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Abstract 
 
Remaining Groundwater Change after the Tunnel Construction Through 
Hallandsås  
Elisabeth Fjällman & Viktor Rylander  
 
1993 started a tunnel construction through Hallandsås that was finshed in December 
2015 when the first trains drove through the tunnel. Hallansås complex geology 
complicated the project and made it take a longer time than expected. 
    Hallandsås is a horst that because of strong movements in the bedrock for a long 
time has made the bedrock very fractured with a very high waterflow compared to 
normal Swedish bedrock. During the tunnel construction the high waterflow was a big 
problem to deal with. Large lowering of the groundwater occurred with the tunnel 
construction. The groundwater mainly lowered in areas where the TBM (tunnel boring 
machine) was located, and began to rise again when the TBM left the area and had 
sealed the tunnel with cement blocks behind it. During the first part of the tunnel 
construction between 1993-1997 there was large lowering of the groundwater. 
Conventional methods (drilling and explosive) led to large groundwater leakage into 
the tunnel. The largest lowering occurred with the active decontamination of Rhoca-
Gil 1997. Contaminated water was allowed to pass in to the tunnel through drillholes 
in the dense tunnelwall. 
    The TBM had made it through the two tunnels in September 2013 and since then 
the groundwater levels has been able to recover and begin to return to their original 
levels.  
    In this project, the groundwater level data in wells along the tunnel route has been 
analyzed. Unaffected groundwater levels in wells has been compared with 
groundwater levels measured after the tunnel construction.Thanks to the results an 
influence area could be drawn. The result shows that the groundwater levels remain 
lowered in some areas and has been rised in others. Many of the wells have returned 
to their original levels.  
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Sammanfattning 

Kvarvarande grundvattennivåförändringar efter tunnelbygget genom 
Hallandsås  
Elisabeth Fjällman & Viktor Rylander 

1993 började man bygga två tågtunnlar genom Hallandsås som stod klart december 
2015 då de första tågen rullade igenom åsen. Hallandsås komplicerade geologi 
försvårade arbetet och fick projektet att dra ut på tiden. 
    Hallandsås är en horst som utsatts för kraftiga rörelser i berggrunden under en 
lång tid. Detta har lett till att berget är väldigt uppsprucken och har ett väldigt stort 
vattenflöde i jämförelse med normalt svenskt urberg. Under tunnelbygget var just det 
ojämna och höga vattenflödet ett stort problem att tampas med.  
    Stora avsänkningar av grundvattnet skedde i samband med tunnelbygget. Främst 
så avsänktes grundvattnet i områden där TBM (tunnelborrningsmaskin) drog fram 
och började stiga igen när TBM hade lämnat området och tätat tunneln med 
cementblock efter sig. Under första delen av tunnelbygget mellan 1993 till 1997 
skedde stora grundvattenavsänkningar på grund av användning av konventionella 
metoder (borrning och sprängning) som ledde till stora inläckage till tunneln. Den 
största men också medvetna avsänkningen skedde i och med den aktiva saneringen 
av Rhoca-gil 1997. Då borrades hål i den täta tunnelväggen för att släppa in 
förorenat vatten i tunneln.  
    Tunnelborrningsmaskinen hade tagit sig igenom båda tunnlarna i september 2013 
och sen dess har grundvattennivåerna kunnat återhämta sig och börja återgå till 
ursprungsnivåerna. 
    I det här arbetet har grundvattennivådata i brunnar längs tunnelsträckan 
analyserats. Opåverkade grundvattennivåer i brunnarna har jämförts med 
grundvattennivåer uppmätta efter tunnelbygget. Med hjälp av resultatet har ett 
påverkansområde kunnat framställas. Resultatet visar att grundvattennivåerna 
fortfarande är avsänkta i en del områden men att många av brunnarna har återgått till 
sina ursprungsnivåer. På en del håll kan också en grundvattennivåhöjning skådas.   

Nyckelord: Grundvatten, Hallandsås, hydrogeologi, tunnelbygge 
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1. Inledning 
I början av 1990-talet började dåvarande Banverket bygga en tunnel genom 
Hallandsås som skulle effektivisera tågtrafiken. Den komplicerade geologin gjorde 
tunneldriften genom åsen komplicerad. Grundvattennivåerna avsänktes avsevärt i 
området kring tunnel under tunnelbygget. Avsänkningen skedde främst i byggandets 
första fas mellan 1993-1997 vid användning av konventionella metoder borrning och 
sprängning och vid den aktiva saneringen av Rhoca-Gil. Under byggandets andra fas 
2004-2015 skedde den stora grundvattenavsänkningen där TBM 
(tunnelborrningsmaskinen) drog fram för att sedan stiga när TBM lämnat området 
(Holmstrand, 2009). 
    Banverket och senare Trafikverket har under tunnelbyggets gång haft god koll på 
grundvattennivåerna och avsänkningarna. En tidigare rapport skriven av Fredrik 
Björkman under byggnadstiden visar på avsänkningar och påbörjad återhämtning på 
grundvattennivåerna. Enligt rapporten förväntas det finnas en viss påverkan kvar på 
grundvattennivåerna men att de påverkade områdena ska ha minskats (Björkman, 
2015). 
    Tunneln stod klar december 2015, det här projektet gjordes våren 2016 för 
trafikverket. Syftet med denna studie var att studera kvarvarande 
grundvattennivåförändringar i Hallandsås efter tunnelbygget har slutförts. Studien 
inkluderar en sammanställning av grundvattennivåförändringar i området. Resultatet 
kommer visa huruvida nivåerna har återgått till sina ursprungsnivåer eller om de 
fortfarande är påverkade och i så fall storleken på avvikelse från ursprungsnivå. 
Resultatet presenteras i en framarbetad karta över storleken på påverkansområdet. 
 
2. Bakgrund 
Här presenteras fakta om tunnelbygget, områdets hydrogeologi och tidigare 
grundvattenpåverkan i området för att få en bättre förståelse för betydelsen av 
grundvattennivåförändringen i Hallandsås.  
 
2.1 Tunnelbygget 
Redan i slutet av 1980-talet började man planera att bygga två tunnlar genom 
Hallandsås. De nya spåren skulle öka tågtrafikens kapacitet från 4 tåg i timmen till 24 
tåg i timmen. Tågen skulle kunna köras fortare och säkrare än på det gamla spåret 
som var kurvig, brant och hal under vissa väderförhållanden (Forsman, 2016). 
    År 1993 började de 8,7 km långa tunnlarna att byggas genom Hallandsås. 
Tunnlarna skulle bestå av två parallell spår med ett enkelspår i varje tunnel och 
sträcka sig från Båstad i norr till Förslöv i söder (Annertz, 2014). Tunneln började 
byggas med en TBM (tunnelborrningsmaskin) från Båstad i norr. Men efter bara 13 
meter satt den svåra geologin stopp på tunneldrivningen. Den 
tunnelborrningsmaskinen var inte konstruerad för att fungera i sådana geologiska 
förhållanden som den stötte på i norra delen. I stället började konventionella metoder 
att användas för att bygga tunnlarna. Borrning och sprängning gjordes från båda 
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hållen av tunnlarna samt byggdes en arbetstunnel och ett mellanpåslag som 
öppnades 1997 och fyra nya fronter kom till (Annertz, 2014). 
    Tunneldrivning med borrning och sprängning i den komplicerade geologin i 
området gjorde att grundvattennivån sänktes mer än beräknat. Grundvatten forsade 
in i tunnlarna genom sprickor i berget och gjorde arbetet med tunneldrivningen 
problematisk. Tätning av tunnelväggarna utgjordes av injektering av tätningsmedlet 
Rhoca-Gil och cement. Rhoca-Gilen som användes innehöll en större mängd av det 
giftiga ämnet akrylamid än som angivits. Vatten från tunneln med det giftiga ämnet 
Akrylamid pumpades upp och spolades ut i närliggande vattendrag. Djurlivet 
påverkades av det giftiga ämnet och detta ledde till att arbetet i oktober 1997 
stoppades. Vid stoppet hade man kommit 1,2 km in i den norra tunneldelen samt 1,7 
km i den södra delen och vid mellanpåslaget hade bara 40 meter sprängts bort.  
    Arbetet fortsatte med att sanera och täta tunnlarna. Ett betonglager på 50 
centimeter med ett inneliggande plastmembran på 3mm användes för att täta 
tunnelväggarna (Forsman, 2016). För att få bort all akrylamid som fanns kvar 
borrades flertal hål i de tätade tunnelväggarna för att leda in de förorenade vattnet in 
i tunneln istället. Detta ledde till en väldigt stor grundvattenavsänkning under åren 
1998 och 1999 (Björkman, 2015).  
    2004 startades projektet upp igen med ett nytt kontrakt och en ny avancerad TBM 
skulle användas som tunneldrivningsmetod. I september 2005 började drivningen 
igen och 2013 hade tunneldrivningsmaskinen tagit sig igenom båda tunnlarna 
(Annertz, 2014).  

2.2 Geologi 
Hallandsåstunneln ligger på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Hallandsås tillhör 
svaghetszonen Tornqvistzonen som sträcker sig från Skagerack i nordväst till Svarta 
Havet i sydost. Geologiskt är Hallandsås en horst som bildats för ungefär 70 miljoner 
år sedan genom kraftiga rörelser inom Tornkvistzonen. Innan horsten bildades har 
det varit tektonisk aktivitet i över 300 miljoner år vilket har lett till stora förskjutningar 
inom berget. Det gör att berget är väldigt uppsprucket och vittrat i de zoner där 
förkastningar har inträffat. På grund av horstens uppspruckna karaktär kan berget 
innehålla mycket mera vatten än normalt urberg inom Skandinavien (Annertz, 2014).  
    Den bergart som är dominerande i Hallandsås är gnejs med gångar av amfibolit 
och diabas. Sprickriktningarna i berget är framförallt NV-SO samt NO-SV. I 
sprickorna förekommer lera främst i svaghetszonerna och i anslutning till diabas och 
amfibolitgångar förekommer klorit och kalcit i sprickorna. Gnejsen är mer 
uppsprucken än amfibolit- och diabasgångarna och kontaktytan mellan dem är också 
den uppsprucken och kraftigt vattenförande. Amfibolitgångarna är mer lättvittrade än 
gnejsen, i en förkastningszon kan då amfibolitgångarna vara helt leromvandlade på 
grund av vittringen medan gnejsen endast är lite eller opåverkad av vittringen 
(Annertz, 2014). 
Amfibolitgångarna ligger parallellt med tunnelriktningen vilket gör att de kan finnas 
med vid tunnelborrningen i långa sträckor. Bredden på dessa överstiger sällan 10 
meter. Amfibolitgångarnas vars sprickmineral främst består av klorit kan på sina håll 
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förekomma i ganska tjocka lager vilket gör gångarna nästintill täta. Vid tunnelborrning 
innebär det ett minskat inläckage av vatten när tunneln omges av en amfibolitgång. 
Sprickmineralen gör att blocken inte håller samman vilket under bygget kunde ge 
utfall vid TBM fronten och tillsammans med vittring skapa stora hålrum framför 
fronten (Annertz, 2014). 
    Diabasgångarna går istället vertikalt mot tunneln och vid tunneldrivningen 
passerades dessa under kortast möjliga sträcka. Precis som amfibolitgångarna är 
diabasgångarna även de mindre uppspruckna än gnejsen och har klorit och kalcit 
som sprickmineral vilket även här kunde ge hålrum och utfall fram vid fronten på 
TBM. De större diabasgångarna är upp mot 50 meter breda och mer eller mindre täta 
vilket gör att de fungerar som hydrauliska gränser i berget (Annertz, 2014). 

2.2.1 Svaghetszoner 
Längs med tunneln finns svaghetszoner (figur 1) vars karaktär avviker från det 
omkringliggande berget. Svaghetszonerna består av kraftigt uppsprucket berg med 
lokalt kraftigt vittrade partier. I sprickorna förekommer ofta lermineral som minskar 
hållfastheten och kan ge utfall av block och hålrum framför TBM front. 
Svaghetszonerna ligger vinkelrätt mot tunneln och skär brant genom berggrunden. I 
svaghetszonerna kan de vara mycket hög vattenföring i sprickorna eller också kan de 
vara täta på grund av de tjocka lager med lera som kan förekomma (Annertz, 2014). 
    De tre största svaghetszonerna omkring tunnelområdet är Norra Randzonen 
(NRZ), Södra Randzonen (SRZ) och Möllebackszonen (MBZ). Kanterna på de här 
zonerna är kraftigt uppspruckna och i mitten finns bergblock som har blivit vittrade på 
djupet under en varm och fuktig period för ungefär 100-200 miljoner år sedan. En del 
av det vittrade materialet eroderades bort och en del blev kvar skyddade från 
eroderingen. Genom förkastningar i berggrunden har det vittrade materialet nått ner 
till dagens tunnelnivå där det ovanliggande materialet består av morän och 
sedimentära bergarter (Annertz, 2014).  
    Möllebackzonen har en varierande karaktär som varit komplicerad att ta sig 
igenom vid tunnelbygget. På sina håll övertäcks berggrunden i zonen av 10 meter 
sandstenslager och 50 meter tjockt moränlager. Berggrunden i Möllebackszonen har 
tre större bergblock som ligger förskjutna mot varandra. Det norra blocket ligger 
djupast och är på sina håll helt genomvittrad i tunnelnivå. I de genomvittrade delarna 
finns dock friska partier med en kraftig vattenföring. Denna kombination kan lätt leta 
till jordflytnings scenarion när tunnelborrningsmaskinen drar förbi. Denna zon fick 
därför frysas när TBM skulle borra sig igenom zonen. De andra blocken i 
Möllebackzonen är inte lika vittrade i tunnelnivån men i vissa sprickor förekommer 
vittring (Annertz, 2014). 
    Den södra och norra randzonen är vittrade och leromvandlade zoner. Den norra ca 
ett 200m brett område och den södra ca 700m brett (Trafikverket, 2015). 
Det finns fler svaghetszoner i området. En av dem är Axeltorpszonen (ATZ) som är 
150 meter bred. Den består av en kraftigt uppsprucken bergmassa som är något 
vittrad med en vattenföring som är väldigt hög. Det finns också lokala områden i 
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zonen som är starkt vittrat och leromvandlat. Flera mindre zoner i området har 
samma karaktär som ATZ men är bara på 10-50 meter breda (Annertz, 2014). 

Figur 1. Karta över de största svaghetszonerna längsmed tunnelsträckan (Annertz, 2014) 

2.3 Grundvatten 
Grundvatten är de vatten som ansamlas i berg och jord och fyller markens porer, 
sprickor och tomrum. Grundvattenytan ligger där grundvattentrycket är lika stort som 
atmosfärstrycket. Grundvattnets normala rörelse är från högre till lägre hydrostatiskt 
tryck (Björkman, 2015). 
    Hur mycket grundvatten som bildas beror på mängden nederbörd och hur mycket 
som kommer avrinna och avdunsta innan resten kan infiltrera marken. I området är 
årsnederbörden stor, 14 procent av den totala medelnederbörden på 1000mm 
kommer perkolera genom den omättade zonen ner till den mättade zonen för att bli 
grundvatten (Björkman, 2015). 
    På grund av geologin i området är Hallandsås grundvattenförhållanden komplexa. 
Generellt har Hallandsås en stor genomsläpplighet för vatten i berggrunden om man 
jämför med normalt berg i Sverige. I de kraftigt vittrade delarna och i diabasgångarna 
kan vattengenomsläppligheten dock vara begränsad och ligga som barriärer för 
grundvattenströmningar (Holmstrand, 2009). 
    Grundvattenytan i Hallandsås ligger i berg och jord nära marknivå. I höjdpartierna 
ligger grundvattenytan något djupare under markytan än i sänkor där 
grundvattenytan ligger närmare marknivån. I området finns även slutna akvifärer i 
både berg och jord på grund av ovanliggande täta skikt som skapar övertryck på 
grundvattnet och skapar grundvattenutströmning till källor och våtmarker. Dessa finns 
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lokalt i vissa sänkor som har sin infiltration från högre belägna delar (Holmstrand, 
2009).  
    Mätningar av grundvattennivån i berg och jord har visat att på de flesta ställen runt 
åsen finns det inte någon direkt kontakt mellan jord och bergs grundvattenmagasin i 
Hallandsås. En avsänkning i berg behöver inte påverka grundvattenmagasinen i jord 
(Holmstrand, 2009). 

2.3.1 Grundvatten i berg 
I Hallandsås förekommer grundvattnet främst i de sprickor som finns i berggrunden 
som till mesta dels består av amfibolitgångar, diabasgångar och gnejs. Kvalitén på 
berget kan variera från friskt berg till kraftigt söndervittrat berg med mycket sprickig 
karaktär (Björkman, 2015).  
    De dominerande sprickriktningarna i Hallandsås är NV-SO alltså vinkelrätt mot 
Hallandsåstunneln (figur 1). Detta gör att det skapas en rad långsmala 
grundvattenmagasin längsmed sprickriktningen. Grundvattenmagasinen är 
avgränsade från varandra av negativa hydrauliska gränser som skär vertikalt genom 
berggrunden och isolerar magasinen från varandra. En negativ hydraulisk gräns är 
en tät gräns som ökar avsänkningen av grundvatten i närheten av gränsen. 
Diabasgångar, vittrade zoner och förkastningar utgör de negativa hydrauliska 
gränserna. Kontaktzonerna mellan en negativ hydraulisk gräns och närliggande berg 
kan vara kraftigt vattenförande. Det sker ett visst läckage av grundvatten mellan 
magasinen via den hydrauliska gränsen. Läckaget styrs främst av vattnets tryck, 
hastighet och hur stor den hydrauliska gränsen är. Vertikalt med tunneln går de 
vattenförande sprickorna (Björkman, 2015).  

2.3.2 Grundvatten i jord 
När vatten lägger sig i jordens porer och skapar ett grundvattenmagasin kallas det för 
pormagasin. På Hallandsås varierar jordlagrens djup rejält mellan 2-60 meter, det 
normala djupet ligger på 2-5 meter. Jordlagren i området består främst av sandig- 
siltig morän men finns även inslag av grusiga och sandiga jordlager. De 
grundvattenmagasin som finns i jordlagren är ofta små och svåra att avgränsa 
(Björkman, 2015). 
    I lägre liggande områden ligger grundvattenytan ytligt och bildar kärr och mossor. I 
dessa utgörs jordlagren av organiskt material som dy, torv och gyttja. I mossor kan 
jordlagren vara flera meter medan i kärren är de oftast bara någon meter (Björkman, 
2015).  
    Vid en avsänkning av grundvattnet i samband med tunneldrivningen är sänkningen 
större på de områden där jordlager inte är så djupa och där jordlagret har god 
kontakt med berggrunden och har god genomsläpplighet. Medans om en avsänkning 
sker vid ett område med tjocka jordlager så är sänkningen mindre eftersom 
jordlagren tätnar med djupet (Björkman, 2015). 
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2.3.3 Grundvattenmagasin i tunnelområdet 
Det finns flertalet magasin i tunnelområdet som avgränsas av negativa hydrauliska 
gränser (figur 2). För att göra det enklare utgår man från de största hydrauliska 
gränserna och grundvattenmagasinen mellan dem benämns som ett 
grundvattenmagasin med liknade hydrauliska egenskaper. De större hydrauliska 
gränserna har stor effekt på grundvattennivåerna på dess sidor (Björkman, 2015). 
 

 
Figur 2. Karta över grundvattenmagasin i området (Björkman, 2015) 

Det magasin som ligger längst söderut begränsas av den södra randzonen (SRZ) 
som utgör den hydrauliska gränsen till nästa magasin Skeadal-Flintalycke. Berget vid 
Skeadal-Flintalycke är relativt friskt vilket gör att vattenföringen är normalstor. Större 
vattenföring förekommer i sprickor och kontaktzoner vid diabasgångar i den södra 
delen av området (Björkman, 2015).  
    Angränsande magasin i norr är Flintalycke Norr. Den hydrauliska gränsen mellan 
Skeadal-Flintalycke och Flintalycke Norr är en diabasgång på hela 55 meter. Denna 
diabasgång är helt tät nere vid tunnelnivå, men något mer uppsprucken uppåt mot 
markytan. Genom att diabasgången är helt tät vid tunneln så är den hydrauliska 
konduktiviteten väldigt låg där och ökar mot markytan. Hydraulisk konduktivitet är 
grundvattnets hastighet mätt i meter per sekund. Omliggande berg runt 
diabasgången är väldigt vattenförande då kontaktzonen mellan dem består av 
uppsprucket berg (Björkman, 2015).  
    Magasinet Flintalycke Norr har samma vattenföring som Skeadal- Flintalycke. 
Flintalycke Norr magasinet avgränsas av en 20 meter bred diabasgång i norr. 
Diabasgången blir korsad av Axeltorpzonen, zonen är 150 meter bred och skär 
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genom Flintalycke Norr magasinet och det angränsande magasinet Axeltorp. 
Axeltorpzonen varierar kraftigt från helt vittrade partier med låg vattenföring till 
krossade partier med hög vattenföring. Vattenföringen i Axeltorp magasin är måttlig 
och avgränsas i norr av en tektonisk zon (Björkman, 2015).  
    Magasinet som gränsar till Axeltorp är Bjäred magasinet vars geologiska karaktär 
är mestadels svaghetszoner och förkastningar. Magasinets konduktivitet varierar 
inom magasinet. Vissa delar i norr har en väldigt hög konduktivitet. Magasinet 
avgränsas av en smal negativ hydraulisk gräns i norr (Björkman, 2015). 
    På andra sidan av den negativa hydrauliska gränsen ligger magasinet Lyadalen. 
Magasinet har en hög vattenföring på grund av bergets uppspruckna karaktär. De 
mesta av vattnet som transporteras inom magasinet sker i parallella öppna sprickor 
längsmed tunneln. Magasinet begränsas i norr av Möllebackszonen.      
Möllebackszonen är en mäktig och effektiv hydraulisk gräns eftersom grundvattnet 
inte kan ta sig igenom den genomvittrade zonen. Det norra magasinet har ett mer 
friskt berg och endast några få större vattenförandesprickor förekommer i ett annars 
ganska homogent berg (Björkman, 2015). 
 
2.4 Tunneldrivningsmetoder 
Det finns flera olika tunneldrivningsmetoder och valet mellan dem baseras på de 
geologiska och hydrologiska förhållanden som råder i området. Andra faktorer som 
kan styra valet är kostnader, tidsplanering och längd på tunneln. De olika metoder 
som finns brukar delas in i två olika grupper, konventionella metoder och 
tunneldrivningsmaskiner.  
    Den konventionella metoden som användes vid bygget av Hallandsåstunneln var 
borrning och sprängning. Metoden används främst vid korta tunnlar som är under en 
kilometer då investeringskostnaderna är låga, det är en flexibel metod där form och 
storlek på tunneln kan ändras under byggets gång. 
    Den metod som användes till största del vid bygget av Hallandsåstunneln var 
tunnelborrningsmaskin (TBM) som är en sorts tunneldrivningsmaskin. TBM används 
främst på långa tunnlar som är längre än en km då investeringskostnaderna för 
metoden är höga. Metoden används på berg av hög kvalité och kan användas både 
under och över grundvattennivån. Vid TBM drivning skjuts maskinen framåt med 
hjälp av grippers som kläms fast mot bergväggen och borrhuvudet matas framåt. Vid 
berg av dålig eller varierande kvalité används istället sköldade 
tunneldrivningsmaskiner. Då sker frammatningen istället genom att maskinen 
pressas fram av hydrauliska pressar som tar fäste mot betongfundament bakåt 
(Isaksson, 2012). 
    I början av bygget användes en TBM i norr. Den klarade inte av åsens 
komplicerade geologi då berget i norr var av för dålig kvalité och TBMs grippers fick 
inte fäste i bergväggen för att kunna skjuta sig framåt. När man återupptog borrandet 
2005 använde man sig av en ny specialutformad sköldad TBM som var vattentät. 
Maskinen var utformad så att den placerade ut vattentäta betongfundament efter sig 
som gjorde att maskinen kunde skjutas framåt med hjälp av hydrauliska pressar mot 
betongfundamenten. Maskinen kunde också injekteringsborra och sonderingsborra. 
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Det gjorde det möjligt att undersöka den närliggande geologin och förbereda 
eventuella injekteringar för att stoppa grundvatten införsel vid möte av starkt 
vattenförande berg (Annertz, 2014). 

2.4.1 Påverkan på grundvattnet av TBM  
En avsänkningstratt bildas vid områden där vatten läcker in i tunnlarna och framme 
vid TBM huvudet. Storleken på tratten beror på hur mycket grundvatten som 
nybildas, hur stort inflödet är, vad det omgivande berget har för hydrauliska 
egenskaper i området och hur mycket vatten som läcker till magasinen. Efter en tid 
kommer trattens utbredning att avstanna, dvs om inflödet inte ökar. Då kommer 
vattenavsänkningen i brunnarna i omliggande område sluta sjunka och nå ett stabilt 
läge. Om inflödet skulle öka skulle tratten fortsätta växa och fördjupas tills den 
återigen nått ett stabilt läge. Om flödet minskar kommer tratten istället att minska i sin 
utbredning och på dess djup (Björkman, 2015). 
    När TBM och avsänkningstratten runt den närmar sig ett område kommer 
grundvattennivåerna påverkas och börja avsänkas. Ju närmare området TBM 
kommer desto större avsänkning av grundvattnet. När TBM passerat området 
kommer grundvattennivåerna gradvis stiga igen allteftersom TBM rör sig bort från 
området och har tätat tunneln efter sig. Områden nära tunneln kommer generellt få 
en större grundvattenavsänkning. En del förhållanden i marken ger också större 
påverkningsområden. Exempel på sådana förhållanden är områden med hög 
hydraulisk konduktivitet och mycket sprickor i anslutning till tunneln. I sådana 
förhållanden kommer man få en snabb och tydlig påverkan. TBM kan också 
trycksättas till stängt läge. Detta kommer tillfälligt stoppa upp inläckaget till tunneln 
och få en snabb höjning av grundvattennivån igen inom magasinet. När TBM öppnar 
igen kommer nivåerna sjunka mycket snabbt igen. Likaså kan förinjekteringar framför 
TBM och skyddande betongfundament bakom TBM också minska inläckaget till 
tunneln. Hur länge ett område kommer ha en påverkad grundvattennivå beror på hur 
länge TBM befinner sig i området och hur mycket vatten som läcker in till tunneln. 
Likaså beror områdets återhämtning på hur tät tunneln blir, hur stor kommande 
grundvattenbildning är och områdets geologi (Björkman, 2015). 
     Vid en avsänkning i ett bergmagasin kan det också ske en avsänkning i 
anslutande jordmagasin då jordgrundvatten läcker ner till bergmagasinet. Hur mycket 
som läcker in till berggrundvattnet styrs av det hydrostatiska trycket och skillnaden 
som finns mellan berggrundvattnet och jordgrundvattnet. Konduktiviteten mellan 
dessa spelar också en stor roll. Jordlagren kan vara komplicerade och flera stycken 
med olika hydrostatiskt tryck och konduktivitet. Till exempel finns täta jordlager där 
jordgrundvattnet inte kommer läcka ner till bergmagasinet och därför kommer det inte 
ske någon avsänkning. Jordlager med stor genomsläpplighet, god kontakt med 
berget och en lägre trycknivå än berggrundvattnet kommer få en avsänkning som går 
hand i hand med avsänkningen i berg (Björkman, 2015). 

2.5 Tidigare grundvattennivåpåverkan i området under tunnelbygget 
Den första delen av tunnelbygget orsakade en kraftig avsänkning på grundvattnet. 
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Fram till 1997 drevs tunnel framåt med konventionella metoder. Borrning och 
sprängning användes från norr och söder samt för att skynda på byggnationen 
byggdes ett mellanpåslag 1997 så fler fronter kom till. Den höga vattenföringen gav 
stora problem med inläckage av vatten till tunnlarna. I söder och vid mellanpåslaget 
var grundvattenavsänkningen något mindre än den norra tunneldelen där den största 
avsänkningen skedde. Först sinade brunnar men snart också bäckar och dammar 
över de norra delarna av tunneln. Man fick lov att stoppa bygget i oktober 1997 då 
höga halter av det giftiga ämnet Akrylamid från tätningsmedlet Rhoca-Gil återfanns i 
vattendrag i närheten av mellanpåslaget och förlamade betande kor i området 
(Holmstrand, 2009). 
    Den största påverkan på grundvattennivån var i samband med aktiv sanering av 
Rhoca-Gil mellan 1998 till 1999 då vattnet tilläts läcka in till tunneln genom borrhål i 
den täta tunnelväggen i den norra tunneldelen och vid mellanpåslaget (Björkman, 
2015). I figur 3 syns det maximala påverkningsområdet under första delen av 
tunnelbygget. 
 

 
Figur 3. Karta över maximalt påverkansområde mellan 1992- 2005 (Björkman, 2015) 

När byggandet återupptogs igen 2004 användes en ny avancerad TBM kallad Åsa 
som började köra i slutet av 2005. Åsa la betongfundament efter sig och därför 
skedde grundvattenavsänkningen framme vid borrhuvudet och grundvattennivåerna 
började stiga igen när Åsa lämnat området och inneslutit tunneln med 
betongfundament. Avsänkningen blir ändå stor men under en kortare period 
(Holmstrand, 2009).  
    I figur 4 syns påverkansområde för perioderna 2006-2010 och 2011-2013. 
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Figur 4. Karta över maximalt påverkansområdet mellan 2006-2013 (Björkman, 2015) 

3. Metod 
Området och tunnelbygget finns väldokumenterat hos Trafikverket och det materialet 
blir därför grunden till att förstå och skriva om grundvattenavsänkningen i Hallandsås. 
Att hitta material i andra forum är svårare eftersom de ofta är mer översiktliga och 
inte rör ämnet på djupet. 
 I området kring tunnelbygget finns eller har det funnits brunnar som mätt 
grundvattennivån innan, under och efter tunnelbygget. En del brunnar har gjutits igen 
efter tunnelbygget men all data finna lagrad i Trafikverkets databas HASP.  
 Metoden går ut på att hämta in grundvattennivådata från databasen från ett 
urval av alla brunnar som finns och har funnits i området. Brunnarna som använts har 
tilldelats oss av det här arbetets handledare Fredrik Björkman. Grundvattennivådata 
för omkring 150 brunnar vars spridning sträcker sig längs med hela tunnellinjen har 
hämtats hem (figur 5).  
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Figur 5. Karta över de brunnar som använts i det här arbetet 

När grundvattennivådata har hämtats hem görs en graf över grundvattennivån över 
tid för varje brunn. En del brunnar har ingen användbar graf och valdes därför bort 
från det arbetet. I de användbara graferna valdes opåverkade grundvattennivådata ut 
och sammanställdes till ett medelnivåårsvärde före och efter påverkan. I figur 6 kan 
man vid punkterna 1 och 7 se bra exempel på bra före- och eftervärden att använda. 
De framräknade värdena jämfördes senare med varandra för att se eventuell 
nivåförändring på grundvattnet efter att tunnelbygget blivit klart. När nivåförändringen 
räknats ut för alla brunnar skrevs resultaten in på kartan vid varje brunn. För att 
grundvatten i berg ska räknas som påverkat har miljödomstolen beslutat att 
grundvattennivåerna ska vara förändrade med 0,3 meter eller mer. I jord gäller mer 
än 0,1 meter för att räknas som en förändring. Isolinjer drogs mellan bergbrunnarna 
med 0,3 meters förändring som gräns för påverkan. När isolinjer dragits kommer ett 
påverkansområde kunna ritas ut på kartan. Resultatet kan sen jämföras med tidigare 
rapporter och kartor på grundvattenavsänkning i området, för att se om 
påverkningsområdet minskats och nivåerna börja återgå till opåverkat tillstånd.  
    Många brunnar anlades först efter att tunnelbygget börjat vilket gör att i en del fall 
används ett antaget förevärde som tagits fram av Trafikverket och baseras på 
brunnar i området med samma förhållanden som aktuell brunn. För att särskilja 
påverkan data från opåverkad data tas en rad parametrar i hänsyn. Det viktigaste är 
att följa TBM och när den befinner sig i ett område. Ett annat är att veta om när andra 
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händelser skett i området som kan ha spelat en roll för grundvattennivån, som till 
exempel tätningar, pumpning och saneringsarbete i området. Till hjälp finns 
referensbrunnar för att se onaturliga förändringar i grundvattennivåerna. TBMs 
närvaro är oftast väldigt tydligt i grundvattennivådatan eftersom de syns som en stor 
och snabb avsänkning i området. Det kan vara svårare att se andra mindre 
grundvattennivåpåverkningar. 
    Figur 6 visar hur grundvattennivåerna i en brunn kan variera under tunnelbygget. 
Brunnen B18 ligger vid mellanpåslaget och har varit påverkad under större delen av 
tunnelbygget då mellanpåslaget byggdes 1997.  

Figur 6. Graf som visar hur grundvattennivån i brunn B18 har påverkats under tunnelbygget 

1. Opåverkade grundvattennivåer hos brunn B18
2. Mellanpåslaget byggdes och man började med borrning och sprängning i

området vilket ledde till grundvattenavsänkning i området.
3. Man har slutat med konventionella metoder och tätat området.

Grundvattennivåerna stiger till sina ursprungsnivåer.
4. 2004 börjar man borra genom Hallandsås med en ny avancerad TBM. När

TBM närmar sig området avsänks grundvattennivåerna.
5. TBM lämnar området och grundvattennivåerna börjar stiga igen
6. TBM kommer återigen in i B18s område när den andra tunneln byggs. Mer

kunskap om området gör att det går snabbare förbi området.
7. Tunneln är klar och tätningen av tunnlarna klara. Grundvattennivåernas

återhämtade tillstånd 2016.

3.1 Grundvattennivåmätningar  
Vid grundvattennivåmätning så användes ljuslod/ ljudlod, det är ett slags lod som har 
en mätsond som sitter längst ut på ett måttband som är upplindad på en 
kabeltrumma. När sonden sänks ner i en brunn och når grundvattenytan så sluts en 
strömkrets som gör att en lampa på kabeltrumman börjar lysa, samt hörs en 
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ljudsignal. Sedan läser man av nivån på måttbandet mot kanten av brunnen som 
referenspunkt (Atlas Copco Welltech, 2016). Alla mätningar som gjordes lades in i 
databasen HASP för fortsatt grundvattennivåkontroll i brunnarna i området.  
 
4. Resultat 
Alla resultat finns redovisade i bilaga 1-4. I figur 7 redovisas storleken på 
påverkansområdet. Tabell 1 är en sammanfattad lista över de brunnar som är 
påverkade och hur stor avsänkning eller höjning som finns vid brunnen. Avsänkning 
skrivs i positiva siffror och höjningar skrivs i negativa siffror. Endast påverkade 
brunnar finns redovisade i tabell 1. Fullständig lista återfinns i bilaga 4. Gränsen för 
påverkad brunn i berg går vid +/- 0,3meter. Resultat därunder räknas som 
opåverkade.  
 

 
Figur 7. Karta över höjnings- och sänkningsområden april 2016 

Tydligt för alla påverkade brunnarna är att de ligger nära tunnellinjen och breder ut 
sig främst mot öster. En del områden är fortfarande avsänkta sen tunnelbygget och 
det gäller framför allt vid tre större områden. Två av dem ligger norr om 
mellanpåslaget och ett ligger längst i söder. Avsänkningspartiet längst i norr kan 
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spåras till Norrarandzonen och breder ut sig hela vägen framtill Möllebackzonen. En 
del av avsänkningen i söder ligger i området vid Södrarandzonen. Det finns också 
tydliga grundvattennivåhöjningar i området. Ett av höjningsområdena ligger söder om 
Möllebackszonens hydrauliska gräns och ett annat ligger vid det igenlagda 
mellanpåslaget. 
    Två stora avsänkningar som uppmättes under denna studie men inte kommit med 
när påverkansområdet ritats ut är vid brunnarna B279 och B383b, se bilaga 4. Den 
avsänkningen har inte tagits hänsyn till då brunnarna förmodas vara påverkade av 
närliggande stenbrott. Även i söder har en kommunal vattentäkt tagits i beräkning vid 
avsänkningen. Brunn B26b kan vara påverkad av kommunala vattentäkten men har 
ändå dragits med i påverkansområdet eftersom man inte kan utesluta påverkan från 
tunneln.  
    Påverkan i jord var små och grundvattennivåerna i för få brunnar mättes i det här 
arbetet för att rita ett påverkansområde för grundvattennivåer i jord. Istället har de 
resultaten hjälpt till att indikera på avsänkning eller höjning i berg vid dragning av 
påverkansområdet. Resultaten för de brunnar som gjordes i jord återfinns i bilaga 4. 
    Bilaga 1-3 visar samma karta som figur 6 fast i en förstorad skala och med 
brunnarnas namn utsatta. 
 
Tabell 1. Sammanfattad tabell över påverkade brunnar längs med tunnelsträckningen  

Brunnar, Berg Nivåförändring i 
meter 

 Brunnar, Berg Nivåförändring i 
meter 

AM01 5,256  BP34 0,491 
AM03 0,433  HB0690 16,328 
AM09 -0,376  LBH4 -0,331 
AM10 -1,045  MBZ2600 -0,547 
B1010-b -2,448  MBZ2690 -0,486 
B1014,b,c 0,468  MK03 -0,495 
B1029 0,554  MK04 -1,304 
B139-b -0,369  MK05 -0,712 
B145 1,329  MK09 1,823 
B14a-c 8,378  MK11 -0,302 
B163b 0,702  MK14 1,497 
B16b 1,732  MK16 5,294 
B18 0,956  MK17 -0,539 
B19b-c 9,37  MK21 1,386 
B26b 14,241  MK23 -0,568 
B279 6,657  MK26 0,32 
B383b 14,721  MK27 0,719 
B38c-d 0,72  MK28 -2,007 
B39b -2,123  MK32 -0,695 
B41 18,511  MK42 -0,425 
B5-b -1,027  MK43 -0,492 
B64 4,87  MK48 1,969 
B727 6,08  MK50 0,697 
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B76 1,616  MK53 -1,685 
B89 -0,472  MK54 -1,156 
B9 -0,753  MK55 0,719 
B930-b -0,323  MK60 -0,464 
B965 -2,182  MK61 2,348 
BHS1 1,973  MK62 0,874 
BP08 0,417  MK63 0,34 
BP10 -1,29  MPS2 -0,915 
BP19 0,496  MPS3 0,359 
BP20-b 6,361  MPS4 0,395 
BP27 10,201  MPS5 0,719 
BP30 -1,801  SRZ275v 13,567 
BP31 1,043    

 
5. Diskussion 
Det vi kan se utifrån det påverkansområde vi fått ut är att sedan tunneldriften genom 
Hallandsås avslutades har grundvattennivåerna på de flesta håll återgått till sina 
ursprungsnivåer. Kvar finns påverkan i områden närmast tunnellinjen och breder ut 
sig något mot öster längsmed sprickriktningen. 
    I resultatet kan vi se områden där grundvattnet både är avsänkt men också förhöjt. 
Det finns många förklaringar till detta. En är områdets komplexa geologi som gör det 
svårt att förutse hur stor påverkan kommer bli eftersom området har en sådan 
varierad geologi där spricksystem kan sträcka sig långt och göra påverkansområdet 
stort. Vattenflöde kan också stoppas upp vid lervittrade partier, som till exempel vid 
Södrarandzonen där återhämtningen på grundvattennivån kommer vara långsam på 
grund av att lera har låg vattengenomsläpplighet. Exempel på det kan ses i 
brunnarna SRZ275v och B14 (bilaga 3) där avsänkningen fortfarande är stor. 
En annan förklaring till grundvattennivåförändringar är att tunneln och mellanpåslaget 
skapar nya grundvattenförhållanden. Tunneln och mellanpåslaget fungerar som stora 
sprickor. Det gör att magasin som förr inte varit sammankopplade nu kan leda vatten 
mellan sig. Det kan både leda till höjning och sänkning av grundvattennivån. Likaså 
kan tätningar runt om tunneln stoppa upp vattenflöde och skapa höjningar och 
sänkningar på grundvattennivån. Grundvattennivåhöjningar i området skulle också till 
viss mån kunna förklaras med ett ökat nederbördmönster över tid.  
    Den grundvattennivådata som sammanställts kan ha påverkats av ett flertal 
faktorer. Torrår eller våtår kan påverka grundvattennivån och därmed också data 
som analyserats. När vi har använt opåverkad grundvattennivådata för korta 
tidperioder då det inte alltid fanns längre serier att använda kommer torrår och våtår 
spela roll även om ett medelvärde har används. Flera faktorer under byggnationen 
kan spela roll på den grundvattennivån. Byggnation av mellanpåslag, tätningar, 
pumpningar m.m. kan inverka på grundvattennivån och därmed 
grundvattennivådatan. Att välja opåverkad data var därför ibland svårt men 
underlättade allteftersom man blev insatt hur byggnationen av tunneln framskridit.  
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Som överallt finns också risken för felmätningar. Dessa stack ofta ut från den övriga 
grundvattennivådata så de kunde lätt bortses. Felmätningar förekom sällan i 
grundvattennivådatan.  
    Ibland saknades opåverkad data i många brunnar vilket kunde bero på att många 
av dem anlades först i samband med tunnelbygget eller under tunnelbygget. Då 
kunde förevärde tas från en tabell som räknats fram av trafikverket. Tabellen har 
räknats fram med ursprungsdata från brunnar med samma grundvattenförhållanden i 
närheten. 
    I en del fall kan grundvattennivåpåverkan i området kopplas till flera orsaker än till 
tunnelbygget. Två bra exempel på det är det närliggande stenbrottet vid norra 
tunnelmynningen och den kommunala vattentäkten vid södra tunneldelen. Båda 
dessa kan leda till avsänkningar i brunnar vid området. Bra exempel på det är brunn 
B26b som ligger i avsänkningsområdet men kan lika gärna vara påverkad av den 
kommunala vattentäkten. Brunnarna B279 och B383b ligger i den norra tunneldelen 
och är med stor sannolikhet påverkade av stenbrottet men är inget som kan sägas 
med säkerhet med tanke på den komplicerade geologin i området. I de fallet utgick vi 
från de omkringliggande brunnarna som var opåverkade av tunneln och drog därför 
inte med de avsänkningarna i resultatkartan. 
    Sammanfattningsvis kan man säga att grundvattennivåerna har återgått till sina 
ursprungsnivåer på det flesta håll. Att grundvattennivåerna på en del håll inte är 
återställda kan enklast förklaras med en mycket komplicerad geologi och nya 
grundvattenförhållanden i området.    
      Resultaten och påverkansområdet är viktiga att ha koll på för att kunna förklara 
eventuell påverkan på skogsbruk, lantbruk och naturen runt omkring i området. 
Långvariga nivåförändringar kan komma att skapa ekonomiska kostnader för 
markägare. Det kan också verka åt det positiva hållet för en del, beroende på 
marktypen och hur den påverkas av avsänkning respektive höjning av grundvattnet. 
Vår förhoppning är att vårt resultat kommer kunna användas för att fortsätta följa upp 
grundvattennivåerna i området. Att den grundvattennivådata vi fått ut innan påverkan 
i området kommer vara ett bra underlag för att jämföra med grundvattennivådata 
efter tunnelbygget som i framtiden kommer vara i en större omfattning.  

6. Slutsats
Rapporten har följande slutsatser: 

• Grundvattennivåerna har i stora delar av området kring tunneln återgått till
sina ursprungsnivåer och minskat avsänkningsområdena

• Kvar finns påverkan närmast tunneln som bereder ut sig något mer åt öster
längsmed sprickriktningen

• Nya grundvattenhöjningar har kartlagts i området
• Resultaten är viktiga för kunskap om eventuell påverkan på skogsbruk,

jordbruk och naturen i området
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Helsingborg för god vägledning och engagemang i projektet. Tack för att du ordnade 
med ett så kul projekt till oss. Roger Herbert, universitetslektor vid institutionen för 
geovetenskaper vid Uppsala universitet för hjälp och råd med uppsatsskrivandet för 
ett lyckat slutresultat. Också tack Ulf Johansson på WSP i Halmstad för att ha 
tillhandahållit oss med aktuella kartor i området och hjälpt oss framställa 
resultatkartan. 
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9. Bilagor
Bilaga 1 - Framarbetad karta över kvarvarande grundvattennivå påverkan i 

Hallandsås efter tunnelbygget 
Bilaga 2 - Framarbetad karta över kvarvarande grundvattennivå påverkan Hallandsås 

efter tunnelbygget. Inzoomad över norra tunneldelen 
Bilaga 3 - Framarbetad karta över kvarvarande grundvattennivå påverkan Hallandsås 

efter tunnelbygget. Inzoomad över södra tunneldelen 
Bilaga 4 - Sammanställd tabell över de analyserade brunnarna 
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Bilaga 4. Sammanställd tabell över de analyserade brunnarna 
 
Brunnar, 
Berg 

Nivåförändring i 
meter 

Kommentar 

AM01 5,256 Använt förevärde från tabell 
AM03 0,433 Använt förevärde från tabell 
AM07 0,252  
AM08 0,136  
AM09 -0,376  
AM10 -1,045  
B1010-b -2,448 Använt förevärde från tabell 
B1014,b,c 0,468  
B1029 0,554  
B135b 0  
B139-b -0,369  
B145 1,329  
B14a-c 8,378 SRZ. Leromvandlat område. Långsam 

återhämtning  
B163b 0,702 Använt förevärde från tabell 
B167d 0  
B16b 1,732 Använt förevärde från tabell 
B18 0,956  
B19b-c 9,37 Förevärde tagits från brunn BP20 som ligger I 

närheten  
B255b 0  
B256g -0,295 Använt förevärde från tabell 
B26b 14,241 Använt förevärde från tabell. Närliggande 

kommunal vattentäkt kan påverka 
B276 0  
B279 6,657 Eventuellt påverkad av närliggande stenbrott 
B383b 14,721 Eventuellt påverkad av närliggande stenbrott 
B38c-d 0,72 Använt förevärde från tabell 
B39b -2,123 Använt förevärde från tabell 
B41 18,511 Påverkad både av tunnelbygget och stenbrott i 

närheten 
B5-b -1,027  
B64 4,87 Närliggande kommunal vattentäkt 
B727 6,08  
B745b-c 0,24 Använt förevärde från tabell 
B76 1,616 Självdränerad. Ej påverkad av tunnelbygget 
B89 -0,472 Använt förevärde från tabell 
B9 -0,753  
B930-b -0,323  
B965 -2,182  
BHS1 1,973 Använt förevärde från tabell 
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BHS2 -0,105 Använt förevärde från tabell 
BP08 0,417 
BP10 -1,29 
BP19 0,496 
BP20-b 6,361 
BP27 10,201 Använt förevärde från tabell. Närliggande 

kommunal vattentäkt 
BP30 -1,801 
BP31 1,043 
BP34 0,491 
DBH3 0,248 
HB0690 16,328 Använt förevärde från tabell 
LBH4 -0,331 Använt förevärde från tabell 
MBZ2580 0 
MBZ2600 -0,547 
MBZ2690 -0,486 
MI20 0 
MI21 0 
MK03 -0,495 
MK04 -1,304 Förevärde tagits från brunn BP22 som ligger I 

närheten 
MK05 -0,712 Frysningen av MBZ kan ha påverkat förevärdet 
MK08 0,267 Använt förevärde från tabell 
MK09 1,823 
MK10 0,005 
MK11 -0,302 
MK14 1,497 
MK16 5,294 
MK17 -0,539 
MK19 0 
MK21 1,386 
MK23 -0,568 
MK25 0,047 
MK26 0,32 Det artesiska värdena är uppskattade 
MK27 0,719 
MK28 -2,007 
MK29 -0,048 
MK31 0,109 
MK32 -0,695 
MK41 0 
MK42 -0,425 
MK43 -0,492 
MK46 -0,073 
MK48 1,969 
MK50 0,697 
MK51 -0,262 
MK53 -1,685 
MK54 -1,156 
MK55 0,719 
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MK56 0,173  
MK60 -0,464  
MK61 2,348  
MK62 0,874  
MK63 0,34  
MPS1 -0,041  
MPS2 -0,915  
MPS3 0,359  
MPS4 0,395  
MPS5 0,719  
MR07 0  
MR10 0  
SRZ275v 13,567 SRZ. Leromvandlat område. Långsam 

återhämtning  
 
Brunnar, 
Jord 

Nivåförändring i 
meter 

Kommentar 

G16 0,339  
G17 -0,035  
GVR401 -0,194  
GVR402 0,195  
GVR405 0,497  
GVR501 -0,022  
GVR508 -0,26  
GVR611 0,23  
GVR620 0,014  
GVR721 0,032  
GVR726 -0,143  
GVR727 0,327  
GVR852 0,069  
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