
Fokus Företag fick följa med 
in i Kattleberg, där ett inten-
sivt arbete pågår alla dagar 
i veckan, varav dygnet runt 
i fem dagar. Tunnelbygge 
genom berg är engageran-
de, men för gemene man en 
tämligen obegriplig företeel-
se. Trots 40 års erfarenhet av 
arbete i gruva och med tunn-
lar fascinerar det även bygg-
ledaren Olof Kallin.

– Det unika är att varje 
gång du spränger dig in i ett 
berg så når du en plats där 
ingen tidigare har varit. Det 
är ett privilegium att få vara 
först. Columbus kom alltid 
till platser som andra redan 
upptäckt. Som tunnelbyggare 
är du nummer ett, säger han 
med viss stolthet i rösten.

I december 2009 inleddes 
sprängningsarbetet och fort-
sätter allt att gå enligt plan 
går det att se ljuset genom 
tunneln i Kattleberg i juli 
nästa år. Det är ett impone-
rande arbete med en väl ut-
vecklad teknik som totalt sys-
selsätter 100 personer på hela 
delsträckan. Att som lekman 
försöka förstå hur en tunnel 
förverkligas är nästintill 
omöjligt.

Som tv-spel
– Idag är det inte så svårt att 
bygga tunnlar. Allt styrs med 
hjälp av datorer. Det är nästan 
bättre att rycka tag i en 14-
åring som har spelat mycket 
tv-spel än att anlita oss berg-
sexperter, säger Olof Kallin 
och ler.

40 meter in i Kattleberg är 
det mörkt och fuktigt, men 
enligt Kallin är arbetsmiljön 
inget särskilt unikt.

– Nej, då är det värre i norr. 
Det är mörkt när du åker ner 
i gruvan och mörkt när du 
kommer upp. Det är skill-

nad på att vara 40 meter ner i 
berget eller 800 meter…

Det förinjekteras, borras, 
laddas, sprängs, skrotas och 
lastas. Den borr som är på 
bilden borrar hål för förinjek-
teringen. Den gör 38 hål och 
varje hål är 24 meter långt. 
Dessa hål fylls med cement 
för att täta sprickor i berget. 
När man sedan borrar hålen 
för sprängämnet är det 207 
hål och varje hål är 6,3 meter 
långt.

– Själva sprängningen sker 
sedan i en styrd ordningsföljd 
för att begränsa effekterna 

och vara så skonsamt som 
möjligt mot det omgivande 
berget, säger Olof Kallin.

Säkerhetsarbetet är nog-
grant, ett av momenten kallas 
för skrotning. Manuellt in-
spekterar man berget för att 
se om det finns lösa stenar. 
Dessa tas bort och berget be-
tongsprutas där det behövs.

– Det är en viktig åtgärd. 
Många olyckor förebyggs 
genom att besiktiga tunnelns 
tak och väggar noga, säger 
Olof Kallin – erfarenheten 
själv.

Förutom en 1,8 km lång 
tågtunnel byggs 600 meter 
parallelltunnel och 450 meter 
servicetunnel för att nå maxi-
mal säkerhet och för att klara 
framtida underhållsarbeten. 

Från tunnelns centrum arbe-
tar man både norrut och sö-
derut. Inom kort inleds även 
sprängningsarbetet söderi-
från.

– Vi rör oss med en has-
tighet av cirka 20-25 meter i 
veckan åt varje håll och följer 
vår tidplan perfekt, berättar 
Olof Kallin.

1 miljon ton berg kommer 
att ha forslats ut från Kattle-
berg. Det motsvarar 25 000 
turer med dumpersfordon. 
Arbetena utförs av Peab och 
Veidekke. Kostnaden för 
mark- och tunnelentreprena-
den är 540 miljoner kronor, 
varav omkring hälften är tun-
nelns kostnad.

Att borra och spränga i 
berg är inte alltid så förut-

sägbart. Det kan vara svårt 
att kalkylera, men än så 
länge är vi nöjda, säger Malin 
Odenstedt Lindhe, projekt-
ledare.

När tunneln är klar till 

sommaren återstår ett års 
arbete med bland annat spår-
läggning.
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Vi samarbetar med 
alla förekommande 
försäkringsbolag 
inom bilskador.

Vi ombesörjer även 
AC-kontroll samt däck.

Välkomna!
Joakim & Kent

Full fart i Kattleberg – en tunnel blir till

KATTLEBERG. 40 meter in i Kattleberg hittar vi just nu kommunens mest fascinerande arbetsplats.
Det nattsvarta mörkret fyller tillsammans med ljudet från den fyrarmade bergsborren det trånga bergsrummet.

För att möjliggöra den 1,8 km långa tågtunneln genom Kattleberg borras och schaktas 1 miljon ton berg bort.
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Niklas Karlsson i hytten vari-
från tunnelborren styrs.

Ett precisionsjobb. Data-
styrd laser ser till att borret 
hamnar rätt.

Fokus Företag fick följa med in i Kattle-Fokus Företag fick följa med in i Kattle-
bergstunneln. I juli ska man förhoppnings-bergstunneln. I juli ska man förhoppnings-
vis vara igenom. Tunneln blir 1,8 km lång vis vara igenom. Tunneln blir 1,8 km lång 
och hela etappen landar på 1,1 miljarder.och hela etappen landar på 1,1 miljarder.

1 miljon ton berg körs ut från Kattleberg, det motsvarar 
25 000 turer med dumpersfordon.
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