
1. Inledning

1.1 Bakgrund       
Hallandsåsen är egentligen en skånsk urbergshorst som av många missuppfattas att vara en 

rullstensås.  Men  så  är  alltså  inte  fallet.  Under  1980-talet  var  efterfrågan  stor  på  att 

modernisera  och  rusta  upp  järnvägen  i  Sverige,  däribland  sträckan  mellan  Malmö  och 

Göteborg  på  Västkustbanan.  Banverket,  riksdag–  och  regeringens  önskemål  var  en 

förflyttning  av  stora  delar  av  landsvägstransporterna  till  järnvägen  genom  två 

enkelspårstunnlar med vardera längden på 8,6 kilometer genom Hallandsåsen. Hela syftet var 

en  ökad  transportkapacitet  för  både  gods-  och  persontrafik.  På  längre  sikt  skulle 

tunnelprojektet bidra till en hållbar utveckling med avseende på klimatpåverkan. De tidigare 

fyra tåg i timmen som passerade Hallandsåsen skulle bli till 24 tåg i timmen, samt att mer än 

dubbelt så tunga godståg kunde passera på sträckan i och med en tunnel. Att en tunnel skulle 

spara  tid  för  de  resande  på  västkustbanan  mellan  Göteborg-Lund  och  även  skulle  länka 

samman  Oslo-Köpenhamn  med  en  mer  attraktiv  förbindelse  sågs  enbart  som  fördelar 

(Banverket, 2009, A). 

Största  hindret  med  sträckan skulle  bli  Hallandsåsen  i  Båstad  Kommun och  den  berörda 

sträckan mellan Förslöv och Båstad. Kraftiga lutningar, snäva kurvor och enbart enkelspår 

begränsade framkomligheten och kapaciteten för gods- och persontrafik. Det hinder som åsen 

utgjorde för person- och godstransporter utreddes i ett tunnelbyggprojekt år 1989 (Skanska 

Anläggning AB, 1998).
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Figur 1: Lokaliseringskarta över Hallandsås och tunneldragningen.  Källa: Banverket, 
Skanska-Vinci. Grafik: Tomas Öhrling

Tankarna om en tunnel hade funnits sedan långt tidigare och förslag om tunnel fanns under 

början  på  1900-talet.  Men  de  båda  världskrigen  kom  emellan  och  att  framtidens 

transportmedel  då  spåddes  bli  flyg  och  bil.  En  beslutsprocess  om tunneldrivning  genom 

Hallandsås påbörjades under 1970-talet. Flera års kritiskt påpekande från SJ-personal gällande 

Hallandsås  lutningar  och  skarpa  kurvor  gavs  som orsaker  som föranledde  förseningar  på 

Västkustbanan. På höst och vinter var tågtransporterna även tvungna att dra ned på vikt på 

grund av  snö och löv som lade  sig  på spåren.  En arbetsgrupp på  SJ  arbetade  med vilka 

förbättringar  som  var  möjliga  på  västkustbanan.  År  1981  föreslog  arbetsgruppen  i  sin 

utredning att ett dubbelspår var möjligt på sträckan, med extra resurser vid Hallandsås. Men 

dåvarande transportrådet1 tyckte att det på sikt behövdes en tunnel. År 1981 kompletterade SJ 

sin utredning med geologiska undersökningar. En arbetsgrupp2 gjorde en förstudie sommaren 

1984 som slutfördes året därpå. Arbetsgruppen kom fram till  att det krävdes mer ingående 

geologiska  undersökningar  till  det  komplicerade  berget  i  Hallandsåsen.  Men  det  var 

framförallt de stora fördelarna med en tunnel som arbetsgruppen kom fram till (Blomquist & 

Jacobsson, 2002, s.85):

1 Transportrådet var under under åren 1980-1991 en statlig myndighet i Sverige som hade till uppgift att ha hand 
om frågor rörande trafikplanering   http://www.transportrad.se/web/Om_oss.aspx
2 En grupp bestående av 10 personer från länsstyrelserna i Hallands-, Malmöhus- och Kristianstad län samt 
Båstads kommun, SJ Banregion i Malmö, Länsarbetsnämnden samt Vägförvaltningen i Kristianstad län 
(Blomquist & Jacobsson, 2002).
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• Ökad drift- och trafiksäkerhet

• Bättre trafikekonomi

• Restidsvinster

• Bättre användning för jordbruksmark

• Mindre buller för boende

• Värdefulla schaktmassor

• Värdefullt sysselsättningstillskott under byggtiden 

De  samhällsekonomiska  fördelarna  skulle  överstiga  kostnaderna  visade  utredningen. 

Utredningen  sändes  till  SJ  som  bara  kunde  konstatera  att  de  inte  hade  resurser  till  det 

omfattande projektet. En motion skickades då till riksdagen. Det dröjde närmare ett år innan 

svar från kommunikationsdepartementet  kom. SJ fick inte några resurser för projektet  och 

förklaringen var att SJ och järnvägens sätt att fungera stod under diskussion (Danielsson & 

Holmberg, 2002).

 

År 1985 utreddes om de tekniska förutsättningarna för en tunnel var genomförbara.  Olika 

alternativa lösningar diskuterades till  tunneln men inga ansågs vara lika hållbara i längden 

som en tunnel. Berörda parter inom regionen från Malmö till Halmstad tyckte samtliga att de 

skulle tjäna på en upprustning av västkustbanan och däribland en tunnel genom Hallandsåsen 

(Banverket, 2008, B). 

År  1988  bildades  Banverket  ur  SJ:s  banavdelning  med  anledningen  att  Banverket  skulle 

fungera i frågor som rörde järnvägarna och för att främja järnvägens utveckling (Danielsson & 

Holmberg, 2002).

År 1989 gjorde Sydkraft Konsult på uppdrag åt Banverket en förstudie av ett tunnelprojekt 

där  de  kom fram till  att  det  var  realistiskt  att  bygga  en  tunnel  genom horsten.  De  mer 

detaljerade förundersökningarna och upprättandet av bygghandlingar förvärvades av Sweco 

VBB Viak3. Banutredningen visade att berget höll dålig kvalitet och att en omfattande tätning 

sannolikt måste utföras på grund av den stora vattenföringen i horsten.  En utredning gjordes 

samma år  av  Plantech  där  de konstaterade  att  en  tunnel  var  samhällsekonomiskt  lönsam. 

3 Miljöexperter, arkitekter och ingenjörer som samverkar för ett miljövänligare samhälle. Sweco erbjuder 
tekniska konsulttjänster inom en rad områden (Sweco, 2008).   

3



Tunneln  skulle  kosta  585  miljoner  att  bygga  medan  den  samhällsekonomiska  nyttan 

uppskattades till runt 680 miljoner. Så småningom fattades ett beslut till byggstart år 1993, 

men politiska händelser gjorde att projektet tidigarelades till juni år 1991. Anläggningsnamnet 

hos verksamhetsutövaren blev Banverket Projekt Hallandsås (Blomquist & Jacobsson, 2002, 

s103).

Själva tunneldrivningen tog sin början 1992. Sedan dess har projektet kantats av problem och 

mindre än fem år efter de första borrningarna i Hallandsåsen stoppades projektet. Valet av 

vilken  tunnelborrmaskin  och  dess  konstruktion  som  var  mest  lämpad  för  berget  i 

Hallandsåsen  krävde  stora  förundersökningar  av  bergets  geologiska  samt  hydrologiska 

förhållanden.  Trots  alla  förundersökningar  var  det  fel  borrteknik  som  angavs  som  en 

förklaring till varför projektet inte kunde fortlöpa inom den uppsatta tidsramen. Fel borrteknik 

till  det  uppspruckna  och  söndervittrade  berget  och  den  stora  mängd  vatten  som  finns  i 

Hallandsåsen gjorde att den efterlängtade förbättringen med tunnelbygget stoppades (Frisk, 

2008).

Det inläckande vattnet vid tunneldrivningen medförde att grundvattennivåerna sjönk i åsen. 

För att  täta  inläckaget  användes det giftiga tätningsmedlet  Rhoca Gil.  Vattnet  i  åsen blev 

förgiftat och en Miljögranskningsgrupp utredde olika åtgärder som behövde vidtas innan en 

eventuell nystart av projektet. En skaderegleringsgrupp hanterade de krav som de boende i 

närområdet krävde och regeringen utredde orsakerna till hur misstaget kunde ske (Banverket, 

2008, B). 

Tiden efter att Banverket och entreprenören Skanska avbröt tunnelprojektet har massmedier 

visat stort intresse och rapporterat om skandalen med giftutsläppet i åsen. Vem eller vilka som 

bar  ansvaret  för  miljöskandalen  har  behandlats  i  flertalet  rapporter  och  artiklar  inom 

nyhetsbevakningen (Dahlgren m.fl., 1998).

Den informationsberedskap  som berörda  myndigheter  hade  under  miljöskandalen  har  fått 

mycket uppmärksamhet riktad mot sig. Allmänheten var bland annat starkt kritiska till den 

bristfällande information som de delgavs när giftskandalen inträffade. Banverket, som fick 

utstå mest kritik under denna period, har i dagsläget en helt förändrad strategi när det gäller 

informationsutbyte med allmänheten. Detta var nödvändigt för projektets återupptagande år 

2004 (Palm, 1998, Sandberg, Thelander, 1998).
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De sju åren då bygget stod stilla, mellan 1997-2004, har flera åtgärder och utredningar som 

rörde ett fortsatt projekt och dess miljökonsekvenser behandlats. I ett fortsatt tunnelbygge var 

miljöfrågorna  av  yttersta  vikt  vilket  krävde  flera  olika  miljöprövningar  innan  regeringen 

beslutade om ett fortsatt tunnelbygge år 2001. En tillsatt miljögranskningsgrupp beslutades 

följa  det  fortsatta  projektet  med  hänseende  på  miljön  i  fokus.  Lärdomen  av  Rhoca  Gil-

skandalen hade fört med sig att information till omvärlden var av stor betydelse för att inga 

nya farhågor bland allmänheten skulle uppstå (Banverket, 2008, B).  

När regeringen fattade beslut om att fortsätta tunnelprojektet var det inte enbart glädjerop hos 

allmänheten och medierna. Trots den massiva informationen om de nya säkerhetstagandena 

och  i  synnerhet  miljöaspekten  så  hamnade  nu  projektets  kostnad  i  centrum.  Först  hade 

kostnaderna satts till 7,5 miljarder kronor men Banverkets nya beräkningar angavs år 2007 till 

över 9 miljarder kronor. Till dags datum, 2008, har kostnaderna återigen justerats till cirka 

10,5 miljarder kronor. Medier rapporterade om andra projekt som försummas av Banverket 

till  förmån för projektet  med tunnelbygget  genom Hallandsåsen.  Samtidigt är de boende i 

närområdet trötta på alla förseningar och problemen med projektet som nu beräknas vara klart 

först år 2015 (Banverket, 2008, C).

1.2 Syfte
Tunnelbygget igenom Hallandsåsen är ett välkänt projekt för de flesta i Sverige. Under början 

på 1990-talet var projektet en samhällsrelevant händelse, något som fortfarande gäller idag. 

Uppsatsens syfte är att behandla tunnelprojektets framfart från beslutet att påbörja projektet 

1991 till hur det ser under år början av år 2009. Vidare är syftet att få en uppfattning om de 

problem  som  projektet  har  kantats  av  under  arbetsgången  och  hur  det  har  påverkat 

tidsaspekten  på  tunnelbygget,  miljön  i  åsen  samt  ekonomin  för  projektet.  Mina 

problemformuleringar är:

• Vilka problem har projektet drabbats av och vilka har dess konsekvenser blivit?

• Finns det skäl att göra en annan bedömning i dagsläget än när projektet inleddes?
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1.3 Arbetets upplägg
Uppsatsen börjar med att ge läsaren en bakgrund inom uppsatsens ämnesområde samt vad 

uppsatsen syfte är. I kapitel 2 får du en metoddel och i kapitel 3 behandlas den teoretiska 

delen. I kapitel 4 redovisar en problemanalys och diskussiondel och i kapitel 5 slutsatser. 

1.4 Definitioner
För att göra läsningen enklare och mer tydlig har vissa uttryck i uppsatsen definierats.

– Tunnelbyggets första entreprenör, Svenska Kraftbyggarna Entreprenad AB i Luleå, kallas i 

uppsatsen Kraftbyggarna.

– Tunnelborrmaskin förkortas till TBM i uppsatsen. Namnen Hallborr och Åsa är namn på två 

olika TBM. 

– Anläggningsnamnet för tunnelbygget är Banverket Projekt Hallandsås. I uppsatsen nämns 

även  Projekt  Hallandsås  och  Hallandsåsprojektet,  vilket  är  samma  innebörd  som 

anläggningsnamnet.   

– Kutters eller kuttrar är namnet på de skärhuvuden som sitter på TBM:s roterande front.

– Hallandsåsen är en horst och benämns följaktligen som horst på vissa ställen i rapporten.  
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2 Metod
Kapitlet  tar  i  följande  ordning  upp  metod,  validiteten  i  uppsatsen,  genomförandet  och 

avgränsning.

2.1 Validitet, genomförande och avgränsningar

Uppsatsen  är  en  ren  litteraturstudie  och  sammanställning  av  sekundärmaterial.  För  att  nå 

uppsatsens syfte har material i form av litteratur samlats in. Först material från Banverket 

för att skapa en tydlig helhetsbild över vilka problemen har varit med projektet. Utifrån 

det  materialet  har  nya  källor  och  ny  litteratur  införskaffats,  helt  oberoende  av  vad 

Banverket tycker om sitt projekt. Då inga egna undersökningar ägt rum är enda metoden 

för att nå syftet med uppsatsen insamling av sekundärmaterialet.

 

Målet  med  uppsatsen  har  varit  att  få  både  bredd  och  djup  i  kunskap  som  rör  projekt 

Hallandsås.  För  att  uppnå  så  hög  validitet  i  uppsatsen  har  oberoende,  objektiv  och 

vetenskaplig  litteratur  legat  till  grund  för  insamlandet  av  information.  Den  så  kallade 

baskunskapen om projekt Hallandsås är inhämtad från Banverkets hemsida. Övrig litteratur 

utgår jag ifrån, efter källkritisk granskning, är trovärdig.  Min strävan som forskare är att se 

olika  samband  mellan  det  som tolkas,  mina  egna  förförståelse  och  det  sammanhang  som 

tolkningen sker i (Patel och Davidsson, 2003).

 

För  att  införskaffa  relevant  material  till  uppsatsen  har  mail  skickats  till  Banverket, 

Hallandsåskommittén och Bergsprängningskommittén.  Där delgav jag dem vad syftet  med 

uppsatsens undersökning var och därefter har material postats till mig.

Jag  har  med  uppsatsen  haft  som  avsikt  att  ge  en  heltäckande  men  samtidigt  en  mer 

djupgående bild av fenomenet jag undersöker. Mina avgränsningar är att det som jag funnit 

mest intressant och betydelsefullt behandlas, vilket är att kartlägga de problem som projekt 

Hallandsås drabbats av och dess konsekvenser. Uppsatsen avgränsas även rejält i och med 

problemformuleringen. En genomtänkt problemformulering är en bidragande anledning till att 

undersökningen kan ge kunskap på ett visst område (Ekengren och Hinnfors, 2006).
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3 Litteraturgenomgång
Litteraturdelen behandlar tunnelbygget genom Hallandsåsen, från förslag till hur projektet har 

framskridit  till  början  på  år  2009.  Val  av  entreprenörer,  val  av  tunnelborrmaskiner, 

Hallandsåsens geologi och Rhoca Gil-utsläppen är exempel problem som uppsatsen behandlar 

i  litteraturdelen.  Litteraturgenomgången  tar  även  i  korthet  upp  tidsplanen  samt  den 

ekonomiska planen.

3.1 Hallandsåsens geologi och hydrologi 
Hallandsåsen i nordöstra Skåne sträcker sig i riktningen nordväst från Torekov mot sydost, se 

figur 9, sidan 38. Åsen som är en skånsk urbergshorst, cirka fyra mil lång och 5-10 km bred. 

Hallandsåsen missuppfattas av många att vara en rullstensås, men så är inte fallet. Horsten 

skapades  under  yngre  kritaperioden  för  ungefär  75  miljoner  år  sedan  genom  att 

förkastningsrörelser  pressade  upp  urberget  i  en  lodrät  riktning.  I  huvudsak  utgörs 

Hallandsåsen av gnejs4 och amfibolit5. Förkastningsrörelsen under kritaperioden medförde att 

bergets  horisontal-  och  vertikalspänning  försvann  och  berget  i  Hallandsåsen  blev 

spänningslöst.  Det vill  säga att  horstens kanter  under lång tid har krossats  och utsatts  för 

vittringsprocesser. Se profilbild över svaghetszonerna, figur 2, sidan 12. Dessa områden med 

gnejs och amfibolit  har delar  omvandlats  till  lera,  så kallade svaghetszoner,  vilket  gör att 

berget skiljer sig från det normala svenska urberget (Skanska Anläggning AB, 1998). 

Flertalet  geologiska  undersökningar  gjordes  under  år  1989,  bland  annat  berggrunds-  och 

hydrogeologiska  samt  bergmekaniska  undersökningar,  diverse  borrningar  etc.  En 

sammanställning  av  undersökningarna  presenterades  år  1992  vilka  indikerade  på  hög 

vattenföring och sprickfrekvens i berget. Hallandsåsen berörs av tre större svaghetszoner - 

Norra randzonen, Möllebackzonen och Södra randzonen (se figur 1, s. 9). Problemen med de 

tre zonerna är det dåliga och söndervittrade berget. Norra och Södra randzonerna består av 

200 respektive 750 meter breda zoner med mer lerliknande förhållanden. Möllebackszonen är 

300 meter bred med uppsprucket berg med mycket vatten (Hansson & Rosell, 2001). 

4 grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer. (NE, A, 2008)
5 medelkornig, metamorf bergart, kan vara antingen massformig, folierad eller stänglig. (NE, B, 2008)
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Figur 2: De tre svaghetszonerna i Hallandsåsen.   Källa: Banverket, Skanska-Vinci. 
Grafik: Tomas Öhrling. 

Hallandsåsen innehåller stora mängder grundvatten i och med det sprickrika berget. I de fall 

där  det  marknära  grundvattnet  står  i  kontakt  med  det  så  kallade  berggrundvattnet  kan 

tunnelprojektet påverka floran- och faunan på åsen i form av torrare markförhållanden. Men 

allt som oftast finns det ingen kontakt mellan de olika grundvattnen. Hallandsåsen har sedan 

tidigare ett  väldigt skiftande grundvattenförhållande vilket avspeglar sig i naturen uppe på 

åsen.  I  de  områden  som en  TBM befinner  sig  i  tunneldrivningen,  är  påverkan  störst  på 

grundvattnet.  Men  den  sjunkande  grundvattennivån  återhämtar  sig  relativt  snabbt  till  sin 

ursprungsnivå när TBM väl har passerat6. Hela tunnelbygget genom Hallandsåsen styrs av 

regler  och  lagar,  främst  där  ett  begränsat  vattenläckage  vid  tunneldrivningen  som 

Vattendomstolen i Växjö slog fast år 1992 gäller (Banverket, 2008, G).   

3.2 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
SGU har som uppgift att leverera geologisk information inom bland annat områdena miljö- 

och  hälsa.  De  yttrande  SGU  sysslar  med  omfattar  främst  frågor  som  rör  geologi  och 

grundvatten.  SGU  har  sedan  projektets  början  levererat  underlagsmaterial  till  Banverkets 

anlitade konsulter. Bland annat utlåtanden i frågor som rör geologi och väntad påverkan på 

grundvatten vid arbeten med tunneldrivningen genom Hallandsås (SGU, A). 

6 Hur stor nybildningen av grundvattnet är i vår berggrund är svår att beräkna. Grundvatten till jordlagren ges av 
skillnaden i beräknad nederbörd och beräknad avdunstning. Grundvattenbildningen till berggrunden är ”styrs av 
tryckskillnaden mellan jord- och berggrundvattnet och hur genomsläpplig gränsytan mellan jord och berg är”. 
Grundvattnet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid byggandet i berg (SGU, A).  
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Problemet med tunneldrivningen genom Hallandsås är enligt SGU de överraskningar som kan 

dyka upp i berggrunden. Flera samverkande faktorer leder till kraftiga inläckage av vatten, 

bland  annat  variationer  i  bergets  sammansättning,  spricksystem  och  förkastningar.  De 

geologiska grundförutsättningarna måste utredas noggrant av välutbildade ingenjörsgeologer 

med stor erfarenhet och expertkompetens (SGU, B).   

När Banverkets utredning av projekt Hallandsås var klar, fick 26 olika organ ge utlåtande om 

banutredningen. Men SGU tillfrågade inte.  Enligt SGU själva så anser de att de troligen hade 

kunnat lämna viktig kunskap om geologi- och grundvattenförhållandena i horsten.  SGU anser 

att likväl som en miljökonsekvensbeskrivning görs så skall en geologikonsekvensbeskrivning 

göras. Bra vetskap om de geologiska förhållandena är det som är grunden till  att fatta rätt 

beslut i val av metod till tunneldrivningen. SGU pekar på att det hos vidrörda myndigheter 

fanns brister på vad det gällde att ta hänsyn till det framtagna underlaget från konsulterna. 

Något SGU menar är även att det krävs kompetensutveckling såväl inom miljöområdet som 

inom geovetenskapens  område.  Efter  Rhoca  Gil-utsläppen  hösten  1997  genomförde  SGU 

hydrogeologiska granskningar av yt- och grundvatten för att avgränsa riskområdet. SGU fick 

också  året  därpå  som  uppdrag  av  regeringens  tillsatta  tunnelkommission  att  beskriva 

Hallandsås  geologiska  förhållanden,  samt  om grundvattensänkningen vid tunneldrivningen 

medför någon påverkan på omgivningen (SGU, C). 

3.3 Kraftbyggarna
I  och  med  att  Banverket  uppfyllde  de  krav  som  regeringen  ställde  skickades  en 

anbudsförfrågan  ut  till  samtliga  entreprenörer  som  visat  sitt  intresse  för  projektet.  Den 

entreprenör som valdes skulle själv anlita geologisk expertis,  banverket bistod enbart med 

rådata  från  deras  geologiska  undersökningar.  Kostnaden  fick  inte  överstiga  den 

samhällsekonomiska nyttan, det vill säga 600 miljoner kronor. Det var huvudanledningen till 

att  inte  den  dyra  lining-metoden  (se  sidan  102f  för  förklaring  av  detta)  blev  aktuell 

(Blomquist, C & Jacobsson, B, 2002).

Det kom in nio olika anbud som utvärderades. Flera av anbudsgivarna fick följdfrågor av 

Banverket som skulle komplettera deras anbud. Slutligen var det ett fåtal entreprenörer kvar 

som diskuterades och som det förhandlades med. I mars år 1992 meddelade Banverket att 

entreprenaden hade tilldelats Svenska Kraftbyggarna Entreprenad AB i Luleå, ett dotterbolag 

till Vattenfall. Kraftbyggarnas anbud baserades på drivning av tunnlarna med TBM istället för 
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det  traditionella  sättet  med  sprängning.  Kraftbyggarna  valde  även  att  självmant  bli 

totalentreprenör över projektet (Hartwig, 1993).

3.3.1 Kraftbyggarnas val av TBM
Valet  av  TBM  är  av  stor  betydelse  när  ett  omfattande  tunnelprojekt  ska  påbörjas. 

Utvecklingen från mitten av 1950-talet fram till idag har varit stor vad det gäller TBM. Den 

metallurgiska utvecklingen samt rotations- och matningskraften är huvudanledningarna till de 

numera positiva driftsresultaten i hårt berg. I dagens tunnelbygge ligger inte problemen i att 

inte kunna ta sig igenom hårdare bergarter. Fallet är snarare som berget i Hallandsåsen, där 

svårlokaliserade  områden med dåligt  berg ligger  i  de hårda bergarterna.  Ernst  Büchi  från 

firman GEOTEST AG7 Schweiz har sammanställt en rapport för ATLAS COPCO`s8 räkning 

där  han  ger  uppgifter  om  tunnelborrmaskinen  Mk  27  som  den  dåvarande  entreprenören 

Kraftbyggarna valde att använda i tunnelbygget genom Hallandsåsen. Büchi talade då om att 

risken  var  överhängande  att  det  fanns  fler  orsaker  som  kunde  påverka  Mk  27  på  ett 

utmärkande sätt (Hartwig, 1993): 

• Bergets geologi

• Tunnelns stabilitet

• Grundvattnets påverkan

• Starkt vittrad berggrund 

Varför Kraftbyggarna valde TBM Mk 27 var för att de ägde en Mk27 sedan tidigare, kallad 

Klippborr,  som använts  med  goda  resultat  i  utförandet  av  avlopps-  och  tilloppstunnlar  i 

Norrland.  Efter  att  Kraftbyggarna  under  hösten  år  1992  inledde  förberedelserna  med 

tunnelborrningarna genom Hallandsåsen valde de åter att satsa på en ny specialanpassad TBM 

till projekt Hallandsås, en TBM Mk27 som döptes till Hallborr. Den svensktillverkade TBM 

Hallborr  utvecklades  tillsammans  med  Robbins,  ett  dotterbolag  till  Atlas  Copco,  för  att 

anpassas till att klara av både hårda och svaga bergarter med vattenförande sprickor (Frisk, 

2008).

Med åren har önskemål  framkommit  om bättre anpassade TBM för hårdare bergarter  och 

borrning  med  större  diameter  på  kuttrarna.  Kuttrarna  på  en  TBM har  genomgått  en  stor 

7 GEOTEST AG Grundades år 1962 i Schweiz och är inriktade på frågor som rör grundvattenförhållanden 
(geotest, 2008).
8 Det Wallenbergägda Atlas Copco Constructions and Mining Technique tillverkar och utvecklar utrustning för 
bland annat tunneldrivning och har stora erfarenheter vad det gäller konstruktion, byggande och service av TBM 
under de senaste 50 åren ( Atlascopco, 2008  och Frisk, 2008).
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utveckling de senaste åren. Den då utvecklade Mk 27 levererades till projekt Hallandsås och 

dess konstruktion skulle passa bra i såväl hårda bergarter som i svagt och besvärligt berg. 

Büchi skrev i sin rapport att han anser att de hade tillgång till tillräcklig geologisk information 

då de skulle börja konstruera Mk 27 för Hallandsåsen. Dock uteslöt inte Büchi att ”otrevliga 

överraskningar dyker upp när vi minst anar dem” (Hartwig, 1993, s.192).

Men Sydkraft  Konsult hade redan kritiserat Kraftbyggarna när deras anbud kom in. Deras 

användande  av  TBM  Hallborr  ansåg  Sydkraft  vara  fel  metod  för  tunneldrivning  genom 

Hallandsås.  I  avtalet  stod  dock  att  Kraftbyggarna  som  totalentreprenör  skulle  bli 

skadeståndsskyldiga vid en eventuell försening. Kraftbyggarena valde som tidigare nämnts att 

själva  bli  totalentreprenör  och  därmed  vara  helt  ansvariga  för  projektets  utveckling 

(Blomquist, C & Jacobsson, B, 2002). 

3.3.2 Kraftbyggarna - Första stoppet
Under hösten år 1993 påbörjade tunnelarbetet.  En lyckad visning och provkörning av den 

specialkonstruerade Hallborr ägde rum i Göteborg under början på år 1993. I mars samma år 

sattes TBM Mk 27 Hallborr i arbete (Frisk, 2008).

Det är i dagsläget närmare 16 år sedan som tunnelprojektet råkade ut för sitt första allvarliga 

problem. Tunnelbygget genom Hallandsåsen var planerat att slutföras år 1995.  Men den borr 

som Kraftbyggarna valde att använda sig av i överensstämmelse med ATLAS COPCO visade 

sig  trots  allt  inte  vara  lämplig  för  bergets  olika  förhållanden.  Efter  drygt  två  månader 

beslutades att maskinen skulle backas ut och att borrhuvudet skulle byggas om. Borrningen 

med Hallborr skulle fortsätta när borren stötte på bättre berg. I januari togs dock beslutet att 

övergå  till  konventionell  tunneldrivning  –  borra  och  spränga  sig  fram.  Det  beslutades  att 

Hallborr inte skulle användas i fortsättningen (Hansson & Rosell, 2001). 

Redan första motgången i tunneldrivningen satte igång diskussionen om en tunnel var värd 

pengarna.  Dåvarande  ordföranden  i  riksdagens  trafikutskott,  Claes  Roxbergh  (Mp)  ville 

sommaren samma år som Hallborr körde fast i åsen, sätta stop för projektet. Roxbergh ansåg 

att miljöriskerna var för stora och att de framtida trafikvinsterna borde ifrågasättas. Projektet 

skulle inte enbart bli ett miljömässigt fiasko, utan även ett ekonomiskt, ansåg trafikutskottets 

ordförande (DN, 2003).  
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Anledningen till att Hallborr misslyckades var att de gripklor som skulle ta fäste i berget och 

därigenom arbeta fram borrmaskinens huvud i berget, sjönk in i bergets finkorniga lera. Men 

att metoden var tveksam märkte Banverket redan efter två månader, då Hallborr enbart arbetat 

sig  18  meter  in  i  berget.  Det  inläckande  vattnet  var  också  ett  stort  problem.  Den 

betonginjekteringen som utfördes  för  att  minska  läckagen  misslyckades  i  samtliga  fall  på 

grund av åsens höga vattentryck. Kraftbyggarna saknade kompetens för den konventionella 

tunneldrivningen som skulle fortsätta tunneldrivningen. Hallborr såldes till Norge under 1996 

och Kraftbyggarna ville ha mera pengar då de arbetade sig fram med borra-spränga metoden i 

stället med den först tilltänkta TBM. Men enligt Banverket gällde avtalet dem emellan oavsett 

vilket  drivningsförfarande  Kraftbyggarna  valde.  Banverket  ansåg  även  att  de  geologiska 

problemen vara klargjorda, något som inte Kraftbyggarna höll med om (Frisk, 2008).  

Tvisterna  mellan  Banverket  och  Kraftbyggarna  handlade  främst  om  den  ekonomiska 

ersättningen när problem uppstod vid bygget. Banverket hävdade att det var Kraftbyggarnas 

uppgift  som  totalentreprenör  att  ordna  fram  lösningar  till  de  eventuella  problem  som 

inträffade.  Men  de  problem  som  uppstod  under  tunnelbyggets  inledning  visade  sig  vara 

mycket svårlösliga. Det inläckande vattnet i kombination med det svaga berg som utgör delar 

av  Hallandsås  medförde  att  tunneldrivningen  försenades.  Enligt  Banverket  var  det 

Kraftbyggarnas ansvar att finna alternativa byggmetoder och ansvara för projekteringen. Flera 

byggmöten ägde rum mellan parterna redan innan drivningen av tunneln tog sin början. På 

flertalet av mötena kan det ses att Kraftbyggarna förlitade sig helt på att valet av Hallborr 

skulle lyckas.  Kraftbyggarna fick exempelvis  frågan hur de skulle gå tillväga när TBM:en 

skulle  passera  de  tre  svaghetszonerna.  Kraftbyggarna  antydde  då  att  det  bara  fanns  en 

svaghetszon,  den södra,  och  att  den  var  under  planering.  Banverket  fick  klart  för  sig  att 

Kraftbyggarna skulle få problem om inte drivningen av tunneln skulle fungera som planerat. 

De redan stora förseningarna i projektet samt den ekonomiska utvecklingen var inte positiv 

för projektet.  I  det  sista mötet  i  mars  1995 ansåg Banverket  att  Kraftbyggarna låg efter  i 

avtalet med mer än tre år vilket var en av anledningarna till att Kraftbyggarna löstes ut från 

kontraktet (Baier, 2003). 
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3.4 Skanska
När Kraftbyggarna fått lämna projektet inledde Banverket sökandet efter en annan entreprenör 

och  valet  föll  på  Skanska.  Till  skillnad  från  Kraftbyggarna  så  var  inte  Skanska 

totalentreprenör utan Banverket hade det huvudsakliga ansvaret. Något som även talade för att 

Skanska skulle lyckas var att de kunde ta lärdom från Kraftbyggarnas misstag i inledningen 

av tunneldrivningen. Skanska tog över i januari 1996 och skulle använda sig av en annan 

metod. De skulle förinjektera berget med en form av cementblandning och fortsätta på det 

traditionella  viset genom att  borra och spränga sig framåt i  berget.  Bygget som redan var 

kraftigt försenat skulle nu stå färdigt först år 1999 till  en kostnad på två miljarder kronor, 

dubbelt så mycket som det först var planerat.  Men även arbetet med att borra och spränga sig 

fram försvårades i och med bergets sammansättning och hydrologiska tillstånd. Drivningen 

gick  väldigt  långsamt.  Tätning  och  förstärkning  av  berget  var  huvudfrågan  för  att  kunna 

arbeta ikapp den tid Kraftbyggarna låg efter, vilket var en process som tog lång tid (Danielsson 

& Holmberg, 2002).

I ett försök att påskynda projektet fattar Banverket tillsammans med Skanska ett beslut om att 

göra  ett  stort  hål  uppe  på  åsen  som skulle  leda  ned  i  tunnelns  riktning.  Det  så  kallade 

mellanpåslaget skulle möjliggöra att tunnelbygget kunde arbeta vidare i fler avdelningar. Men 

av Båstads kommun sågs det som ett ingrepp i naturmiljön och kommunen uttryckte samtidigt 

en oro för vattenförsörjningen och grundvattenuttagen ifrån åsen. Projekt Hallandsås har vid 

detta  skede problem,  bland annat  extrema svårigheter  med att  täta  mot  de stora mängder 

läckande grundvatten samt  att  själva drivandet  av tunneln gick långsammare  än beräknat. 

Flera alternativ och metoder som kunde påskynda arbetet med tunneldrivningen fanns men 

var allt för kostsamma. Ledningen för projektet fann dock vad de trodde var en lösning för att 

minska grundvattenläckagen, se nästa kapitel (Baier, 2003).

3.4.1 Skanska - Användningen av Rhoca Gil 
Enligt vattendomen från 1992 måste inläckaget av grundvatten i tunnlarna begränsas. Som 

situationen var sommaren 1996 överskred projektet de tillåtna värdena. Stora inläckage i de 

norra  tunnlarna  medförde  att  brunnar  sinade  på  åsen  då  grundvattnet  sjönk.  Ett  80-tal 

cementbaserade tätningsprodukter testades men det var ingen som fungerade bra (Miljöfrågor 

i Hallandsåsprojektet, 2008).
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Efter misslyckandena med att täta tunneln hade Skanska och Banverket en idé om att tömma 

åsen på mycket grundvatten under byggtiden.  På så sätt kunde inget vattentryck ovanifrån 

påverka  under  den  tiden  som tunneln  tätades.  Men det  bästa  alternativet  ansågs  vara  det 

kemiska  tätningsmedlet  Rhoca  Gil.  Tillfrågad  expertis  ansåg  medlet  vara  tillförlitligt 

(Danielsson & Holmberg, 2002).  

Rhoca Gil  var ett  mycket  användbart  tätningsmedel inom byggindustrin på denna tid.  Det 

kemiska tätningsmedlet består av två lösningar, akrylamider och natriumsilikat, som blandas 

med  vatten.  Enskilda  akrylamidmolekyler  är  giftiga  för  människan  och  miljön  men  när 

molekylerna polymeriserar,  det  vill  säga att  de binds samman till  kedjor, blir  de ofarliga. 

Tätningsmedlet Rhoca Gil är enkelt att injicera i sprickor där det sedermera polymeriserar och 

bildar en tät massa. Tanken var att när Rhoca Gil skulle injekteras i bergets sprickor skulle 

tätningsmedlet börja utvidga sig och molekyler bindas samman. Flera experter beslutade att 

testa det kemiska tätningsmedlet Rhoca Gil, först på prov och sedan i full skala år 1997. Det 

akrylamidbaserade tätningsmedlet användes på en sammanlagd längd av 600 meter i de tre 

olika  zonerna.  Rhoca  Gil  fungerade  till  en  början  på  ett  nöjaktigt  sätt  för  (Miljöfrågor  i 

Hallandsåsprojektet, 2008). 

När  miljökontoret  i  Båstad  kommun  fick  kännedom  att  Rhoca  Gil  användes  som 

tätningsmedel i åsen, tog de kontakt med Kemikalieinspektionen (KI). KI uttryckte att det inte 

var lämpligt att använda sig av Rhoca Gil på grund av dess biverkningar på människor och 

djur. Den positiva bilden som fanns av Rhoca Gil blev som bortblåst. Användandet av medlet 

stoppades direkt, men skadan var redan skedd. Av de 23 000 ton Rhoca Gil som beställdes 

användes 1450 ton i åsen (Frisk, 2008, s.90). 

Den fara för miljö och hälsa som var kända sedan tidigare hade inte uppmärksammats i den 

omfattning som den med facit i hand borde ha gjorts. Förtunnas Rhoca Gil med för mycket 

vatten så minskar svällningsprocessen. I fallet  med tätningen av Rhoca Gil i Hallandsåsen 

blev  den  höga  vattenföringen  samt  det  höga  vattentrycket  i  åsen  förödande  för 

tätningssystemet.  En  okontrollerad  spridning  av  det  giftiga  ämnet  akrylamid  skedde  i 

grundvattnet i brunnar, i ytvatten, i luften i tunnlarna och i det läckvatten som pumpades ut 

ifrån tunneln (Miljöfrågor i Hallandsåsprojektet, 2008).
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Utsläppen av Rhoca Gil  var  orsaken till  att  bäckar  och vattendrag  förgiftades.  Belysande 

bilder i massmedier på kor som drabbats av förlamningar och fiskdöd satte fingret på hur 

allvarlig  giftskandalen  var.  Utsläppen  av  Rhoca  Gil  kunde  även  spåras  ha  vållat  svaga 

förgiftningsskador på arbetande personal i tunnlarna. Även detta väckte stor oro hos boende i 

Båstad kommun och närboende till Hallandsåsen (Banverket, 2008, D).   

Banverket  anmälde  så  småningom  Rhône-Pulence  (numera  Rhodia)  som  tillverkade 

tätningsmedlet  Rhoca  Gil  för  brott  mot  Lagen  om  kemisk  produkt.  Men  giftet  försvann 

relativt  snabbt  och  var  koncentrerat  på  ett  mindre  område.  Redan  den  16  mars  1998 

friskförklarades åsen (Frisk, 1998).  

3.5 Andra stoppet 
Den sjätte  oktober  år  1997  stoppades  projektet  i  och  med  giftskandalen,  med  enbart  en 

tredjedel av tunnlarna färdiga. Skanska tillsammans med Banverket upprättade ett riskområde 

och ett  vidsträckt  utredningsarbete  påbörjades.  En självständig miljögranskningsgrupp fick 

som uppgift att  utreda de insatser som behövde göras för att  ställa miljön i ordning igen. 

Regeringen tillsatte  en  kommission  som även den  hade  som uppdrag  att  utreda  vad  som 

förorsakade  olyckan.  Båstads  Kommun  konstruerade  en  beredningsgrupp  för  att  hantera 

information till de boende i området. Det var en stor enighet om att de giftiga akrylamiderna 

så snabbt som möjligt skulle avlägsnas från Hallandsåsen. Skanska och Banverket fick lägga 

stora resurser till  de omfattande miljöarbetena  efter  utsläppsskandalen.  När mestadelen av 

akrylamiden var bortsanerad under början av år 1998 så friskförklarades Hallandsåsen igen. 

För att vara helt säkra på att inga akrylamider skulle kunna sprida sig med grundvattnet i 

riktning från tunnlarna var ett steg i saneringen enligt Miljögranskningsgruppen att genom 

borrhål  in  i  tunnlarna  öka  avtappningen  av  grundvatten.  Det  medförde  att  brunnar  och 

grundvatten  tillfälligt  sänktes  till  än  lägre  nivåer,  något  som  Länsstyrelsen  i  Skåne  län 

beslutade att godkänna januari 1998, trots att inget tillstånd hade givits från vattendomstolen. 

Först i efterhand ansöktes tillstånd hos vattendomstolen, något som inte godkändes. Genom 

att grundvattnet hade en riktning som var konstant i riktning mot tunnlarna fanns det ingen 

fara  för en spridning av akrylamiderna  och därmed orsakade borrhålen enbart  ännu mera 

grundvattensänkning (Miljöfrågor i Hallandsåsprojektet, 2008). 
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3.6 1997 fram till omstarten 2004
SGU har  analyserat  vad  som skulle  hända  med  miljön  om tunnelprojektet  avbröts.  I  de 

beräkningar som SGU kom fram till,  så skulle  åsen inom två år ha återhämtat  sig till  de 

ursprungliga  grundvattennivåerna.  Däremot  kunde brunnsvatten  få en sämre  smak då järn 

löses  upp  i  och  med  att  grundvattnet  återigen  höjs.  Skulle  tunnelbygget  avbrytas  skulle 

effekterna  på  grundvattnets  kvalité  troligen  bli  mindre.  SGU  anser  att  det  är  viktigt  att 

Banverket  följer  upp  den  eventuella  påverkan  på  grundvattnet  även  när  det  omfattande 

kontrollprogrammet avslutas (SGU, D).  

Banverket hade stor anledning till att färdigställa projektet. Mycket pengar hade redan lagts ut 

sedan början på 90-talet  vad det gäller  en upprustning av Västkustbanan. Flera så kallade 

nyckelsträckor, däribland den omtalade tunnelbyggnationen genom Hallandsås, väntade dock 

fortfarande  på  att  färdigställas  för  att  göra  sträckan  än  mer  attraktiv.  Men  trots  att 

Västkustbanan var den sträcka som det satsas mest resurser på, cirka 10 miljarder under 90-

talet, så har inte persontrafiken ökat. En av anledningen kan enligt Banverket vara att tunneln 

genom Hallandsås fortfarande inte är klar. SIKA9 som har uppdrag av regeringen att redovisa 

framtidsprognoser för person- och godstrafik i Sverige, beräknade att under åren mellan 1997 

till  2010  kommer  person-  och  godstrafiken  öka  med  enbart  5  procent  jämfört  med 

lastbilstransporten  på  väg  som  beräknades  öka  med  41  procent.  De  ekonomiska 

konsekvenserna  om  tunneln  inte  färdigställdes,  skulle  kräva  investeringar  för  runt  800 

miljoner kronor. Enligt Banverket fanns det flera motiveringar till att färdigställa projektet. 

Västkustbanan skulle bland annat göra det möjligt att arbetspendla på långa sträckor. På sina 

håll är Västkustbanan rustad för att klara av tåg på 300 kilometer i timmen, vilket förkortar 

restiden avsevärt. Tunnelbygget måste därav byggas färdigt enligt Banverket för att kunna ta 

del av den framtida  trafikökningen som spås på sträckan.  Trafiken hade enligt  Banverket 

klarats av med enklare upprustning på sträckan över Hallandsås, men enbart under en kort 

period. Fyra tåg i timmen var något som Banverket ansåg vara oacceptabelt i och med den 

utvecklingen  som  Västkustbanan  var  på  väg  emot.  Om  ingen  tunnel  blev  färdig  skulle 

9 SIKA är en myndighet under Näringsdepartementet med tre huvudsakliga ansvarsområden inom transport- och 
kommunikationsområdet: att ta fram utredningar, analyser och annat beslutsunderlag åt regeringen, att utveckla 
prognos- och analysmetoder samt  att ansvara för den officiella statistiken.
Vi arbetar med att analysera och presentera data och utarbeta beslutsunderlag för planeringen inom transport- 
och  kommunikationssektorn  på  nationell  nivå.  Vi  förser  aktörerna  inom  sektorn  med  statistik, 
nulägesbeskrivningar, prognoser och konsekvensanalyser (SIKA, 2008).
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problemen  med  Hallandsås  starka  kurvor  och  dess  branta  partier  medföra  att  snabbtågen 

snarare skulle minska på sträckan. De miljömål som riksdagen hade för Västkustbanan, ansåg 

Banverket inte kunde uppnås utan en tunnel genom åsen (Regeringsrapport, 2000).

Banverket och regeringen kunde inte  bara överge projektet,  men den samhällsekonomiska 

kostnadsberäkningen måste revideras. Andra argument till att tunneln behövde bli färdigställd 

framfördes istället. Däribland var att de transportpolitiska målen i Sverige skulle uppnås med 

en färdig tunnel, järnvägen skulle bli än mer konkurrenskraftig och att projektet inte skulle ses 

som en symbol för misslyckande. Den positiva miljöpåverkan sades också vara en effekt som 

inte värderades in i de samhällsekonomiska modellerna. Tunneln var långtifrån lönsam, men 

Banverkets huvudargument var och är att den tunga och miljöfarliga trafiken försvinner i och 

med tunneln. Det handlade om att se till helhetsbedömningen om tunneln skulle färdigställas 

eller inte (Danielsson & Holmberg, 2002). 

SGU`s bedömning av miljöpåverkan vid omstart av tunnelprojektet  är att det förväntas bli 

fortsatta problem med dålig bergkvalité och kraftig vattenföring. Viktigt för en fortsatt och 

mer lyckad tunneldrivning är att identifiera de zoner med dåligt berg och områden med stor 

vattenföring. För stort inläckage sänker grundvattennivåerna och kan sina brunnar och torka 

ut  naturliga  utströmningsområden.  I  en  fortsatt  drivning  av  tunneln  anser  SGU  att  den 

vattentäta inklädnaden av tunneln är svår att göra med hjälp av injektering. Istället skall den 

vattentäta  betonginklädnaden  (lining)  av tunneln  klara  stå  emot  vattentryck  på minst  150 

meter. (SGU, E).  

3.6.1 Miljön i fokus
I tunnelbygget genom Hallandsås står i dag miljön i fokus och det arbetas systematiskt och 

strukturerat med miljöfrågor i projektet. Banverket är sedan år 1999 ISO 14001 certifierade, 

vilket  innebär  att  det  kontinuerligt  arbetas  på  ett  strukturerat  och  systematiskt  sätt  med 

miljöfrågor. Flertalet kontrollprogram av externa utredare och experter granskar en process 

innan någonting godkänns. Den stora oro som fanns bland lokalbefolkningen när Rhoca Gil 

blev ett  faktum har föranlett  att  stora resurser läggs på att  informera allmänheten om hur 

projektet skrider framåt, i form av boendemöten, informationskvällar, nyhetsbrev med mera. 

Även Hallandsåskommittén inrättades och hade, fram till december 2008, som uppdrag från 

regeringen att granska Banverkets metoder i det fortsatta byggandet genom Hallandsåsen. Det 

handlade om att granska och följa såväl det tekniska som det ekonomiska, samt frågor kring 

18



hälsa och miljö. Hela syftet med Hallandsåskommittén var att tunnlarna skulle byggas på ett 

miljömässigt och kvalitetsmässigt säkert sätt (Hallandsåskommittén, A, 2008). 

Kontroller av vattendrag, avloppsvatten från TBM och grundvatten genomgår ett omfattande 

program. Allt vatten passerar exempelvis reningsverk innan det släpps ut i havet och i bäckar. 

I  sammanlagt  över 400 brunnar  kontrolleras  vattennivåer  och kvalitet  längs  med tunnelns 

sträckning.  Kemikalier  som  behövs  i  bygget  granskas  mycket  noggrant  av  flera  olika 

myndigheter  och  organisationer  innan  de  får  ett  godkännande  till  att  användas.  En 

miljögranskningsgrupp  bildades  år  1999  av  Bjäre  Naturskyddsförening. 

Miljögranskningsgruppen bekostas av Banverket  men arbetar  helt  efter  egna direktiv.  Det 

finns fler externa granskare som följer projektet, däribland Hallandsåskommittén på uppdrag 

från regeringen, länsstyrelsen samt Båstad- och Ängelholms kommuner (Banverket, 2008, D). 

3.6.2 Klartecken och nya rapporter
År  2001  gav  både  riksdagen  och  regeringen  tummen  upp  för  att  färdigställa  de  två 

enkelspårstunnlarna genom Hallandsås. Flera och stora utredningar mellan åren 1998 till år 

2000 och framförallt lärdomar från tidigare misstag gjorde att klartecken gavs. Flera juridiska 

utredningar och åtal har ägt rum efter skandalen med Rhoca Gil-utsläppen och återigen var 

Banverket  tvunget  att  finna  en  entreprenör  till  projektet.  Valet  föll  på  Skanska-Vinci,  ett 

konsortium bestående av Skanska och Banverket. Båstad Kommun och Miljööverdomstolen 

gav bygglov till en omstart av projektet Hallandsås under år 2003 (Banverket, 2008, D). 

3.6.3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Banverkets  eller  övrig  litteratur  tar  inte  upp  någonting  nämnvärt  om 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför starten av projekt Hallandsås. När frågan ställs via 

mail  till  Lotta  Arconge,  informatör  på Banverket,  angående MKB och projekt  Hallandsås 

svarar  hon  att  ”vad  gäller  miljökonsekvensbeskrivningen  för  projekt  Hallandsås  innan 

byggstart så finns det en MKB inför starten 1992. Men omfattningen och innehållet är i nivå 

med vad som krävdes då, dvs. inte särskilt mycket eller bra om man jämför med idag”.

Efter att ha mailat Banverket återigen angående hur man kan ta del av innehållet i MKB:n 

inför starten, så har StenInge Arnesson, miljöchef på Banverket hört av sig. Han skickade via 

mail  hur  Banverkets  MKB  såg  ut  i  den  ursprungliga  ansökan  som  skickades  till 

Vattendomstolen  1991.  Banverket  visar  tydligt  att  tunneldrivningen  kommer  att  påverka 

grundvattenförhållandena, att tätning av berget krävs och att inläckande vatten kommer kräva 
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kontroller  längs  hela  tunneldragningen.  MKB:n  tar  upp  att  på  den  sammantagna  bilden 

bedöms den nya spårsträckningen ha liten påverkan på landskapet. Men vattenbortledningen 

förväntas att: påverka bergborrade brunnar och dess vattentillgångar, påverka vattentillgångar 

i grävda brunnar, samt påverka ytvattendrag och våtmarker. Mätprogram visade redan före 

projektets  start  att  det  fanns  markanta  årstids-  och  nederbördsrelaterade  variationer.  Den 

ansökan med tillhörande MKB som lämnades in till Vattendomstolen den 30 oktober 1991 är 

inte särskilt omfattande om man jämför med dagens krav på MKB.

Med MKB menas metoder som används för att förutse den framtida påverkan på miljön i en 

planerad  verksamhet  eller  planerat  projekt.  De  så  kallade  projekt-MKB  för  olika 

vattenverksamheter, väg- och järnvägar mm, har tre huvuddrag att gå efter: a) en samordnad 

miljöhänsyn i planeringen, b) ge möjlighet för allmänheten, organisationer, myndigheter med 

flera att påverka de besluts som läggs fram, och c) de dokument som MKB lägger fram skall 

fungera som underlag vid olika prövningar av tillstånd. MKB:s syfte är i huvudsak att se om 

det finns anledning att  tillåta  ett  projekt eller  inte,  och att  begränsa miljöpåverkan om ett 

projekt blir av. Informationen om hur ett projekt troligen kommer att utvecklas och påverka 

miljön  är  viktig  information  för  att  kunna  rätta  projektet  efter  de  rådande 

miljöförutsättningarna. I MKB i dagsläget skall även allmänheten, närboende, organisationer 

och myndigheter ges utrymme för deras åsikter på projekten. Miljöbedömningar har funnits i 

Sverige under lång tid och diskussioner om MKB fanns redan på -70-talet. Trots att begreppet 

blev ett vedertaget uttryck under -80-talet, samt de större kraven på miljöskyddslagen under 

samma period så blev det inget införande av MKB. Först år 1987 infördes MKB i väglagen 

och senare ställdes  också högre krav på MKB inom olika projekt.  MKB inrättades  under 

början av -90-talet i Miljöskyddslagen och vattenlagen, men några direkta regler för hur ett 

beslutsunderlag till en MKB fanns inte. När Miljölagstiftningen tillsammans med nytillkomna 

Miljöbalken  och  det  nya  MKB-systemet  började  harmonisera  med  varandra  skedde 

förändringar. MKB blev mer och mer förekommande under de kommande åren och år 1994 

beslutade regeringen att  MKB skulle  ingå som underlag  innan något  beslut  fattades.  Mer 

omfattande regler gällande MKB infördes år 1996 där kommuner själva skulle få bedöma 

riktlinjerna för hur MKB skulle användas (Hedlund & Kjellander, 2007).   

Lagen om MKB idag säger att alla verksamheter som påverkar miljön ska genomgå en MKB 

(Banverket, 2008, E).   
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År 1999 fick  Banverket  i  uppdrag  av regeringen att  göra en MKB för  att  om möjligt  få 

fortsätta  projektet.   Banverket  skulle  redogöra  för  om  det  gick  att  färdigställa  projekt 

Hallandsås på ett miljömässigt och tekniskt genomförbart sätt. Utredningen skulle vara färdig 

i november 2000. Samma år gjordes en miljöbeskrivning av hur läget var i och på Hallandsås. 

Det fanns mycket små spår kvar av Rhoca Gil-utsläppet, främst i de norra tunnlarna. Ett antal 

brunnar  hade  sinat,  ett  fåtal  träd  hade  påverkats  och  små  bäckar  torkat  ut  på  grund  av 

grundvattensänkningarna i tunnelframdrivningen. Vidare gjordes en MKB av projektet med 

att  färdigställa  tunnlarna  och  vad  som skulle  hända  om man  valde  att  avbryta  projektet. 

Bedömningar  om  drivandet  av  tunnlarna  med  både  lining-metoden  och  borra-spränga- 

metoden gjordes.  Banverkets  MKB under  år  2000 gjordes för att  se möjligheterna  till  att 

färdigställa projektet på ett miljömässigt säkert sätt. Men det innebär alltid konsekvenser för 

natur och miljö med större projekt.  Enligt  Banverket  har de som uppgift  att  minimera de 

skador som förväntas uppstå. Lining-metoden valdes, trots att den är långsammare och dyrare 

än  borra-spränga  metoden,  för  att  den  ger  en  långsiktig  och  hållbar  utveckling.  I  MKB 

gällande  projekt  Hallandsås  handlar  det  om  att  minimera  grundvattenpåverkan  i  åsen, 

inläckaget  i  tunnlarna  och  att  byggtiden  inte  är  för  länge  på  ett  och  samma  ställe  i 

tunneldrivningen (Regeringsrapport, 2000). 

 

Andra järnvägs- och tunnelprojekt har genomgått omfattande MKB innan någonting beslutats 

eller satts i arbete. Anledningen tycks vara att MKB:s utveckling efter projekt Hallandsås har 

gått snabbt.   Projekt som Botniabanan, Citytunneln under Malmö, Citybanan i Stockholm är 

projekt som inletts efter projekt Hallandsås med omfattande MKB.  År 2005 började bygget 

av Citytunneln under Malmö. År 2010 ska tunneln vara klar för tågtrafik. Tunneln består av 

två  stycken  1,7  mil  långa  dubbelspår  från  Malmö  till  Öresundsbron,  vilket  innebär  att 

projektet effektiviserar förbindelsen mellan de större järnvägssträckorna mot Öresundsbron. 

Det blir mycket snabbare och bättre pendlingsmöjligheter över sundet. Den mycket noggranna 

planeringen av entreprenörerna har gjort att tunneldrivningen har gått över förväntan. Hela 

Citytunnelprojektet  är  ett  stort  miljöprojekt  och  miljöaspekten  sätter  sin  prägel  på  hela 

projektet.  Omfattande  miljöprövningar  görs,  däribland  flera  av  dem  frivilligt.  Samtliga 

kemikalier  som kommer  till  användning i  arbetet  analyseras  i  minsta  beståndsdel.  Anders 

Mellberg, informationschef för Citytunnelprojektet, säger att lärdomarna de tagit från projekt 

Hallandsås har varit stora och bidragit till att ännu högre krav ställs på stora projekt. Mellberg 

säger att ”utan den händelsen hade vi kanske inte jobbat så här intensivt med miljön” (DI, 

2008). 
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Citytunneln  har  en  oberoende  miljökontrollant,  Björn  Gillberg,  som  kritiskt  granskar 

miljöfrågorna i projektet och även bevakar entreprenörerna under byggtiden. Gillberg gav 

mycket beröm till den utförliga MKB som lämnades in i ansökan till miljödomstolen och 

över det omfattade materialet som kom att påverka projektets utförande (Citytunneln, A, 

2009). 

Citytunnelprojektet utförs liksom projekt Hallandsås med en, för de geologiska förhållandena, 

specialanpassad  TBM.  Under  Malmö  stad  återfinns  kalkstensberggrund  som  TBM:erna 

arbetar  sig  fram  i.  För  att  täta  berget  används  samma  lining-metod  som  i  Hallandsås 

(Citytunneln, B, 2009).  

Miljödomstolen  har  granskat  MKB:n  för  Citytunneln.  Det  framgår  att  Citytunneln  har 

genomgått omfattande kontrollprogram, noggranna mätningar av grundvattennivåer och flera 

omfattande kontroller av kvaliteten hos uppumpat och åter infiltrerat grundvatten. Jan Hartlén 

som är  tunnelns  geotekniske  expert,  är  övertygad  om att  projektet  kan  genomföras  utan 

skador.  Förundersökningar  och  detaljerade  beräkningar  genomfördes  under  flera  år  inför 

bygget (Citytunneln, 2004).

3.7 Skanska-Vinci
Efter  Rhoca  Gil-utsläppen  fick  Skanska-Vinci  i  uppdrag  av  Banverket  att  färdigställa 

tunnelprojektet.  Vinci hade många års erfarenhet  av tunnelbyggen i  Europa med hjälp av 

TBM:er och Skanska hade stora erfarenheter av tunnelbyggen i Sverige på det traditionella 

sättet. Skanska-Vinci`s entreprenad är ingen totalentreprenad utan de ansvarar för utformning, 

konstruktion och byggande. Banverket rekommenderar kravspecifikationer och kontrollerar 

Skanska-Vincis arbete. Projekt Hallandsås ansvarar också för att tillstånd och villkor efterlevs 

(Banverket, 2008, B). 

3.7.1 Skanska-Vinci`s tunneldrivning 
En  TBM  anpassas  alltid  efter  bergets  geologiska  förhållanden  innan  den  börjar  borra. 

Skanska-Vinci  valde  en  sköldad  TBM  som  ska  klara  de  svåra  förutsättningarna  som 

Hallandsåsen visat sig ha. TBM som för tillfället borrar i åsen kallas för Åsa och är särskilt 

bra anpassad för att klara att borra i hårt respektive löst berg. TBM Åsa som Skanska-Vinci 

valt att använda sig av ligger i prisklassen på runt 500 miljoner kronor. Åsa är totalt 240 meter 

lång med servicedelen och har ett borrhuvud på 10,6 diameter som är specialanpassad för 

Projekt Hallandsås.
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Figur 3: Tunnelborrmaskin Åsa.      Källa10: Banverket, Skanska-Vinci. Grafik: Tomas 
Öhrling

Enbart  det  roterande  borrhuvudet  är  tolv  meter  långt  och  10,6  meter  i  diameter  med 

sammanlagt 70 extra starka kuttrar som spräcker loss berget. 

Figur 4: TBM Åsa`s borrhuvud.           Källa11: Banverket, Skanska-Vinci HB. Foto: Ulf Angberg 

10 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Hallandsas/Informationsmaterial/Bilder-
och-grafik/Grafik.aspx  Hämtad: 2009-01-10

11 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Hallandsas/Informationsmaterial/Bilder-
och-grafik/Bilder-och-grafik.aspx   Hämtad: 2009-01-10
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Åsa kan köras i öppet läge där grundvattnet kan strömma rakt igenom borrhuvudet samtidigt 

som det  bortspruckna  bergmaterialet  fraktas  bort  på  transportband.  Det  är  den  snabbaste 

drivningen med maximalt tolv meter per dag. Sedan kan Åsa köras i slutet läge, vilket är ett 

måste  i  områdena  med  mycket  grundvatten.  Åsa  sätts  då  under  ett  tryck  som motsvarar 

omgivningens vattentryck. Att köra Åsa i stängt läge går långsammare, cirka åtta meter per 

dag. Enligt Per Brusk, projektdirektör på Skanska-Vinci, så tilldelades de uppdraget för att de 

har den bästa TBM och ett omfattande miljöprogram tillsammans med de bästa ekonomiska 

förutsättningarna. Brusk förklarar att projektet inte är likt något annat och att tålamod är något 

som krävs (Skanska-Vinci, 2008).

I  september  2005 körde  Åsa,  trots  erfarenheten  och  kunskapen,  fast  i  Hallandsåsen  efter 

enbart sju meter. Banverkets Christian Möller berättade att Åsa kom direkt in i en förväntad 

krosszon, men och i och med att Åsa bara stod till hälften inne i berget kunde hon inte sätta 

tryck mot några betongsegment. Bedömningen som gjordes var således felaktig vilket gjorde 

att Åsa stod still i närmare ett halvår innan nytt borrförsök gjordes (Rothenborg, 2006).

Runt 300 personer är delaktiga i arbetsgången där det inte enbart handlar om att köra en TBM 

utan även att berget runt tunneln ska genomgå en metod som kallas lining. Åsa bygger och 

klär  in  tunneln  med  betongsegment  kort  efter  att  hon  arbetat  sig  framåt  i  berget. 

Betongsegmenten blir som ett vattentätt rör efter Åsa som hindrar grundvattnet att tränga in i 

tunneln. Varje betongsegment är två meter långt, 54 centimeter tjockt och väger tolv ton per 

styck. Sammanlagt kommer det att krävas över 41 000 betongsegment till  de två parallella 

tunnlarna Det vill säga att färdiggjutna betongsegment från en fabrik i Åstorp monteras upp 

allt eftersom Åsa avancerar i berget.
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Figur 5: Betongsegment Källa12: Banverket. Foto:  Magnus Torle.

Sammanlagt ska den tillfälliga fabriken i Åstorp tillverka över 40 000 betongsegment till det 

rör som kommer att gå igenom åsen och cirka 200 000 kubikmeter betong beräknas gå åt. 

Problemet med att få fram den egenskap hos betongen som skall klara minst 120 år i högt 

vatten- och bergtryck har tagit tid. I över två år fick Skanska-Vinci jobba för att få fram en 

design på segmenten och en utomordentlig betongkvalité. I samband med tillverkningen av 

segmenten blandas även en speciell plastfiber in i betongen för att på så sätt bli mer hållbar 

vid en eventuell brand i tunneln (Skanska-Vinci, 2008).

Skanska-Vincis fabrik som tillverkar betongsegmenten har varit i full produktion sedan april 

2005.  När  segmenten  är  färdigtillverkade  transporteras  de  till  Förslöv  där  de  genom  ett 

servicetåg transporteras den sista biten fram till Åsa. Åsa borrar sig fram i berget men bygger 

även det vattentäta rör bakom sig som blir tunneln. En robot i en stålcylinder bygger ihop åtta 

segment till en cirkel som försluts mot Åsa. Finbetong täcker det utrymme som blir mellan 

berget och röret (Neander, 2006).

Sedan omstarten 2004 har den nya metoden med betonginklädnad av tunneln fungerat bra. 

Men arbetet  har  tagit  längre tid  än beräknat.  Förseningarna  beror  inte  helt  oväntat  på de 

komplicerade berg- och vattenförhållandena i Hallandsåsen. Detta har medfört att Skanska-

Vincis  kontrakt med Banverket har utökats med 600 miljoner kronor under 2008 (Cision, 

2008).  

12 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Hallandsas/Informationsmaterial/Bilder-
och-grafik/Bilder-och-grafik.aspx   Hämtad: 2009-01-10
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3.7.2 Skanska-Vinci och Möllebackszonen
I  tunneldrivningen genom Hallandsåsen finns  det  tre  partier  som är  extra  hårt  utsatta  för 

vittring genom åren och där sprickorna fyllts av grundvatten. Möllebackszonen är det berg 

med sämst kvalité i Hallandsåsen. Skanska-Vinci lägger ned stora resurser i partiet som är 

cirka 300 meter och kräver en särskild metod för att stabiliseras så att Åsa skall kunna borra 

sig igenom sträckan. Av de 300 meterna genomgår över en tredjedel en frysningsprocess.

Figur 6: Frysning av Möllebackzonen Källa13: Banverket. Foto: Magnus Torle.

 

Liggande rör borras in i  det  partiet  som skall  frysas.  Rören innehåller  en saltlösning som 

cirkulerar  runt  i  röret  och  håller  en  temperatur  på  minus  40  grader.  De  resterande  två 

tredjedelarna i den dåliga zonen injiceras med cement. De två övriga svaghetszoner är som 

tidigare nämnts norra respektive södra randzonen (Banverket, 2008, F).

3.7.3 Äntligen Framgång
Anders  Rehnström,  projektdirektören  för  Skanska-Vinci  och  Anders  Strandberg, 

projektchefen på Banverket var på gott humör när Åsa nådde mellanpåslaget den 10 april 

2008.

13 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Hallandsas/Informationsmaterial/Bilder-
och-grafik/Bilder-och-grafik.aspx   Hämtad: 2009-01-10
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Figur 7: Genombrottet i Mellanpåslaget den 10 april 2008. Källa14: Banverket. 

Foto: Staffan  Andersson.

Rehnström förklarar att framgången med tunneldrivningen är för att de använder sig av rätt 

metod  och  teknik.  I  mellanpåslaget  som är  ett  utsprängt  bergrum cirka  150 meter  under 

markytan skall service av Åsa göras samt ett nytt och bättre anpassat borrhuvud sättas dit. 

Åsas genombrott i april innebar att Projektet Hallandsås var halvvägs. (Banverket, 2008, F). 

3.8  År 2009
I början av år 2009 var knappt 60 procent av tunneldrivningen klar.

Figur 8: Färdigställd tunnel i Hallandsås. Källa15: Banverket. Foto: Ulf Angberg.

Tunneln  skall  stå  färdig  för  tågtrafik  först  år  2015.  Budgeten  för  projektet  var  innan 

projektstarten satt till 900 miljoner kronor men reviderades redan samma år till 1,2 miljarder 

kronor. Från byggstarten till år 2002 har projektet kostat 2,1 miljarder. När ny budget gjordes 

för omstarten till  färdigställd tunnel år 2015, hamnade kostnaden på 8,4 miljarder kronor. 

14 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1869/Hallandsas/Informationsmaterial/Bilder-
och-grafik/Bilder-och-grafik.aspx   Hämtad: 2009-01-10

15 se. ovan. 
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Men den totala  kostnaden är  i  dag uppe i  10,5 miljarder kronor  om tunneln blir  klar  till 

planerade år 2015. (Banverket, 2008, C).

Hallandsåskommittén redovisade i sin sista granskningsrapport (Hallandsåskommittén, 2008, 

B) att de är nöjda med de förberedelser som hittills har gjorts i den mycket problematiska 

Möllebackszonen. Förstärkningen genom frysning och betonginjektering anser kommittén är 

genomtänkt och bra, dock är det betydelsefullt att en utförlig riskanalys för tunneldrivningen 

utförs före borren når fram till Möllebackszonen.
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4 Problemanalys och diskussion 
I detta kapitel redovisas en analys och diskussion utifrån vad den insamlade litteraturen säger 

om de problem som projekt  Hallandsås  har drabbats  av.  Analys-  och diskussionsdelen är 

kategoriserad i underrubriker utifrån vad uppsatsen har behandlat. Detta för att gör det enkelt 

för  läsaren  att  följa  med  i  analysen-  och  diskussionen.  Även  mina  egna  tankar  och 

resonemang i rollen som forskare synliggörs i detta kapitel. Först analyseras och diskuteras 

projektets problem med Kraftbyggarna och TBM Hallborr. Sedan följer analys och diskussion 

av Skanska och Rhoca Gil, följt av en analys och diskussion av sju års byggstopp. Skanska-

Vinci och TBM Åsa behandlas, liksom Möllebackszonen och övrigt.

4.1 Problemen med Kraftbyggarna och Hallborr
Redan innan beslut fattades att påbörja tunneldrivningen genom Hallandsåsen var vetskapen 

stor att det fanns problem med projektet. Det främsta problemet var just horsten Hallandsås 

med  dess  komplicerade  geologi  och  hydrologi.  Banverket  hänvisar  till  att  omfattande 

bergundersökningar  gjordes  före  tunnelarbetet  påbörjades  för  att  ta  reda  på  de  olika 

förhållanden som kan komma att  påverka tunneldragningen.  Det  spänningslösa berget  har 

under en lång tid utsatts för vittring och det fanns dokumenterade svaghetszoner i horsten 

innan bygget  drog igång. De stora mängder  grundvatten som Hallandsåsen innehöll  visste 

Banverket  skulle  kunna  bli  ett  hinder  i  tunneldrivningen.  Förstudierna  av  de  tekniska 

förutsättningarna för projektet utfördes under år 1989. Kraftbyggarna var de som ansågs vara 

bäst lämpade som entreprenör för tunnelprojektet där en specialbyggd TBM skulle användas 

vid tunneldrivningen. Atlas Copco arbetade fram en TBM som skulle klara av både svaga och 

hårda bergarter samt den höga vattenföringen som väntade. Enligt Büchis rapport från år 1993 

om TBM Hallborr som skulle utföra arbetet, gav han tidigt ett varningens finger om riskerna 

som kunde möta Hallborr i horsten. Bergets geologi, vattnets påverkan, hårt berg och tunnelns 

stabilitet är exempel som rapporten tar upp som eventuella problem Hallborr kunde möta. I 

samma rapport så utesluter inte Büchi att andra otrevliga överraskningar kunde komma att 

dyka upp. Büchi ansåg dock att det fanns tillräckligt med geologisk information för att bygga 

en välanpassad TBM till projektet (Hartwig, 1993).
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Sveriges  Geologiska  Undersökning  (SGU)  hade  lämnat  underlagsmaterial  till  Banverkets 

anlitade konsulter ända från tunnelbyggandets början, däribland information om Hallandsås 

geologi och eventuell påverkan på grundvattnet vid tunneldrivningen genom horsten (SGU, 

A).  Främst  var  det  överraskningar  med  berggrunden som projektet  kunde stöta  på,  vilket 

skulle kräva mycket noggranna utredningar innan man valde tunneldrivningsmetoder (SGU, 

B).  Notabelt  var  att  SGU aldrig  tillfrågades  när  banutredningen var  klar  och således  inte 

kunde ge något utlåtande om Hallandsåsprojektet.  Istället tillfrågades en stor mängd andra 

organ, något som, enligt SGU, gjorde att Banverket gick miste om viktiga tolkningar. 

Det visade sig att Kraftbyggarna förlitades sig helt på TBM:en Hallborr. Byggmötena mellan 

Banverket  och  Kraftbyggarna  visar  att  parterna  hade  skilda  åsikter  om  bergets  geologi. 

Kraftbyggarna  ansåg  exempelvis  att  det  endast  fanns  en  svaghetszon  i  horsten  medan 

Banverket menade att det fanns flera svaghetszoner. Problemet med Kraftbyggarna var att de 

låg cirka tre år efter i planeringen, vilket påverkade både budget och de boendes åsikter om att 

projektet försenades (Baier, 2003). 

Frågor och funderingar har dykt upp under arbetets gång. Hur kunde det bli så fel då Hallborr 

sattes i arbete första gången?  Büchi ansåg att Hallborr skulle klara av att driva tunnlarna i 

berget, men han gav också varningar om att obehagliga överraskningar kan komma att dyka 

upp. Kraftbyggarna valde ändå att  förlita sig helt  på en tunneldrivning med Hallborr. Var 

valet  en bekvämlighetsfråga då de hade erfarenheter  av en liknande TBM sedan tidigare? 

Även Banverket ansåg att Kraftbyggarna verkade förlita sig helt på TBM:en Hallborr som 

Atlas Copco konstruerat och som Büchi ansåg skulle klara av tunneldrivningen. Man tycker 

att  Banverket  borde ha haft  invändningar  på det  och att  en plan B borde  ha funnits.  De 

noggranna undersökningar som SGU förordade innan val av vilken drivningsmetod som var 

bäst lämpad, var det något som Kraftbyggarna beaktade? Det känns inte som det då även 

Banverket varnade för fler svaghetszoner än vad Kraftbyggarna ansåg att det fanns. Även om 

Kraftbyggarna var totalentreprenör så borde väl visst ansvar och krav komma från Banverket 

före problemen uppstod.      

Projekt  Hallandsås  var  inget  litet  projekt  som  Kraftbyggarna  tog  sig  an  och 

meningsskiljaktigheter  om  bergets  geologi  kan  ses  i  byggmötena  mellan  Banverket  och 

Kraftbyggarna. Kraftbyggarna ansåg exempelvis att det endast fanns en svaghetszon i horsten, 

trots att Skanska när de tog över ansåg att de fanns tre svaghetszoner. Banverket var också 
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enigt om att det fanns flera svaghetszoner, något som inte Kraftbyggarna verkade hålla med 

om.  Frågan  är  hur  Kraftbyggarnas  geologiska  undersökningar  såg  ut  av  Hallandsåsen  i 

jämförelse  med  Skanskas.  Var  det  SGU:s  undersökningar  som  visade  på  tre  större 

svaghetszoner, något som Skanska tog till sig? Hade även Kraftbyggarna SGU:s information, 

men valde att förlita sig på Hallborr trots varningar om bergets svaghetszoner? Även om de 

ansvariga inte vet exakt vad som väntar i en tunneldrivning så var de undersökningar som 

gjordes av Kraftbyggarna uppenbarligen inte tillräckliga, eller så valde de att blunda för dem 

och hoppas på Hallborr. Men Kraftbyggarna kom inte längre än 13 meter in i berget innan det 

tog stop. 

4.2 Problemen med Skanska och Rhoca Gil
Det såg mer positivt  ut när Skanska tog över entreprenörskapet.  Lärdomarna från tidigare 

misslyckande i projektet var flera. Men bergets sammansättning och hydrologiska tillstånd 

fortsatte  att  försvåra arbetet.  Skanska valde den traditionella  borra- och sprängametoden i 

norra påslaget, där det dokumenterats att bergets hållfasthet minskade ju längre in i berget 

drivningen skedde. All förstärkning och tätning av berget när Skanska arbetade sig framåt 

gjorde  att  tunneldrivningen  gick  långsamt.  Efter  flera  misslyckanden  med  tätningsmedel, 

valdes  utifrån  expertutlåtande  det  kemiska  tätningsmedlet  Rhoca  Gil.  Skandalen  blev  ett 

faktum när det giftiga tätningsmedlet läckte ut i grundvattnet och Skanska fick tillsammans 

med Banverket ta den största smällen (Banverket, D). 

En annan fundering som dyker upp är, att trots vetskapen om hur Rhoca Gil reagerade med 

för  mycket  vatten,  så  bedömdes  tätningsmedlet  fungera.  I  efterhand  kommer  frågan  hur 

noggranna expertutlåtandena som Banverket och Skanska fick egentligen var? De visste om 

Hallandsåsens höga grundvattenförhållanden och hur det på så vis kunde påverka Rhoca Gil, 

eller? Att Banverket var de som fick ta emot den mesta av kritiken för förseningarna och för 

att projektet blev allt dyrare, var också en av huvudanledningarna till valet av tätningsmedlet 

Rhoca  Gil.  Banverket  tillsammans  med  Skanska  ville  hålla  tidsplanen.  Trots  att  Skanska 

föredrog lining-metoden som enda kvarstående alternativ, så förespråkade ändå Banverket ett 

enklare, billigare och snabbare alternativ, nämligen Rhoca Gil. Det tyder på att Skanska med 

Banverket kände stressen av förseningarna och fördyrningarna av projektet.
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4.3 Problemen med sju års byggstopp och Åsa
Under de sju år som projektet stod stilla uppstod inte några ytterligare komplikationer, även 

om berget höll på att tätas på sina ställen. Sanering av Hallandsåsen, diverse juridiska frågor 

om ansvar och utredningar klarades av. Men det fanns ett stort problem. Bygget stod stilla. 

För varje dag försenades projektet än mer och kostnaden för projektet ökade. Från att först 

vara meningen att vara klart redan år 1996 så stod bygget nu år 2004 knappt halvfärdigt med 

flera problemfyllda svaghetszoner kvar. 

När  regering  och  riksdag  sagt  ja  till  omstarten  påbörjades  återigen  sökandet  efter  ny 

entreprenad. Skanska-Vinci som blev byggherre valde TBM Åsa för tunneldrivningen. Åsa 

var en sköldad TBM som skulle vara anpassad för Hallandsåsen och var en TBM som kunde 

byggas om och köras i  olika geologiska förhållanden.  Nu borde väl ändå så pass mycket 

lärdomar, erfarenheter och undersökningar av berget gjorts så att en metod för drivningen av 

tunnlarna skulle fungera väl för Skanska-Vinci? Men icke!  Redan i första försöket med Åsa 

gjordes en felbedömning av berget. Efter enbart sju meter tog det stopp. Som förklaring gavs 

att Åsa inte stod tillräckligt långt inne i berget för att kunna ta spjärn och driva Åsa framåt. 

Återigen  följdes  projektet  av en mindre  försening,  nu närmare  ett  halvår  (Skanska-Vinci, 

2008). 

För mig, liksom säkert för många andra, är det svårt att förstå hur den nya, specialanpassade 

TBM:en  kunde  körde  fast  efter  bara  sju  meter.  Hur  stort  allvar  tog  entreprenören  på  de 

undersökningarna av berget? Att Skanska och Vinci tillsammans skulle vara de mest erfarna 

tunneldrivarna  i  Europa  är  något  som  de  själva  får  stå  för  i  min  mening,  även  om 

tunneldrivningen efter Åsa`s första misslyckande har gått förhållandevis bra.

4.4 Problemen med Möllebackszonen – en framgång
Möllebackszonen, en av de extra hårt utsatta svaghetszonerna i berget, utsätts för en metod 

som vi ännu inte vet om den kommer att lyckas. Det handlar om infrysningen av delar av 

Möllebackszonen. Än så länge har metoden fungerat på ett tillfredsställande sätt. Projektet går 

idag som planerat med en väl fungerande tunneldrivning, även om det går lite långsammare 

än beräknat.  Metoden som Skanska-Vinci använder sig av med så kallad lining av berget 

fungerar bra. Upp till 60 procent av tunneldrivningen är klar, men det kommer att dröja fram 

till år 2015 innan första tåget rullar genom Hallandsås – om allt går som planerat vill säga. Vi 

vet som sagt inte om metoden vid Möllebackszonen kommer att lyckas.  
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Vad det gäller MKB inför projekt Hallandsås så fanns det en, men i slutet av 80-talet och 

början av 90-talet var kraven inte särskilt stora om vi jämför med idag. Inför omstarten fick 

Banverket år 1999 i uppdrag av regeringen att göra en MKB för att undersöka möjligheterna 

till  att  fortsätta  projektet  på ett  miljömässigt  och tekniskt  genomförbart  sätt.  En MKB av 

projektet gjordes även för vad som skulle hända om projektet avbröts. Men ett projekt som 

pågått  så  pass  länge innebär  alltid  konsekvenser  för  naturmiljö,  även om beslut  fattas  att 

avbryta  projektet.   Banverket  diskuterade  och  utredningar  gjordes  under  den  period  som 

projektet stod stilla. Frågan som skulle besvaras var vilka alternativ som fanns för sträckan 

vid  Hallandsås.  Men  återigen  ansågs  en  tunnel  vara  det  bästa  alternativet,  även  om 

kostnaderna för projektet hade skjutit i höjden och att flera storföretag inom godstransporten 

hos SJ uttryckligen hade sagt att det var en obetydlig tidsvinst och således inte var i behov av 

någon tunnel. 

De problem som projektet har kantats av ser vi ”vanliga” samhällsmedborgare kanske som 

problem  medan  de  som  arbetar  med  projektet  ser  det  mera  som  utmaningar.  Men  alla 

problem, små som stora, gör att färdigställandet av tunnlarna ständigt försenas och projektet 

får negativ uppmärksamhet i massmedier. Hos allmänheten växer missnöjet vid varje negativ 

rapport  från  projektet.  Men i  ett  så  stort  projekt  är  det  också viktigt  att  se  ur  ett  längre 

perspektiv där klimatfrågan, framtida arbetspendling, utökade transportmöjligheter etc. står i 

fokus. Det är förvisso enkelt att säga när man inte är boende i närheten eller berörs av det 

ständigt försenade projektet. 

4.5 Med facit i hand
När projektet beslutades att genomföras och fick bygglov under början på 90-talet fanns det 

enorma fördelar med en tunnel. En tunnel medför, som tidigare nämnts i uppsatsen, en ökad 

kapacitet  på  sträckan,  något  snabbare  resväg  på  Västkustbanan,  bättre  och  bekvämare 

pendlingsmöjligheter,  bidrar till  en bättre miljö och gör att  vi kan nå de politiskt  uppsatta 

miljömålen. Fördelen med att projektet enbart skulle ta cirka fem år att färdigställa till  en 

relativt låg kostnad var något positivt. 

Åren före projekt Hallandsås var järnvägen något som det skulle satsas på och Banverket 

tillkom år 1988 som en organisation under Statens Järnvägar, som syfte att vara de som skulle 

främja järnvägens utveckling. Att projektet behövdes vid denna tidpunkt var det ingen tvekan 
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om. Eller? Flera av SJ:s största kunder säger att de aldrig har varit intresserade av en tunnel 

och att den lilla tidsbesparingen som blir är betydelselös för dem. Flera storföretag uttrycker 

att problemen med Västkustbanan inte enbart ligger i Hallandsås utan att det rör sig om hela 

sträckan  från  Göteborg  ned  mot  Lund,  samt  att  järnvägen  inte  klarar  av  att  konkurrera 

ekonomiskt  med  åkerier  och  olika  transportföretag.  Även om skatten  på  bensin  ökar  och 

hårdare miljökrav ställs på transportfordon så är ändå transporterna på väg det som väljs.  

Tidningen Ny Teknik som rapporterar och granskar den tekniska utvecklingen i samhället, 

som förändrar villkoren för industrin, skrev redan för tio år sedan att situationen år 1999 var 

annorlunda mot då tunnelbygget startade år 1992. Flertalet av SJ:s största kunder är överrens 

om att den lilla tidsbesparingen saknar betydelse. För flera av storföretagen är tunneln helt 

ointressant. Papperskoncernen Stora Enso är en av de största kunderna hos SJ. Anders Clason, 

ansvarig för järnvägen på Stora Enso, säger att  tunneln får allt  mindre betydelse för dem. 

Stora  Enso  tillsammans  med  andra  storföretag  som tillhör  de  viktigaste  SJ-kunderna  har 

egentligen aldrig varit intresserade av tunneln, enligt Clason. Företagen anser att mer och mer 

gods körs till Göteborgs hamn och allt mindre går ned till de skånska hamnarna. Storföretagen 

vill  köra  så  mycket  som  möjligt  på  järnväg,  men  järnvägen  har  inte  klarat  att  möta 

konkurrensen från allt effektivare åkerier och speditionsföretag, enligt Clason. Inte ens Lindab 

AB, det enda storföretaget på Hallandsåsen, har längre något intresse av en järnvägstunnel 

genom åsen.  Industriförbundets  logistikexpert  Lars  Hallsten,  anser  att  de  problemen  som 

järnvägen tampas  med i  mellersta  och södra Skåne inte  kommer  att  lösas  med en  tunnel 

genom Hallandås (Dahlquist, 1999).

Personligen tycker jag att det är bra med en tunnel genom Hallandsås. Ur miljösynpunkt är 

det bra att mer tung trafik går från väg till järnväg. Säkerheten ökar också när mer trafik går 

över  till  järnvägen.  Hela  västkustbanans  kapacitet  ökar  i  och  med  att  problem  med  de 

befintliga spåren ersätts av en tunnel. Men en fråga finns kvar: till vilket pris? Samtidigt ser 

jag en stor nackdel med att åka tåg. Det låter som om det är ett snabbt och smidigt sätt att 

transportera sig, men fördelarna med att åka egen bil, styra sina tider för avresa och hemresa 

och att fordonstrafiken inte drabbas av förseningar i form av signalfel med mera är stora. 

Självfallet  drabbas fordonstrafiken av förseningar, men förare eller passagerare i personbil 

blir inte lika uppbundna som vid valet av tåg. I slutändan måste det vara billigare och ett 

snabbare alternativ  att  välja tåget,  annars kommer  inte  den stora delen av fordonstrafiken 

flytta över till järnvägen inom en snar framtid. I flera fall på landsbygden får invånarna först 
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åka buss för att ta sig till tåget. När bussen väl är framme så samkörs inte bussarnas tider med 

tågens avgångar. Valet att istället ta bilen blir då tyvärr enkelt. 
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5 Slutsatser  
I dagsläget, början av år 2009, arbetas det för fullt för att bli färdiga med tunneln till år 2015. 

Om allt flyter på som planerat ska Skanska-Vinci vara klara med tunneldrivningen år 2014 

och  invigning  sker  året  därpå.  Men  det  är  fortfarande  ett  halvt  decennium  kvar  av 

tunneldrivningen och även om allt går bra för tillfället finns det vissa moment som kan ställa 

till med bekymmer, något som Banverket och Skanska-Vinci vill undvika till varje pris. 

Figur 9: Kortfattad bygghistorik över tunnelprojektet.    Källa: Banverket, Skanska-
Vinci. Fakta: Lars-Ingmar Karlsson. Grafik: Anna-Lena Lindqvist.

De problem som Banverkets projekt Hallandsås råkade ut för de första åren, ger en bild av ett 

stort misslyckande för den statliga myndigheten Banverket. Den efterlängtade tunneln genom 

Hallandsås blev ett fiasko som på sina håll har kallats för experiment Hallandsås. Men det är 

enkelt att kritisera projektet. Även om det är flera olika entreprenörer som gjort olika misstag 

vilket  försenat  projektet  och  dragit  upp  kostnaderna,  så  är  det  Banverket  som  har 

huvudansvaret  för  projektet  och  således  dem som den  mesta  kritiken  riktats  emot.  Hade 

Rhoca Gil fungerat hade det applåderats istället för kritiserats. Men nu var fallet som sådant 

att det gick käpprakt åt skogen och dess efterverkningar gav ett sju års byggstopp.
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Ursprungsplanen var att tunneln skulle stå färdig för tågtrafik under år 1996 till en planerad 

kostnad på under 1 miljard kronor. Men på grund av alla problem har tidsplan och kostnader 

kommit att ändrats. 

________________________
  År                      Kostnad_____  
1992 900 miljoner
1999 2 miljarder
2004 7,5 miljarder
2007 9 miljarder
2008 10,5 miljarder

Tabell 1: Visar hur kostnaderna har ändrats från byggstarten 1992 till 2008.

Projektet som skulle vara klart under år 1996 är följaktligen försenat med 19 år och till en 

dyrare kostnad på över 9 miljarder kronor. Huvudproblemet med tunneldrivningen har varit 

överraskningar  med  de  svårupptäckta  förhållandena  i  berggrunden  som  ställt  till  med 

problem. Andra problem är:

• Kraftbyggarna  förlitade  sig  på  tunneldrivning  med  TBM Hallborr  och  hade  ingen 

ordentlig reservplan till Hallborr. 

• Kraftbyggarnas  och  Banverkets  konflikter.  Problemen  och  ekonomisk  tvist  med 

Kraftbyggarna ledde till  att tidsplanen ändrades till  1999, kostnaden till  2 miljarder 

kronor. 

• När  Skanska  tog  över  hade  de  stora  problem  med  inläckande  vatten.  Banverket 

tillsammans  med  Skanska  beslutade  att  testa  Rhoca  Gil,  vilket  ledde  till  7  års 

byggstop. 

• Omstarten 2004 använder Skanska-Vinci en nödvändig men dyrare och långsammare 

liningmetod. Men metoden misslyckas först, följs av en halvårs försening. 

• På grund av de nya förseningarna utökas kontraktet år 2008 med 600 miljoner kronor. 

Trots giftskandalen och den negativa publiciteten så förde skandalen något positivt med sig. 

Ur  miljösynpunkt  så  är  förmodligen  projekt  Hallandsås  i  och  med  omstarten  det  mest 

välbevakade projektet i Sverige. De lärdomar som projektet har tagit från Rhoca Gil-utsläppen 

år 1997 har bidragit till omfattande miljökontroller samt att miljöaspekten i projektet idag är i 

fokus.  Det  är  numera  lagstadgat  med MKB vid projekt som på något vis  kan komma att 
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påverka  miljön,  som  till  exempel  med  tidigare  nämnda  Citytunneln  under  Malmö,  där 

omfattande MKB:ar har utförts före projektstart.

Ur  miljösynpunkt  är  det  enorma  fördelar  med  att  flytta  den  tunga  lastbilstransporten  och 

personbilar från vägarna till ett mer miljövänligt och säkrare transportsätt. Det bidrar i 

längden till en bättre miljö och bättre framtid för våra nästa generationer. Så långt låter 

det ok med att färdigställa projektet. Men med facit i hand och alla de misslyckanden 

med tunnelprojektet, som i runda slängar kommer att kosta 10,5 miljarder i slutändan, 

får mig ändå att fundera på om några av de alternativ som fanns till tunneln hade varit 

bättre? Om Banverket  haft  tankarna på att  starta ett  liknande projekt med en tunnel 

genom Hallandsås idag är jag övertygad om att en annan bedömning hade gjorts. Det är 

lätt  att  säga  att  Banverket  hade  valt  att  satsa  på  en  upprustning  av  sträckan  med 

dubbelspår, nu när vi sitter med svaren på alla misstag som begåtts i projektet. Inför 

byggstarten  med  projekt  Hallandsås  i  början  på  -90-talet  så  gjordes  en  mycket  vag 

MKB efter  de krav som ställdes då.  I dagsläget  är det obligatoriskt med en utförlig 

MKB,  även  om  en  utförlig  sådan  sannolikt  inte  skulle  kunna  svara  på  exakt  vart 

svårigheterna i det komplicerade berget i Hallandsås är. Många av Banverkets projekt 

har efter misslyckandena med Hallandsås genomgått omfattande MKB. Anledningen är 

att MKB är obligatoriskt i projekt som på något sätt kan påverka naturen och miljön, 

men  också  att  Banverket  har  tagit  stor  lärdom i  projekt  Hallandsås  misslyckanden. 

Banverkets projekt Hallandsås har utifrån miljösynpunkt gjort alldeles för lite och de 

åtgärder  som  utförts  har  gjorts  alldeles  för  sent.  Först  när  problemen  började  så 

upprättades en reservplan (så känns det som i alla fall).  Trots förvarningarna om att 

berget i Hallandsås med stor sannolikhet skulle bjuda på överraskningar så togs det inte 

på allvar av entreprenörerna. 

Det  positiva  med  projekt  Hallandsås,  förutom  den  dagen  när  bygget  väl  är  klart,  är  de 

lärdomar som andra stora projekt har tagit. Projekt Hallandsås har snart varit uppmärksammat 

och utrett i två decennier och kommer så vara ett bra tag framöver. I början av år 2009 var 

tunneln  lite  mer  än  halvvägs  (över  40  procent  kvar)  med  en  beräknad  kostnad  på  10,5 

miljarder kronor. Det känns lite som en prestigefråga att fullfölja projektet, ett projekt som 

ska vara klart för tågtrafik år 2015. Jag nämner det igen – om allt går som planerat.
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Fördelarna med en tunnel genom Hallandsås:

• Från 4 tåg i timmen till 24 tåg.
• Dubbelt så långa och tunga transporttåg
• Miljöaspekten 
• Pendlingstiden minskar, om än bara några minuter
• Säkrare med järnvägen

Tidsvinsten med en tunnel genom Hallandsås beräknas bli  ungefär sju minuter.  Men som 

StenInge Arnesson, miljöchef på Banverket svara mig vid vår kontakt via mail, så är det ren 

bonus  att  man  tjänar  några  minuter.  ”Syftet  med  tunnelprojektet  är  i  första  hand att  öka 

kapaciteten till 24 tåg i timmen och att godståg kan passera med fullängd”, skriver StenInge. 

StenInge tar även upp att en utbyggnad till dubbelspår i den nu aktuella sträckningen inte är 

eller har varit ett alternativ med hänsyn till kurvor och branta stigningar. Andra förslag till 

tunneldrivningen  har  utretts  men  de  är  alltför  kostsamma enligt  Banverkets  hemsida,  och 

skulle göra stora ingrepp i naturmiljön. Några siffror på vad de kostnaderna skulle hamna har 

jag  inte  fått  tag  på,  men  det  skulle  vara  intressant  att  få  reda  på  vad  för  ”kostsamma” 

verkligen innebär. 

Med facit i hand är det enkelt att komma med synpunkter på vad som skulle ha gjorts istället 

och på vilket sätt. Inte hade väl Banverket gjort om samma misstag och byggt med samma 

metod  om  de  visste  om alla  riskerna  med  berget  och  dess  grundvattenförhållanden?  En 

tunneldragning  med lining-metoden hade sannolikt  påbörjats  direkt  till  en av allmänheten 

accepterat  högre kostnad? Det är  som sagt  alltid  enkelt  att  komma med expertutlåtande  i 

efterhand och med lösningar till  alla problem. Slutsatsen vi kan dra av Banverkets projekt 

Hallandsås  är  att  vi  hela  tiden  lär  oss  av  våra  misstag.  Det  ska  inte  kunna hända något 

liknande igen. Allt ont för något gott med sig brukar man säga. När väl projektet står klart, 

förhoppningsvis år 2015, kommer mycket uppmärksamhet troligen riktas mot tunnelbygget. 

Risken  är  att  utsläppsskandalen,  förseningarna,  fördyrningarna  med  mera  kommer  att 

överskugga invigningen. Frågan kvarstår hur projektet har kunnat få fortsätta hela tiden? Trots 

ökade kostnader, ständiga förseningar etc. kan det tänkas vara att tunneldragningen har blivit 

en prestigefråga. Banverket Projekt Hallandsås ska inte vare en symbol för misslyckande.
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5.1 Konsekvenser för yrkesrollen
Personligen så kommer uppsatsen och de nya kunskaperna som arbetet gett mig vara till nytta 

för  mitt  kommande  yrke.  Tunnelbygget  ligger  inte  alltför  långt  ifrån  för  studiebesök och 

eftersom projekt Hallandsås är planerat att vara klart först år 2015 så kommer projektet vara 

aktuellt under flera år framåt.  
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