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Projektbeskrivning 

1.1 Västkustbanan 

För att möta den ökade efterfrågan på järnvägsburen gods- och persontrafik 
initierades under 80-talet Västkustbanan. Förbindelsen mellan Göteborg och 
Malmö skulle nu bli kortare och snabbare och i kombination med 
Öresundsförbindelsen likaså förbindelsen mellan Oslo och Köpenhamn. 

Projektet omfattar en utbyggnad av befintligt järnvägssystem till dubbelspår vilket 
inkluderar flertalet nya sträckningar med utökade signalsystem och korsningar. 

1.2 Hallandsås 

Ett av de stora hinder som Projekt Västkustbanan stöter på är Hallandsås, en ås i 
den norra delen av Skåne. Vid Båstad genomkorsas Hallandsås av Sinarpsdalen 
genom vilken järnvägen slingrar sig fram. Framkomligheten är begränsad genom 
enkelspår, små kurvradier och bitvis kraftiga lutningar. Detta begränsar kapaciteten 
för godstrafik och i viss mån även persontrafiken. Vintertid med snö och is blir ofta 
tågen stående och måste erhålla hjälp från ett påskjutande lok. Även under hösten 
kan liknade problem uppstå med våta löv som lägger sig på rälsen. 

1.3 Projekt Tunnlar genom Hallandsås 

I syfte att eliminera den begränsande faktor som Hallandsås utgör fattades i slutet 
av 1980-talet beslutet att en tunnel skulle byggas genom åsen. Tunnelsträckningen 
delades upp på två separata tunnlar, en för södergående trafik och en för 
norrgående. Tunnlarna blir 8,6 km vardera och förbinds med tvärtunnlar var 500:e 
meter. 

I januari 1996, efter ett internationellt anbudsförfarande, gick det nya kontraktet till 
Skanska efter det att den första entreprenören Kraftbyggarna dragit sig ur 
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projektet. Skanskas drivningsteknik bygger på konventionella metoder såsom 

borrning, sprängning, injektering och bergförstärkning. Tågtrafiken genom de nya 

tunnlarna beräknades vara igång under år 2000. 

2. Geologi 

2.1 Hallandsås uppkomst 

Hallandsås är till skillnad mot vad många tror ingen rullstensås utan en horst 

skapad genom att en vertikal förkastningsrörelse pressat upp en stor del av 

urberget. Resultatet blev en avlång plint, som likt en limpa sträcker sig genom det 

Skånska landskapet. Detta skedde för knappt 100 miljoner år sedan under Krita

perioden. En ökad aktivitet längs den nordvästliga förkastningslinjen, kallad 

Tomqvistlinjen, föranledde borstens bildande. 

Berget i Hallandsås utgörs i huvudsak av gnejs och amfibolit. Till följd av den 

upplyftande rörelsen har den horisontal- och vertikalspänning som tidigare verkat 

på berget eliminerats med följden att berget i borsten blivit spänningslös i fråga om 

yttre påverkan. Genom den upplyftande rörelsen har borstens kanter krossats och 

malts vilket i sin tur lett till att vittringen i dessa områden av borsten blivit 

omfattande. Gnejsen och amfiboliten har i vittrade områden omvandlats till lera. 

Dessa områden kallas randzoner och illustreras i [ 1] . De zoner som ur 

drivningsteknisk synvinkel skapar problem är Norra randzonen, Möllebäckszonen 

och Södra randzonen. Den komplicerade tektoniken i området har lett till att 

berget inne i borsten är mer uppsprucket än normalt svenskt urberg. 

Norra randzonen 200 m bred. 
Mycket dåligt berg (lera) 

Södra randzonen 750 m bred. 
Mycket dåligt berg (lera) 

Figur 1 Ur drivningsteknisk synvinkel komplicerade zoner i Hallandsås. 

2.2 Södra randzonen - SRZ 

Den södra randzonen defineras som 750 m, dvs mellan sektion 197+900-197+ 150. 

Svaghetszonen är ovanligt stor enligt svenska mått och består av en central del där 
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den största rörelsen skett samt intilliggande delar som mer eller mindre påverkats 
av de tektoniken. 

Omfattande geologiska undersökningar har genomförts inom det område som ovan 
defineras som den södra randzonen. Dessa undersökningar har bl.a. resulterat i en 
geologisk modell [2], som beskriver de geologiska förhållanden inom zonen. 

a) "Borsten". In i borsten sker en successiv övergång till friskt berg av 
förhållandevis bra kvalitet. 

b) "Svackan". Den centrala delen utgörs av en vittrad, leromvandlad svacka. I 
denna svacka har man också träffat på lager av sedimentärt berg. 

c) "Knölen". Söder om svackan finns ett parti med friskare berg. 
d) "Roten". Ytterliggare söderut finns indikationer på en vittrad "rot". 
e) "Periferin". I zonens periferi sker en successiv övergång till friskt opåverkat 

berg av bra kvalitet. 

Norr 

östra tunneln ca 65% utsprängt 

Västra tunneln ca 75% uts rän 

Södra randzonen 

Söder 

Figur 2 Konceptuell geologisk modell över södra randzonen. Längdskalan 
är ungefärlig. Svarta subhorisontella linjer representerar 
kärnborrhål. 
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3. Planerade drivningsmetoder 

3.1 Aktiv design 

De förhållanden som förväntades vid tunneldrivning genom Hallandås har i många 

avseenden tidigare ej upplevts i undermarksbyggande i Sverige. Internationella 

erfarenheter gav Skanska den nödvändiga kunskap gällande metodval för drivning 

och bergförstärkning. 

Ett angreppssätt ofta använt av Skanska i stora undermarksprojekt är Aktiv design. 

Denna metod har även tillämpats vid projekt Hallandsås och kan delas in i tre delar. 

1. Prognos / Förutsägelse 
Med utgångspunkt från geologiska undersökningar upprättas prognoser över den 

förväntade bergkvaliteten för objektets olika delar avseendet.ex material, 

sprickfrekvens, vattenförekomst samt Q-värde. Dessa prognoser ligger till grund 

för val av drivnings- och förstärkningsmetoder. Vanligtvis är bergklassificeringen 

kopplad till en viss drivningsmetod samt en föreskriven förstärkning. 

2. Observationer 
Vid bergdriften sker kontinuerligt en kartering av berget. Denna kartering utgör 

tillsammans med deformationsmätningar och andra bergklassificeringsmetoder den 

verklighet utifrån vilken bergdriften anpassas. 

3. Åtgärd 
Med vetskap om de aktuella bergförhållandena, erhållna från observationer, sker en 

anpassning av drivnings- och förstärkningsmetod som därmed utgör en ny prognos 

i cykeln för Aktiv design. 

3.2 Drivningsmetoder 

Metodval för bergdrift genomfördes med anpassning till aktuella bergförhållanden 

enligt följande sekvens. 

1. Full sektion, full salvlängd (5 meter) 

2. Full sektion, halv salvlängd (2-3 meter) 

3. Galleri och pall, full salvlängd (5 meter) 
4. Galleri och pall, halv salvlängd (2-3 meter) 

5 Galleri och pall, halv salvlängd, delat galleri ( s.k multiple drift) 

Ett mellansteg (21'2) före övergång till galleri och pall var att skjuta nedre delen av 

salvan först och därefter fälla alternativt bila eller fräsa en takstross momentet 
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efter. Detta val skulle ge en skonsam losstagning för taket vilket är en viktig åtgärd 
i dåligt och vittrat berg (ravelling_ground) 

3.3 Föntärkningsmetoder 

En av nyckelfrågorna, vid planering av förstärkningsarbetet vid projekt Hallandsås, 
för att åstadkomma en god totalstabilitet i tunneln vid ravelling ground var att 
skapa en bra tunnelprofil vid drivingsarbetet. 
För att erhålla denna profil var det nödvändigt att minimera överberg och 
bergutfall. Detta planerades åstadkommas genom drivning med takstross, enligt 
ovan, samt med spiling. Spilingen vilken utgjordes av kamstål, planerades sättas 
med en vinkel på 5-10° Spilingen verkar som en balk upplagd i båda ändarna. Det 
främre upplaget utgörs av berget självt medan det bakre upplaget skapas med hjälp 
av bult eller sprutbetongbågar. 

Övrig förstärkning av tunneln planerades att ske med konventionell systembultning 
i samverkan med sprutbetong enligt "lager på lager" -principen. Vid behov 
förstärks sprutbetongen med nätarmering. 

4. Genomförda drivnings- och förstärkningsmetoder 

4.1 Metodindelning 

Drivningsarbetet genom Södra Randzonen kan delas in i 5 olika typer, I-IV. Dessa 
representerar olika faser i arbetet och är resultatet av en kontinuerlig anpassning till 
aktuella bergförhållanden, aktiv design. SRZ definieras i sektionsangivelse mellan 
197+900- 197+150, dvs ca 750 meter. För att illustrera utsträckningen av de olika 
typernas förekomst anges de i procent av hittills utförd del av SRZ. 

4.1.1 Typ I - Sektion 197+864 - 197+581 

O-värde: 

Del av SRZ: 
Drivningsförfarande: 

197+864-758: 7,1-0,9 
197+758-591: 0,19-0,04 
52% 
Full sektion, full salvlängd 5m, kontinuerlig 
sonderingsborming, spiling vid behov. 

Vid början av den södra randzonen, 197+864 'tillämpades detta förfarande. Tunneln 
drevs med full sektion vilket motsvarade en area på ca 62 m2 

- 68 m2
, beroende på 

kravet på förstärkningsinsats. Berget bestod mestadels av amfibolit och gnejs. 
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Normal salvlängd uppgick till 4,90 - 5,20 m beroende på bergkvalitet. Vad gäller 

förekomst av vatten i randzonen kan sägas att en mycket liten injekteringsinsats har 

krävts i jämförelse med andra delar av borsten. Genom den höga graden av 

lervittrat berg är bergmassan relativ tät och de stora insatserna läggs istället på 

förstärkning. Förinjektering utfördes dock kontinuerligt i den första delen av SRZ 

med små injekteringsmängder och goda resultat. Kontinuerlig sonderingsborrning 

har genomförts cirka var 10:e meter eller efter varje två salvor. Vid ett fåtal 

tillfällen har spiling nyttjats vid lokala svaghetszoner. 

4.1.2 Typ Il - Sektion 197+591 - 197+560 

O-värde: 
Del av SRZ: 
Drivningsförfarande: 

0,06-0,03 
6% 
Full sektion, halv salvlängd, kontinuerlig 
sonderingsborrning, avlastningshål, kontinuerlig spiling 

och förbult. 

Vid en försämring av bergkvaliteten vidtogs åtgärder för att säkerställa 

driftsäkerheten samt en kontinuerlig framdrift. Salvlängden halverades till ca 2,5 m 

fortfarande med full sektion. För att eliminera problem med oväntade vattenflöden 

fortsatte den kontinuerliga sonderingborrning efter varannan salva, följaktligen nu 

med intervallet ca 5m. Injekteringsbehovet minskade betydligt både i antalet 

injekteringstillfällen såväl som mängd injekteringsmedel. 

Med de ofta förekommande lerslag som uppträdde i stuffen krävdes ett sätt att 

dränera eventuella vattenflöden från det omedelbara drivningsområdet. Vid högt 

vattentryck och ogynnsamt orienterade slag riskerade berget att bli instabilt med 

ras som följd . Detta löstes framgångsrikt med långa avlastningshål några meter 

bakom stuff i drivningsriktningen. Dessa hål dränerade eventuellt vatten från 

stuffen och kunde tillåtas att läcka under en tid tills dess att en efterinjektering 

kunde ske. A vlastningshålens längd var 14 m, de borrades i ca 10-15 ° lutning och 

deras antal uppgick normalt till 6. 

I syfte att förstärka taket och anfangen genomfördes kontinuerlig spiling och 

förbult. S~gen utfördes med ingjutna Ks60s kamjämsbult (j>25 alt 32mm. 

Beroende på bergkvalitet varierade c/c-avståndet för spilingbultarna mellan 0,30m 

till 1,00m. Stickningsvinkeln för bultarna varterade mellan 5-15°. Längden på 

spilingbultarna var 7,5 m. Vid sättning lämnades ett utstick motsvarande cirka lm. 

Detta för att skapa ett bakre upplag för bultarna. Upplaget skapades genom 

infästning i radiellt borrade Swellexbult L= 1 m eller genom varmbockning av 

spilingbultarna mot tunneltaket med nätarmerad sprutbetongbåge. Spiling utfördes 

vid varannan salva, dvs var 5:e meter. 
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Som ett komplement till utförd spiling monterades även kontinuerligt förbult. 
Dessa utgjordes av Swellex med längden 7,5m. Förbultarna placerades mellan 
spilingbultarna i området anfang - anfang. Stickningsvinkeln på dessa var 10-20° 
och syftet med bultarna var att förstärka de eventuella slag som låg ovan tunneln i 
subhorisontella plan. ' 

4.1.3 Typ ID- 197+560-197+500 

O-värde: 
Del av SRZ: 
Drivningsförfarande: 

0,03 -0,007 
11% 
Galleri- och palldrift, full salvlängd, kontinuerlig 
sonderingsborrning och avlastningshål, kontinuerlig 
spiling och förbult. 

Till följd av kraftigt försämrade bergförhållanden samt ett antal bergutfall och en 
instabil tunnelfront togs beslutet om att övergå till galleri- och palldrift. Den fulla 
tunnelsektionen delades upp i ett övre galleri motsvarande 43 m2 och en undre pall 
motsvarande 25 m2

. Genom detta drivningssätt erhölls en snabbare 
förstärkningsinsats på de från säkerhetssynpunkt mest kritiska delarna av tunneln, 
taket och anfangen. Tillämpningen av sonderingsborrning och avlastningshål 
fortsatte enligt tidigare vilket även gäller spiling och förbult. Spiling och 
förbultning utfördes till ca 0,5m ovan galleribotten. Indriften ökades till full 
salvlängd enligt typ I vilket på motsvarande sätt påverkade frekvensen på 
sondering samt spilingbult. 

Vid inledningen av galleri- och palldriften upplevdes en kraftig variation i bergets 
kvalitet i stuffen. Kvaliteten växlade från mycket god till kraftigt vittrad och 
uppsprucken. Orsak var att tunneln vid detta tillfälle drevs precis i gränszonen 
mellan kraftigt vittrat och svagt-måttligt vittrat berg. 

4.1.4 Typ IV - 197+500 - 197+487 

O-värde: 
Del av SRZ: 
Drivningsförfarande: 

0,07-0,005 
3% 
Galleri- och palldrift, kort salvlängd, kontinuerlig 
sonderingsborrning med utökat antal hål, 
avlastningshål, kontinuerlig spiling och förbult, MWD
loggning. 

Vid fortsatt drift genom SRZ föranledde ytterliggare försämrade bergförhållanden 
en ökad försiktighet vid framdriften. Salvlängden halverades. För att bättre kunna 
utnyttja en metod för direkt bergprognos, MWD, utökades antalet sonderingshål 
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till 10 st. Sonderingshålen placerades i en skärm runt tunnelprofilen för att på detta 

sätt erhålla så utförlig information som möjligt. 

MWD beskrivs närmare i Kapitel 7. Dessa prognoser utgjorde ett verktyg i arbetet 

att på ett metodiskt och säkert sätt välja förstärkningsinsats med antal och 

placering av driftbult, behov av sprutbetong och planering av vidare framdrift . 

4.1.5 Typ V - 197+487 -197+340 

O-värde: 
Del av SRZ: 
Drivningsförfarande: 

0,005 
28% 
Galleri- och palldrift, kort salvlängd, galleriet uppdelat i 

två eller flera fronter (fräsning + sprängning) 

kontinuerlig sonderingsborrning och avlastningshål, 

kontinuerlig spiling och förbult, MWD-loggning. 

Till följd av ytterliggare försämrat berg fattades beslutet att driva berget med delat 

galleri. Galleriet delades upp i två till sex delar beroende på bergförhållande. 

Inledningsvis sprängdes en pilot mitt i stuffen motsvarande ca 4x4m. Vid bättre 

berg kunde bredden ökas medan höjden ej överskreds. Konturen borrades upp 

samtidigt som piloten, detta för att ge en brottanvisning i det vidare 

drivningsaibetet. Efter uttag av piloten fälldes taket genom strossning av grävare 

utrustad med bilningshammare. Genom den borrade konturen erhölls en fin profil 

med ett minimum av över- eller underberg. Taket förstärktes med fiberarmerad 

sprutbetong. varefter väggarna strossades och förstärktes på motsvarande sätt. Vid 

vissa tillfällen med hårt berg i botten genomfördes en förspräckning av konturhålen 

för att lossgöra berget. 

Vid förekomst av väldigt löst berg i stuffen nyttjades en specialbyggd grävare 

utrustad med en fräs. Genom att fräsa framförallt den över delen av sektion gavs en 

mycket fin tunnelprofil och en mer kontrollerad losstagning av bergmaterial vilket 

även gav möjligheten till en mycket snabb förstärkningsinsats. Stuffen förstärktes i 

dessa fall med Swellexbult och sprutbetong. 

Vid en kortare period drevs berget genom att en mittpelare lämnades medan berget 

på sidorna frästes eller bilades ner. Detta gav en nödvändig avlastning av berget 

tills driftförstärkningen utfördes. Mittpelaren togs sedan ut som sista del av 

tunnelfronten. Då berget försämrades ytterliggare, till jordlika förhållanden, vidtogs 

en försiktigare losstagningsmetod där fräsningsmaskinen spelade en vital roll. 

Losstagningen inleddes med att mindre delar av taket frästes, uppskattningsvis ca 

4-5 m i bågmått, varefter detta parti förstärktes med sprutbetong. Efter betongens 

hårdnande fortsatte fräsningen av nästa parti. En tidsmässigt långsam drivning men 

med en hög säkerhetsfaktor och möjlighet att optimera losstagning och 
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förstärkning. Vid färdig tunnelprofil utfördes driftbultning och 
kompletteringssprutning av fiberarmerad sprutbetong. 

5. Kapacitet - Mängder 

För att illustrera och tydliggöra vilken förstärkningsinsats som bergförhållandena i 
SRZ kräver anges i tabellen nedan framdriftskapaciteten, angiven i meter/vecka 
samt aktuella förstärkningsmängder, angivna i mängd/meter tunnel. 

Kapaciteten och mängderna redovisas för respektive drivningstyp i enlighet med 
Kapitel 4. 

Tabell I Framdriftskariacitet och förstärkningsmängder SRZ, Hallandsås. 
Typ Kapacitet Bult Bult Spiling Förbult Nätarm. Sprutbetong 

[m/vecka] (drift) (perm) [stim] [stim] [m2/m] [m3/m] 
[stim] [stim] 

I 13,0 2,3 14,0 0,4 0,1 - 4,3 
Il 10,3 2,9 14,0 3,7 3,5 7,9 8,4 
III 8,6 3, 1 14,0 6,8 4,1 9,9 6,6 
IV 6,5 10,0 14,0 10,9 5,6 11,1 8,1 
V 6,0 13,7 14,0 9,5 3,7 20,3 8,5 

6. Utrustning vid drivning genom SRZ 

6.1 Berguttag 

• Den konventionella salvborrningen har utförts med en Atlas Copco 353E 
utrustad med Bever Controls navigeringssystem. 

• Lastningsarbetet har utförts med en Cat 980C försedd med 
sidotippningsanordning. Uttransporten har sköts av ett antal Dumpers Volvo 
A25:or, tillhandahållna av en underentreprenör. 

• Vid vissa bergförhållanden har losstagning av berg skett med grävmaskin 
utrustad med bilningshammare. Denna utrustning har ofta använts i kombination 
med den konventionella borr- och laddutrustningen. Olika bergförhållanden 
inom en och samma stuff föranledde ofta ett kombinerat berguttag. 

• Vid extremt vittrat och leromvandlat berg fungerade ej bilning eftersom 
vibrationerna i berget riskerade leda till bergutfall. Drivningen genomfördes här 
med en inhyrd fräsutrustning. Fräsningen av tunnelprofilen ger en mycket jämn 
och fin linje, vilket leder till en optimal valvform med därtill hörande bärande 
egenskaper. Vid fräsningsarbetet finns alltid personal med erfarenhet av berg 
och bergförstärkning närvarande. Detta för att direkt vid fräsningen kunna 
forma tunnelns profil samt utföra nödvändig driftförstärkning. 
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6.2 Bergf"örstärkning 

• Vid sprutning av fiberarmerad betong används sprutrobot från Stabilator. 

• Betongen transporteras in i berget av konventionella roterbilar. 

• I det närmaste all sprutbetong vid projektet tillverkas i en egen betongstation 

vid det södra påslaget. Fibertillsättningen sker i stationen med fiberdoserare 

styrd av doseringssystemet. Betongen blandas -i en¾ m3 tvångsblandare. 

• Bultborrningen utförs med ovan nämnda Atlas.;.rigg. 

• Bultsättningen sker från Brytbock eller AMY-plattform. Bultbruk blandas och 

pumpas med en pump monterad på en speciell bultbil. Bultbilen är försedd med 

cementficka från vilken cementet skruvas direkt i pumpen, vilket leder till att 

den arbetssamma säckhanteringen elimineras. Cementfickan fylles via 

bulksystem direkt vid cementlager eller via mobila cementkulor. 

• Nätaqneringen monteras från Brytbock eller AMY-plattform, och fästes med 

bultpistol. 
• Torrsprutningsutrustning har funnits tillgänglig för eventuella behov. 

7. MWD - Bergprognos 

MWD, Measurment While Drilling, är en metod som genom tolkning av 

borrparametrar kan ge en bergprognos avseende olika egenskaper såsom 

hållfasthet och sprickfrekvens. Vid borrning lagras en stor mängd data med hjälp 

av Bever systemet. Genom att tolka dessa data och koppla dem till den aktuella 

geologin kan bergprognoser upprättas. 

Erhållna borrdata lagras på ett minne i borriggen. Från detta minne flyttas data 

över till en PC där den tolkas med hjälp av multivariat statistisk analys och 

konverteras till ett bearbetbart filformat lämpat för grafisk presentation. 

Vid jämförelse av upprättade prognoser och utförda karteringar visar det sig att 

överensstämmelsen är mycket god. MWD-loggningen av borrdata möjliggör ett 

mycket värdefullt verktyg i drivning genom dåligt berg. 

MWD verkar som ett mycket bra hjälpmedel i spridning av den information som 

ges under borrning i framförliggande berg. Denna information har tidigare endast 

varit tillgänglig för borraren som under pågående borrning kan känna och se 

variationerna i bergkvalitet. Genom MWD kan nu informationen spridas till bl.a 

geologer, arbetsledning och förstärkningspersonal samt andra intresserade. För att 

åter knyta an till Aktiv design kan denna prognos vara del av pkt 2 Observationer 

och det efterföljande valet av förstärkningsinsats pkt 3 Åtgärd. Förstärkningen blir 

optimerad och en säker arbetsmiljö skapas för det vidare drivningsarbetet. Vid 

eventuella bergutfall ger detta loggningssystem en möjlighet att gå tillbaka och i 
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efterhand studera orsaken till utfallet. MWD ger också en möjlighet till en 
dokumentation av bergkvalitet lämpad för arkivering och kan i vissa fall utgöra del 
av relationshandlingar. 

8. Deformationsmätningar 

Till följd av de stora förekomster av lervittrat berg av olika grad förekommer ofta 
rörelser i berget vilka kräver en noggrann övervakning. Genom kontinuerlig 
konvergensmätning kan dessa rörelser följas och åtgärder sättas in vid behov. För 
att underlätta mätningsarbetet används konvergensprismor och totalstation i stället 
för mätningsdubbar. Ett exempel på detta visas i [3]. 
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Figur 3 Resultat från konvergensmätning SRZ, Hallandsås. Endast 
mätsträckor mellan konvergensdubb monterade i väggar redovisade. 
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9. Diskussioner och slutsatser 

9.1 Jämförelse mellan planerad och utförd drivningsteknik 

Överensstämmelsen mellan prognostiserade och verkliga förhållanden får anses 

vara god avseende drivningsteknik. De upprättade scenarier gällande bergkvalitet 

och de planerade drivnings- och förstärkningsmetoder därtill hörande har i stor 

omfattning visat sig vara nära verkligheten avseende såväl utsträckning som 

kvalitet. 

Arbetet med Aktiv design har genomförts på ett strukturerat sätt vilket har lett till 

ett säkert och optimerat drivnings- och förstärkningsarbete. Antalet bergutfall har 

varit få och av de uppkomna utfallen har nya erfarenheter dragits och förbättringar 

av arbetet utförts. 

Följande skillnader mellan prognos och verklighet kan identifieras. 

• De dåliga partierna i SRZ har påträffats tidigare än förväntat. Detta beror 

troligen på en förskjutning av SRZ:s geologiska delar, jämför [2]. 

• Inledningsvis utfördes spiling utan ingjutning. Erfarenhet visar emellertid att 

ingjutning ger en större säkerhet. 
• F örbultning har tillkommit som driftförstärkning för att förankra de 

subhorisontella slagen i ovanliggande bergmassa. 

• Galleri och pall drift med full salvlängd förutsågs ej i planeringen. 

• Fräsningen av berg fanns ej med i den ursprungliga planeringen. 

9.2 Dagsläget 

I dagsläget är cirka 75% av den södra randzonen driven. Detta motsvarar cirka 

1125 meter fördelat på två tunnlar. Ett Gång-Tid diagram visar hur arbete med att 

forcera SRZ fortlöper [ 4]. 
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Gång-Tid diagram för drivningsarbetet genom SRZ, Hallandsås. 

En avstämning mot tidplanen [ 4] visar att arbetet är försenat något vilket beror på 
att de dåliga partierna i SRZ påträffades tidigare än beräknat. Drivnings- och 
förstärkningsarbete går däremot enligt tidplanen relaterat till verklig bergkvalitet. 
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