Frysta och ofrysta E-modul, Mätning med dilatometer i ett 
"jordens" kryp benägenhet borrhål. 
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permanentlining 
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Figur 4. 

Chainage 

Temperaturutveckling längs med observationsrör OH5. I 
beskrivningstexten anges datum och tid för observationen. Kurvorna är 
ordnade uppifrån och ner med ökande tid. 

126 



© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

Borrning/sprängning/förstärkning under kalla förhållanden 

Pilottunnelns storlek är ca 5*5 m och nästan helt cirkulär (figur 5). Tunnelns storlek 
minimerades bland annat efter tillgänglig salvborrutrustning. Redan i ett tidigt skede 
betonades vikten av placering och riktning på konturhålen i salvan för att undvika 
påborrning av frysrör. Frysrörens exakta läge kan naturligtvis inte garanteras på grund 
av kända toleranser samt osäkerheter i borrhålsstyrning och inmätning av fryshålen. För 
att så långt som var möjligt säkerställa borrnoggrannhet och inriktning vid salvborrning 
valdes en L2 Boomer med navigeringssystem. Utlastning skedde enligt "lasta-bär" 
principen med en Torolastare och en liten larvbunden grävare användes för att rensa 
botten. 

Figur 5. Pilottunneln under drift, sektion ca 192+470. 

Uttagscykel 
Tanken med den teoretiska uttagscykeln var att under ett dygn hinna: borra, ladda och 
spränga, ventilera, lasta ut, förstärka och värma sprutbetongen (figur 6). I praktiken 
följdes den teoretiska uttagscykeln mycket väl. Arbeten utfördes i tvåskift. Salvlängden 
var 2 m och totalt gjordes 8 m tunnel per vecka. 
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Figur 6. 

Borrning 

Lasta 
ut 3 h 

Uttagscykel med ungefärliga cykel tider. 

Att borra ifruset berg är i princip inte olikt från att borra i ett ofruset. Spolvatten måste 
dock tas omhand framme vid stuff för att inte bilda svallis i den kalla tunneln. Vidare får 
ingenting lämnas i tunneln på grund av frysrisken. Vattenledningar måste isoleras och 
förses med värmekabel. 

Laddning 
Laddning i ett berg som är kallare än -20° C kan ge svårigheter. Det förmodas vara 
orsaken till att bottenhål (som laddas först) vid vissa tillfällen inte detonerade 
tillsammans med den övriga salvan. Viss omskjutning var därför nödvändig. 

Ventilation 
Ventilation av salva skedde med förkyld luft (luftkylning) för att inte riskera upptining 
av den nysprängda bergytan. Erfarenheter från andra projekt visade att en sådan 
anläggning var nödvändig för att minimera störningar och arbetsmiljörisker för 
personalen. 

Sprutning 
Tunneln sprutades med torrsprutningsmetoden i första hand på grund av praktiska skäl 
som leverans av uppvärmd speciell cement och tunnelns lilla storlek. Efter några initiella 
svårigheter lyckades sprutningen mycket bra. Hållfasthetsutvecklingen i betongen 
kontrollerades löpande dels med prover och dels med temperaturutvecklingen i 
betongen. 

Utsättning 
Inmätning och utsättning gjordes efter varje salva eftersom pilottunnelns läge behövde 
anpassades efter frysrörens läge. Eftersom avståndet mellan pilottunnelvägg och frysrör i 
några fall var ner mot 50-60 cm krävdes detta för att minimera risken för skador på 
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frysrören, exempelvis genom påborrning eller vibrationsskador till följd av sprängning. 
Tillföljd av ett systematiskt fel vid inmätningen av pilothålet, som användes för 
magnetisk positionering av övriga fryshål, hamnade alla fryshål något till höger om och 
lägre än teoretiskt läge, detta ställde ytterligare krav på noggrann inmätning och 
utsättning under sprängning av pilottunneln. 

Uppföljning 
Den 9/5 började uttaget av pilot tunneln i avsikt att först ta sig de ca 50 m fram till den 
breccierade delen av MBZ. Temperaturen i den frusna bergmassan var för detta område 
tillfredställande låg. Den 26/6 hade SV nått sektion 192+448 ( d v s ca 7 m före den 
breccierade zonen). Med hänsyn till semestrar etc. avbröts vidare uttag. 9/8 fortsatte 
arbetet med sonderingsborrning. Efter inkörning av sprututrustning, infravärmare och 
luftkylning fortsatt uttaget in i de mest vittrade delarna av MBZ. Bitvis totalt 
genomvittrad höll ändå bergmassan ihop tack vare frysningen och det disciplinerade 
arbetsutförandet. Arbetet med pilot tunneln fortsatte till den 20/9 då drivning avbröts. 
Pilottunneln hade då nått sektion 192+488. 

I väntan på TBM 

Efter att drivningen av pilottunneln avslutats återstår ytterliggare en kort frysetapp samt 
injektering av Möllebackzonens södra del (165 m). Dessa arbeten pågår för närvarande. 
Ett flertal av injekteringshålen har redan utförts till fullt djup. Såsmåningom kommer 
TBM:en att passera MBZ och när östra tunneln har borrats färdigt monteras maskinen i 
sär för att transporteras tillbaks till söder och remonteras i västra tunnelröret. Ungefär 
vid samma tillfälle kommer frysarbetena med den västra tunneln att påbörjas. 

De ingenjörsmässiga arbetena pågår dock för närvarande med att tolka mätningar och 
observationer, för att med bättre säkerhet kunna prognosticera lasterna på den 
permanenta konstruktionen i förhållande till tidigare dimensionerande last. 

Sammanfattning 

Möllebackzonen (MBZ) är en mycket besvärlig svaghetszon i Hallandsås bestående av 
bitvis fullständigt vittrat (silt-ler) berg och mycket vatten. Denna kombination av mycket 
dåligt berg och mycket vatten bedöms som mycket besvärlig och därför valdes att 
förbehandla MBZ med frysning. Förbehandlingen utfördes i långa horisontellt borrade 
rör för att stabilisera och täta de mest vittrade delarna av MBZ. För att minska 
påkänningen på betongliningen (installeras efter TBM passagen) beslutades att en pilot 
tunnel skulle drivas genom zonen. 
Pilot tunneln drevs genom Möllebackzonen under sensommaren 2006 utan incidenter. 
Tunnelnsläge anpassades för varje salva efter frysrörens krökning för att minska risken 
av påborrning alternativt sprängskador på frysrören. Tunneln förstärktes med 
sprutbetong (torrsprutad) som värmdes med infravärmare direkt efter sprutning för att 
säkerställa sprutbetongens hållfasthetsutveckling. 
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