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1 Tunnelprojektet Hallandsås 

Mot bakgrund av en förväntad ökning av såväl gods- som persontrafiken på den 

30 mil långa Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö påbörjades under 80-

talet en uppgradering av signalsystem, korsningar och sträckningar. Utbyggnaden 

till dubbelspår kommer att leda till ökad kapacitet och betydligt minskad restid. 

Ett av de stora "hindren" längs den nuvarande bansträckningen är Hallandsås. 

Åsen höjer sig som en limpa i landskapet till drygt 200 möh och är cirka en mil 

bred. Nuvarande järnväg slingrar sig fram på ett enkelspår med kraftiga lutningar 

och små kurvradier vilket reducerar hastigheten och dessutom kan godstågen inte 

framföras i full längd. Tunnelbygget kommer att medföra att tåghastigheten och 

godskapaciteten ökar avsevärt. Det nya spåret skall gå genom åsen i två stycken 

8,6 km långa tunnlar, tvärsnittsarean är 62-88 m2 och var 500:e meter förbinds de 

båda tunnelrören med tvärtunnlar. Plinten mellan huvudtunnlarna är cirka 25 m. 

Fyra betongtunnlar a 125 meter uppförs utanför respektive påslag. Syftet med 

betongtunnlarna är dels att få en estetiskt tilltalande tunnelmynning dels att mini

mera frysrisken i tunnlarna. 

I januari 1996 tog Skanska, efter ett internationellt anbudsförfarande, hem den nya 

generalentreprenaden efter det att Kraftbyggarna dragit sig ur projektet. Skanskas 

arbete beräknas vara klart i slutet av 1999, då Banverket tar vid med 8 månaders 

spårläggning och elektriska installationer. Tågen skall följaktligen kunna trafikera 

tunneln en bit in på år 2000. Skanska skall använda sig av konventionell borrning 

och sprängning som drivningsmetod och en mycket viktig faktor vad gäller 

projektets framgångar är att man finner och utvecklar metoder för att täta berget 

på ett effektivt sätt. 

Kontraktsbeloppet är cirka 1 000 MSEK och kontraktet omfattar bland annat 

följande mängder: 

• 1 000 000 m3 bergschakt 
• 110 000 bult 
• 30 000 m3 sprutbetong 
• 1 330 000 m injekteringsborrning 
• 1 000 000 m3 massförflyttning 
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2 Urbergshorsten Hallandsås 

Bergarterna vid Hallandsås, i huvudsak gnejs och amfibolit, bildades för cirka 1,5 
till 2 miljarder år sedan och ingår i den bergartsgrupp som benämns "Sydvästsven
ska gnejser". Dessa bergarter är således vad som lite förenklat brukar kallas urberg 
och skiljer sig inte markant ifrån urberget i övriga Sverige. 

Hallandsås är, liksom övriga skånska "åsar" en urbergshorst vilket innebär att en 
vertikal förkastningsrörelse höjt upp en del av urberget, i detta fall en avlång plint. 
Urbergshorsten bildades under Krita-perioden för knappt 100 miljoner år sedan till 
följd av en ökad aktivitet längs en regional nordvästlig förkastningslinje (Torn
qvistlinjen) som löper tvärs över Europa från västra Sverige till Svarta havet. På 
grund av den vertikala förkastningsrörelsen som lyfte upp Hallandsås krossades 
och maldes berget i kanterna på bergplinten. Det söndertrasade berget vittrade 
lättare än omgivande berg och vittringen omvandlade delar av berget till lera. 
Effekterna av detta syns idag i de så kallade randzonerna, som innehåller berg av 
mycket låg kvalitet [1]. Den komplicerade tektoniken i området har också medfört 
att urberget i Hallandsås är mer uppsprucket än vad som är normalt i övriga 
Sverige. Vissa zoner av mycket uppsprucket berg finns inne i horsten. En sådan 
zon som korsar den blivande tunneln är den så kallade Möllebäckszonen [1]. 

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

Norr 
Möllebäckszonen 300 m bred. 
Uppsprucket berg 

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

Figur I Förenklad schematisk geologisk profil över Hallandsås. 

Södra randzonen, geologisk modell 
Den södra randzonen är en förkastningszon av omfattande storlek. Zonen har en 
central del där den största rörelsen skett samt delar som mer eller mindre påver
kats tektoniskt på ömse sidor om den centrala delen. Totalt sett bedöms zonen 
vara cirka 750 m bred, dvs en storlek som är mycket ovanlig för svenska bergför
hållanden. Zonen uppvisar i vissa delar långtgående leromvandling som förväntas 
orsaka bergmekaniska och byggtekniska svårigheter. 

Omfattande geologiska och hydrogeologiska förundersökningar har i flera omgån
gar genomförts inom det område som definieras som södra randzonen. Geofysiska 
undersökningar, huvudsakligen resistivitet och seismik såväl som hammar- och 
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kärnborrningar har genomförts. Tolkningen av förundersökningsresultaten har 
resulterat i en geologisk modell [2]. Några typiska delområden kan urskiljas inom 
den södra randzonen. 

a) "Periferin". I zonens periferi sker en successiv övergång mot 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, troligen sk 
Kågerödslager som består av leriga sandstenar och lerstenar. 

c) "Knölen". Söder om svackan finns ett parti med friskare berg. 
d) "Roten". Ytterligare söderut finns indikationer på en vittrad "rot". 

Norrut 

a) Periferin 

197/200 

Figur 2 

Söderut 

d) Roten 

a) Periferin 

c) Knölen 

197/300 197/400 197/500 197/600 197/700 197/800 

Konceptuell geologisk modell över södra randzonen. Längdskalan 
är ungefärlig. För närvarande (97-01-07) ligger tunnel.fronterna vid 
sektion 197/575. 

Vittringen har en betydande påverkan på byggbarheten i detta fall varför det är 

relevant att studera en klassisk vittringsprofil som den ser ut i metamorft berg [3] . 
En kontinuerlig övergång sker från friskt berg till residualjord. Det är av betydelse 
att notera övergångszonen från måttligt till kraftigt vittrat berg. Denna övergångs
zon kan, som också framgår av Figur 3, vara mycket komplex och varierande med 
helt leromvandlad matrix med mer eller mindre friska block av olika storlek. Det 
är värt att notera att friska partier kan vara av betydande storlek, kanske flera 
tunnelbredder men de svävar fortfarande fritt i en genomvittrad matrix. Detta har 
visat sig tydligt även i tunnlarna, se nedan. Det bör också påpekas att amfiboliten 
oftast är kraftigare vittrad än gnejsen. 
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Figur 3 Vittringsproji.l i metamorft berg 

Geologiska faror 
I den komplexa geologi som södra randzonen uppvisar kan flera möjliga geologis
ka faror identifieras. 

• Blocknedfall 
• Vatten 
• Uppluckring av bergmassan (Ravelling ground) 
• Rinnande berg (Running ground) 
• Flytande berg (Flowing ground) 
• Svällande berg (Swelling ground) 

Vid tunneldrivning i berg med komplex sammansättning och varierande förhållan
den är det mycket viktigt att vara vaksam på förändringar i geologin och på hän
delser som kan utlösa faror och därmed initiera olyckor. Dessa sk varningsklockor 
har identifierats för de aktuella farorna, se Tabell I. Då varningar inträffar vidtas 
åtgärder för att minska sannolikheten att en fara utlöses. Åtgärderna för att 
reducera risken är av olika typ beroende på vilken fara som är aktuell, principiellt 
gäller dock att den valda drivningsmetoden skall vara så flexibel att åtgärder kan 
vidtas inom ramen för den planerade drivningscykeln (se nedan). 
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Tabell I Varningsklockor för identifierade geologiska byggfaror. 

GEOLOGISK BYGG FARA V ARNINGSKLOCKOR 

Blocknedfall 

Vatten 
Ravelling ground 
Running ground 

Flowing ground 

Swelling ground 

• Ökad omfattning av lerslag och blankslag i 
kombination med storblockigt berg 

• Flacka sprickor i tak och anfang 
• Ökade vattenflöden -------. 

• Vittrad bergmassa >50% av salvan 
-------t 

• Hastigt försämrad bergkvalitet 
• Mycket snabb borrsjunkning 
• Förändring av borrkax 
• Grumligt vatten i sonderingshål 
• Mycket snabb borrsjunkning 

-~-----t 
• Hög lerhalt, fet lera 
• Söndertryckt sprutbetong 
• Ökade deformationer 

3 Drivningsmetod 

Skanskas drivningsalternativ 
Förhållanden som förväntas vid tunneldrivningen genom Hallandsås har hittills 
endast förekommit i begränsad omfattning vid undermarksprojekt i Sverige. För 
Skanskas del lades därför stor vikt vid internationella erfarenheter när det gäller 
metodval för drivning och driftförstärkning. Som utgångspunkt för metodval har 
följande kriterier bedömts vara särskilt viktiga att uppfylla: 

o Metoderna skall vara kända och beprövade 
o Metoderna skall vara flexibla och kunna anpassas till hastiga förändringar i 

geologi samt så långt som möjligt kunna hantera identifierade faror 
o Metoderna skall kombineras med systematisk.framförhållning och erfarenhets-

återföring 

Med ett i grunden konventionellt drivningsförfarande som successivt anpassas till 

sämre bergförhållanden genom förkortade indrifter, uppdelning av fronten samt 
ökad bergförstärkning främst i form av spiling och sprutbetong bedöms ovanstå
ende kriterier kunna uppfyllas [4]. 
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Figur 4 Metod för tunneldrivning genom dåligt berg vid Hallandsås. 

Vid tunneldrivningen sker anpassningen till förändrade bergförhållanden i huvud
sak enligt följande sekvens: 

1. Full sektion, full salvlängd (5 meter) 
2. Full sektion, halv salvlängd (2-3 meter) 
3. Galleri & pall, full salvlängd (5 meter) 
4. Galleri & pall, halv salvlängd (2-3 meter) 
5. Galleri & pall, halv salvlängd, delat galleri (så kallad multiple drift) 

Ett mellansteg (2½) före övergång till galleri och pall är att skjuta nedre delen av 
salvan först och fälla alternativt fräsa en takstross momentet efter. Detta är 
skonsamt för taket och en viktig åtgärd i dåligt vittrat berg (ravelling ground). 

En av nyckelfrågorna för att hålla en god totalstabilitet i tunneln vid ravelling 
ground (som förekommer i hög grad vid Hallandsås) har visat sig vara att hålla en 
bra form/profil i tunneltaket. Detta åstadkoms i huvudsak med spiling och förbult
ning samt som nämnts ovan genom drivning med takstross. Förbultarna sätts med 
en vinkel av 30° och spilingen med vinkel av 5-10°. För att spilingen skall vara 
effektiv måste den ha ett bra upplag i bakkant. Flera möjliga varianter för att 
åstadkomma upplag har provats. 

a) Sprutad nätarmerad båge genom vilken spilingen borras. 
b) Varmbockning av kamstål och förankring med radiella bultar, därefter 

insprutning. 
c) Som b men utan radiella bultar. 
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Tester har visat att samtliga tre alternativ fungerar, men det förefaller som om 

alternativ a är det mest rationella både från teknisk och produktionsmässig 

synpunkt. 

Både spiling och förbult utförs framgångsrikt med 5-7 meter långa swellex så 

länge berget har måttlig hållfasthet. Vid mycket dåligt berg (Q<0,05) bör emeller

tid spilingen utföras med kamstål för att undvika hållfasthetsnedsättning då 

swellexen pumpas upp. 

Förstärkning av tunnlarna sker med bult (ingjutna kamstål och CT-bult) och fiber

armerad sprutbetong. Sprutbetongen anbringas enligt "lager-på-lager" principen 

för att i möjligaste mån undvika tvångsdeformationer av sprutbetongen som 

uppträder närmast front vid drivning i dålig berg. Lager-på-lager principen går ut 

på att senast skjuten salva förstärks med 50-100 mm sprutbetong och ett antal 

föregående salvor förstärks med ytterligare ett påslag. Det första lagret med sprut

betong kan anbringas både före och efter det att salvan lastats ut, beroende på 

bergets stand up time. Den slutliga tjockleken bestäms av hur många salvor från 

stuff som förses med ett påslag. Fiberarmeringen av sprutbetonglagret komplet

teras i vissa fall med nät ($5 , c150). 

Förundersökningar framför stuff (beslutsunderlag) 
Vid drivning i dåligt berg sker kontinuerligt förundersökningar framför stuff som 

komplement till den storskaliga prognos som upprättats (se även [2]). Förunder

sökningsresultaten utgör beslutsunderlag för val av drivningsalternativ. För 

drivning genom södra randzonen utförs geologiska/bergtekniska detaljprognoser i 

två skalor, dels en mellanskala (100-200 m framför stuff) samt dels en liten skala 

(5-20 m framför stuff). 

Prognosen i mellanskala upprättas med hjälp av kärnborrning. Syftet med denna 

prognos är att framförallt utgöra underlag för beslut om drivning skall ske med 

full sektion eller med galleri och pall. Detaljprognosen i liten skala baseras på 

resultat från geologisk och bergmekanisk kartering samt sondering. Den syftar 

huvudsakligen till att bestämma salvlängder för de närmast förestående salvorna 

och används även för beslut om eventuellt ytterligare delning av galleri. 

Beslut om både drift- och permanentförstärkning tas efter Q-klassificering och 

kartering av stuffen samt utförda deformationsmätningar. 

Extraordinära åtgärder 
Trots att geologiska faror som running och flowing ground bedöms vara 

lågsannolika har man kontraktuellt förberett sig på ett par extraordinära åtgärder 

utöver konventionell drift och injektering. De åtgärder som kan bli aktuella om 

södra randzonen visar sig innehålla okonsoliderat material i kombination med 

vatten är grundvattensänkning respektive frysning. 

177 



© 1997, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1997

178 

Båda dessa metoder är tidsödande och därmed dyra. Frysning är väsentligt dyrare 
än temporär grundvattensänkning vilket innebär att grundvattensänkning är det 
alternativ som projektet föredrar. En temporär sänkning av grundvattnet kräver 
dock en speciell vattendom och för närvarande behandlas Banverkets ansökan. 

4 Bedömning av kapaciteter för södra randzonen, anbudsskedet 

I förfrågningsunderlaget presenteras en geologisk prognos med förväntade Q
värden, förstärkningsklasser och injekteringsklasser längs tunnelsträckningen. I 
mängdlistan har tre stycken bergklasser använts Q> 1, Q=O, 1-1 respektive Q<O, 1. 
För kapacitetsbedörnningar i komplexa bergförhållanden med mycket dåligt berg 
är detta en för grov indelning varför en mer detaljerad uppdelning av de tre Q
klasser gjordes av Skanska i anbudsskedet. Med utgångspunkt från den förväntade 
geologin ställdes åtta scenarier upp. Varje scenario beskriver en geologisk situa
tion som förväntas uppkomma i tunnlarna (framförallt södra randzonen) samt 
vilka geologiska faror respektive scenario är förknippat med. Vidare vilken driv
ningsmetod samt vilka injekterings- och driftförstärkningsmetoder som förväntas. 
Utifrån dessa förväntningar gjordes sedan kapacitetsbedömningar för varje scena
rio samt en förväntad fördelning av olika scenarier längs tunnlarna. 

Scenario A. Q > 1 Kompetent berg 
Kompetent berg som inte uppvisar någon vittring och begränsad uppsprickning. Inga eller endast 
måttliga vattenflöden förväntas generellt, lokalt kan större vattenflöden förekomma. Bergmassan 
har normalt en god injekterbarhet. Drivning med full sektion och full salvlängd. 

Scenario B, 0,1 < Q < l Berg med svaghetszon 
Berg av dålig kvalitet som delvis är vittrat alternativt innehåller svaghetszoner. På grund av en viss 
lervittring förväntas endast måttliga vattenflöden. God ti ll hyfsad injekterbarhet kan förväntas. 
Drivning med full sektion och full salvlängd. 

Scenario C, 0,1 < Q <1 Flera smala amfibolitgångar 
Berg av dålig kvalitet. Flera kraftigt vittrade subvertikala amfibolitgångar i en grundmassa av 
gnejs med måttlig vittringsgrad. Bergmassan är blockig. Måttliga till stora vattenflöden kan 
förväntas. Gnejsen bedöms ha god injekterbarhet. Amfiboliten är sannolikt vattenförande och 
lerinnehållet gör den svårinjekterad. Drivning med full sektion och full salvlängd, spiling i tak. 

Scenario D, Q <O, 1 Breda amfibolitgångar 
Berg av mycket dålig kvalitet. I denna klass förväntas cirka 50 % av fronten utgöras av en 
sammanhängande zon av lervittrad amfibolit. Övrigt berg är gnejs med måttlig vittringsgrad. 
Måttliga till stora vattenflöden kan förväntas. Gnejsen bedöms ha god till hyfsad injekterbarhet. 
Amfiboliten är sannolikt vattenförande men lerinnehållet gör den svårinjekterad. Drivning med 
full sektion och reducerad salvlängd samt spi ling i tak. 

Scenario E, Q <O, 1 Vittrat berg 
Berg av mycket dålig kvalitet. I 00 % av fronten utgörs av kraftigt vittrad och delvis leromvandlat 
berg. Bergmassan har låg hållfasthet och kan brytas med händerna. Bergmassan bedöms relativt 
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tät. Lerinnehållet gör bergmassan svårinjekterad. Drivning med full sektion och reducerad salv
längd samt spiling. Vid kraftig vittring kan galleri och pall krävas. 

Scenario F, Q <0,1 "Bättre mot djupet" 
Berg av mycket dålig kvalitet. I denna klass består tunnelns tak och anfang av lera, sedimentärt 
berg eller kraftigt leromvandlat berg. Övriga tunneln är belägen i måttligt till kraftigt vittrat berg. 
En kvalitetsförbättring förväntas med djupet Gämför vittringsprofilen för metamorfa bergarter). På 
grund av stort lerinnehåll bedöms berget svårinjekterat. Drivning med galleri och pall, reducerad 

· salvlängd och spiling i tak och vägg. 

Scenario G, Q <0,1 Helt krossat berg 
Berg av mycket dålig kvalitet. Tunneln ligger i helt krossat och delvis leromvandlat berg. Måttliga 
till stora vattenflöden kan förväntas. Generellt sett förväntas berget svårinjekterat på grund av 
krossningsgraden och lokalt höga lerhalter. Drivning med galleri och pall, reducerad salvlängd och 
spiling i tak och vägg. 

Scenario H, Q <0, 1 Jordtunnel 
Berg av mycket dålig kvalitet. Denna klass representerar ett fall med helt leromvandlat berg 
eventuellt med inslag av moränlera. Jordmassan förväntas vara tät och ingen injektering krävs . 
Multiple drift med spiling i tak och vägg. Rundad tunnelsektion kan vara aktuellt. 

5 Dagsläge 

I dagsläget (97-01-02) har tunnlarna drivits drygt 300 min i södra randzonen. 
Detta innebär att cirka 40% av zonen är avklarad, dock ännu ej den sämsta delen, 
den så kallade svackan. En avstämning av tidplanen visar att drivningen går i fas 
med vad som är planerat. 

De lägsta Q-värden som karterats hittills är Q=0,04. Enligt indelningen i scenarier 
som presenterats ovan kan dessa sämsta delar hänföras till Scenario E. Övervägan
de delen av de hittills drivna tunnlarna uppvisar Q-värden som är <0,2. 

Drivningen har anpassats till en nivå som omfattar korta salvor (2,5 m), spiling 
och förbultning i tak samt sprängning i två sekvenser (bottendelen först och tak
stross därefter). Det är värt att notera att uppskattningen som gjordes i anbudsske
det av kopplingen mellan geologisk scenario och drivningsmetod stämmer bra. 
Med andra ord har den drivning som ansågs nödvändig i exempelvis kraftigt vitt
rat berg fungerat bra i de hittills sämsta påträffade partierna som också klassats 
som Scenario E. 

Den vittrade bergmassan uppvisar en tydlig karaktär av ravelling ground, det vill 
säga bergets hållfasthet minskar med tiden och "stand up time" är begränsad. 
Förutsättningar för framgångsrik tunneldrivning i denna typ av bergmassa är en 
fungerande spiling samt att sprutningen sker relativt snabbt efter att salvan skju
tits. Vidare har det visat sig mycket viktigt att hålla en bra takprofil för att etablera 
ett fungerande valv. Om takprofilen förloras sker en spännings- och vittringsrela-
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terad uppluckring av bergmassan och därmed en fortlöpande kyrkbildning som 
kan bli omfattande om man inte är försiktig. Problemet undviks genom att 
tillverka väl fungerande upplag för spilingen så att dessa kan verka fullt ut. I det 
kraftigast vittrade berget har även takstrossen tagits ut med hjälp av en fräs som 
monterats på en grävare för att ytterligare öka möjligheten att behålla en fin 
takprofil. Fräsning är gynnsamt i vittrat berg, metoden är dock känslig för 
varierande hårdhet. 

Injekteringsinsatsen i södra randzonen har hittills varit begränsad. Det finns en 
stark koppling mellan vittringsgrad och vattenflöden. Ju mer vittrad bergmassa 
desto mindre vatten och vice versa. I friskare partier kan emellertid vattenflödena 
bli mycket stora. 

Den geologiska uppföljningen har visat att den konceptuella geologiska modellen 
som ställts upp (2] generellt sett stämmer bra. Den så kallade roten med vittrat 
omvandlat berg (karterat Q=0,04-0, 15) har passerats och stufflägena befinner sig 
för närvarande i knölen (karterat Q=0,06-0,33). En viktig erfarenhet som dragits 
under drivning i detta parti är att bergmassan kan se mycket bra ut med ett stor
blockigt friskt utseende, men på grund av den vittrade omgivande bergmassan kan 
blockutfall ske relativt lätt om inte berget förstärks omsorgsfullt Gfr vittringsprofi
len med friska block i en vittrad matrix, [3]). Problemet accentueras också om det 
råder höga vattentryck nära tunnelperiferin. Detta innebär att det är viktigt att en 
övergripande klassificeringsfilosofi finns upprättad för stora svaghetszoner så att 
hänsyn tas till storskaliga geologiska förhållanden även vid salvkartering. När det 
gäller Q måste denna klassificeringsfilosofi omfatta parametrarna Jw och SRF 
eftersom dessa inte direkt kan bestämmas vid stuff. 

Ett 200 m långt kärnborrhål har borrats från sektion 197 /624 snett uppåt mot 
svackan, se [2]. Detta kärnborrhål visar på varierande bergkvalitet med omväx
lande bra, måttligt vittrade partier samt dåliga, kraftigt vittrade partier. Mycket 
dåligt berg har påträffats i slutet på kärnan, dvs på gränsen till den djupvittrade 
svackan. 




