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Sammendrag:

Saudaprosjektet er en av de siste store vannkraftutbyggingene i Norge.
Prosjektet er omfattende og er delt opp i fire entrepriser, hvorav SRG (Scandinavian Rock 
Group AS) har fått de to største.  Sauda ligger på vestkysten av Norge, mellom Bergen og 
Stavanger.

Disse to entreprisene består av å bygge ny kraftstasjon nede ved Saudafjorden samt et 
omfattende tilløpssystem og overføringssystem med ca 30 km med tunneler. I tillegg skal det 
etableres 9 inntakskonstruksjoner. 
Tunnelsystemet ender opp ved Dalvatn kraftverk som ligger 527 moh. Her har Veidekke ASA 
en jobb med et mindre kraftverk og ca 2 km tunnel.  
Inne på fjellet har Kruse&Smith et vegløst prosjekt som består av å sprenge 2 km 
overføringstunnel med 12 m2 tverrsnitt. 

Utbyggingen innebærer etablering av ny produksjonskapasitet på ca 500 GWh. 
Samlet kontraktssum for alle entrepriser er i størrelsesorden NOK 1.500 mill eks. mva. 
Oppdragsgiver er Aktieselskabet Saudefaldene, som igjen er eiet 85% av Elkem ASA og 15% 
av Sunnhordland Kraftlag AS. 

Prosjektet vil for SRG sysselsette ca. 175 personer over ca 3 år. Arbeidene startet mai 2005 og 
avsluttes sommeren 2008. 

Figur 1 Oversikt over Saudautbyggingen
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Denne presentasjonen vil konsentrere seg om entreprise B1 og B2 som SRG driver. 

Bakgrunn:

Elkem Saudefaldene AS eier og driver kraftverkene i Sauda. 1. august 2003 fikk Elkem 
Saudefaldene konsesjon gitt ved Kronprinsregenten til å  foreta regulering og utbygging i 
Saudefaldene, heretter kalt Saudaprosjektet. 

Saudaprosjektet er et opprustings- og utvidelsesprosjekt. Sauda I, II, III, IV og Svartkulp ble 
bygget ut i h.h.v. 1922, 1922/78, 1930/42,1967 og 2001. 

Prosjektet har et nedslagsfelt på 421,3 mill.km2 med total avrenning på 1216,33 mill.m3. I 
feltet er det 14 eksisterende magasiner med totalt volum på 376,36 mill.m3. Det gir en 
reguleringsprosent på 31 %. Ingen nye magasiner skal bygges. 

Overføringen fra Reinsvatn fører mer vann til kraftverkene Svartkulp, Dalvatn og Sønnå H. 
Overføringen fra Istjønna fører overfører vann fra feltene til Sauda IV kraftverk til Svartkulp, 
Dalvatn og Sønnå H. Overføringen fra Slettedalsvatn fører mer vann til Dalvatn og Sønnå H. 
Overføring av Lingvangselva, Tengesdalselva, Maldalselva og Sagelva og 4 mindre 
bekkeinntak føres direkte inn på tilløpstunnelen for Sønnå H kraftverk. 

Minstevannføring slippes i Lingvangselva, Tengesdalselva, Sagelva og Storelva. 

De nye kraftverkene blir: 

� Dalvatn kraftverk, tidligere Sauda II, som utnytter fallet mellom Holmavatnet og 
Dalvatnet, utvides med ett nytt aggregat på 10 MW slik at samlet installasjon blir 34 MW 

� Sønnå H, som utnytter fallet på 551 m mellom Dalvatnet og Saudafjorden, får en 
installasjon på 205 MW 

• Sønnå L utnytter fallet på 253,15 m mellom Storlivatn og Saudafjorden. Sønnå L ligger i
samme kraftstasjonshall som Sønnå H og får en installasjon på 60 MW.

Sauda I kraftverk blir nedlagt og Storlivatn kraftverk, tidligere Sauda IV, fortsetter sin 
produksjon med noe mindre vann og Svartkulp kraftverk med noe mer vann enn før. 

Kraftproduksjonen for tilsigsserien 1931-94 blir: 
• Sønnå H 895 GWh 
• Sønnå L 267 GWh 
• Dalvatn 180 GWh   
• Totalt for disse 3 nye stasjonene             1342 GWh  
• Totalt for Saudefaldene 1574 GWh 

Av dette er ca 50 % vinterproduksjon.
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Entrepriseinndeling

Prosjektet er oppdelt i 5 entrepriser for bygningstekniske arbeider.. Disse er som følger: 

B1 – Sønnåhamn 
B2 – Raundalen 
B3 – Dalvatn kraftverk 
B4 – Overføring Slettedalselva 
B5 – Overføring Reinsvatn og Istjønna 

Utover byggentreprisene vil det for entreprise B1, B2 og B3 være sideentrepriser for maskin- 
og elektrotekniske installasjoner. Byggherren styrer i utgangspunktet disse. 

Geologiske forhold for begge entreprisene 

Fra bunnen av Saudafjorden og østover består grunnfjellet av omdannede vulkanske bergarter 
(vulkanitter). Om lag 2,5 km øst tverrslaget i Raundalen danner vulkanitten en bergartsgrense 
mot en massiv og grovkornet granitt, som dominerer resten av prosjektområdet østover. Det 
kaledonske skyvedekket ligger i varierende høyde innenfor prosjektområdet. 

Under skyvedekket: 
Vest for Breikvamselva og frem til Risvatn finner man vulkanitter (Metabasalt etc.) 
Øst og nord for Breidkvamselva og rundt Grunnavatn finner man granittiske gneiser og 
granitt

Skyvedekke:
Skyvedekket består av omdannede sedimentære bergarter og fyllitt (meget løs) 

Over skyvedekket: 
Ulike gneiser oppsprukket og sterkt omdannet med forvitrede åpne sprekker og slepper 
nær overflaten. 

Entreprise B1 – Sønnåhamn 

Kort beskrivelse av Entreprisen

Entreprise B1 er hovedentreprise for alle bygningsmessige arbeider fra anleggssted 
Sønnåhamn. Entreprisen inkluderer bygging av Sønnå kraftstasjon med tunneler etc. i 
kraftstasjonsområdet samt deler av tilløpet til Sønnå H og tilløp til Sønnå L. 
Overføringstunnel Maldal/Sagelva inkluderes også i denne entreprisen, med bekkeinntak 
sjakter og svingekammer. Massene fra anleggsdriften tippes i mellomlager og transporteres 
videre til endetipp. Utgangspunktet var å tippe alle massene fra lekter i fjorden, men dette 
viste seg ikke å være økonomisk.  
Det skal også bygges et utendørs koblingsanlegg i Kjedalen inklusive vei inn til området og 
portalbygg for kabeltunnel. I entreprisen inngår også VVS og leveranse, montasje og 
idriftsettelse av en heis i kraftstasjonen. 
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Beliggenhet og adkomst:

Hovedanleggstedet ligger inne på Eramet sitt område i Sønnåhamn.  

Adkomst til bekkeinntak i Sagelva er forutsatt å besørges med helikopter. 

Det går en traktorveg inn til anlegget i Maldalselva.  

Andre entrepriser:

Sideentreprenører til B1 entreprisen vil være: 
• Kontroll og apparatanlegg�
• Transformator�
• Kabel�
• Generator�
• Lavspenningsanlegg�
• Turbin og regulator�
• Kjølevannsannlegg�
• Luker og porter�
• Trykkrør�

Figur 2 Plan tunneler og inntak  entreprise B1 og B2

Maldal

Kraftstasjon 

Risvatnet 

Lingvang (Grunnavatnet) 

Breikvamselva 

Liabekken 

Skarvåna 

Dalvatnet 

Raundalen

Raundals 
bekken

Sagelva 

Sønnåhamn 

Bergteknik (BK-Dagen)

© 2006, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors



Fremdriftsplan og leveringsfrist 

� Anleggsstart 02.05.05 
� Optimalisering og koordinering: april-mai 2005 
� Klar for vannfylling Sønnå H: 26.10.07 
� Klar med overføring Lingvang/Tengesdal: 09.06.08 

� Dalvatn kraftverk klar for vannfylling: 28.07.06 

� Overføring Slettedalselva ferdigstilt: 15.09.06 

� Overføring Istjønna klar: 25.09.06 
� Overføring Reinsvatnet klar: 25.09.07 

Kraftstasjon og transformatorhall 

Kraftstasjon:

Kraftstasjonen blir ca. 83 m lang, ca. 15,5 m bred og høyden fra underkan sugerør til hengen 
blir ca. 32 m. Kraftstasjonens lengdeakse er planlagt ca N400V. Små justeringer av stasjonens 
orientering kan bli aktuelt. Endelig plassering av stasjonen (avstand fra dagen) bestemmes ved 
bergspenningsmålinger i adkomsttunnelen. 

Takskiva ned til vederlaget for kranbanebjelkene forutsettes utsprengt først. Det forutsettes at 
det sprenges en oppkjøringsrampe sentralt i stasjonen for å komme opp i riktig nivå. Etter at 
takskiva er drevet ut, sikres den med systematisk bolting og fiberarmert sprøytebetong. 

Utsprengning av resten av kraftstasjonen skal skje varsomt. Sprengning av pallene skal skje 
med stenderboring og maksimal pallhøyde 6 m. Pallen under maskinsalnivå forutsettes 
sprengt ut fra en rampe ned fra adkomsttunnelen, mens stasjonens underbygning forutsettes 
drevet ut med adkomst gjennom sugerøret. Veggene i kraftstasjonen skal presplittes eller 
slettsprenges med vertikalt borede hull. 

Maskinsalkranene skal på plass tidlig i byggeperioden. Etter at sprengning ned til 
generatoretasjenivå er utført skal kranbanedragerne og øvre del av kranbanesøylene støpes. 
Kranbanesøylene forankres til fjell med kamstålbolter og/eller eventuelle forspente stag. 
Maskinsalkrana monteres så før resten av sprengningsarbeidene utføres. 

Stasjonen bygges opp til maskinsalenivå ved innkjøringen til stasjonen (kontrollfløy området) 
så tidlig som mulig for å gi tilgang til krana og gi rom for lagring av utstyr, armering etc. 
under anleggsarbeidene. 

Betongarbeidene i bunn av stasjonen starter med klargjøring for og innstøping av sugerør 
(fundamenter og montasjebolter) Deretter følger fundamenter for spiraltromme. Spiraltromma 
er derimot ikke planlagt montert før betongkonstruksjonen er ført helt opp til maskinsalnivå. 
Det settes av plass gjennom generatorgruben og ned i turbinkjeller for senere å senke ned 
spiraltromma. Trykkrørets bend og horisontale del skal sliskes på plass fra kraftstasjonssiden. 
Dette må på plass før spiraltromma monteres. Klargjøring av rørtunnel for montasje av 
trykkrøret (rensk og montasjebolter for sliskebane) utføres før montasjen av sugerøret starter. 
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Betongarbeider og montasjearbeider (sugerør og trykkrør) startes innerst i stasjonen (Sønnå H 
aggregat 1) og det følges på suksessivt utover mot adkomsten. Forskyvningen i tid blir 
omtrent lik med montasjetiden for sugerør og deler som skal støpes inn i bunn av stasjonen. 

Når de bygningsmessige arbeidene er ferdige opp til maskinsal nivå, med unntak av 
innstøping av turbintromme og generatorfundamentet kan trommemontasje starte. Man starter 
med å montere aggregat 1 innerst i stasjonen. Når turbinleverandøren er ferdig med montasjen 
her kan SRG ta seg av innstøping og bygging av generatorfundamentet og første strøk med 
maling kan påføres. I mellomtiden vil montasjen av tromme for aggregat 2 være ferdig og 
byggentreprenøren kan følge etter. Til slutt kommer Sønnå L. 

Turbinleverandøren får tilgang til turbinkjelleren og turbinetasjen for aggregat 1 når SRG er 
ferdig med første strøk maling i dette området. Han kan da starte med montasje av turbin og 
regulator. I mellomtiden gjør byggentreprenøren seg ferdig med arbeidene som gjenstår i akse 
nummer 2 og 3 (Sønnå L). 

Turbinleverandøren gjør seg ferdig med sitt arbeid frem til akselfrigivelse for aggregatene i 
tur og orden (fra 1-3). I mellomtiden får generatorleverandøren tilgang til maskinsaldekket og 
generatorgruben for sine montasjearbeider. Ved akselfrigivelse kan denne leverandøren heise 
rotoren for aggregat 1 på plass, for deretter å fullføre montasjen av dette aggregatet. Slik 
fortsetter han siden med aggregat 2 og aggregat 3.  

I hengen skal det settes opp et letthvelv montert til innstøpte fjellbolter. 

Kraftstasjonen er oppdelt i de vanlige enheter; turbin- og generatoretasje, kontrollavdeling, 
redningsrom etc. Stasjonen får en tradisjonell standard med de fleste vegger og tak malt 
direkte på avforskalet flate, og med gulv maskinglattet, slipt og malt. 

Betongarbeider som naturlig må følge montasjen (innstøping, faststøping, etc) må utføres på 
kort varsel og til tidspunkter som passer montasjearbeidene. Likeledes må ferdigstilling av 
rom følge en plan som er tilpasset montasjen. 

Transformatorhall

Transformatorhallen blir ca. 54 m lang og  ca. 15 m bred. Høyden blir ca. 12 m. 
Oppstrømsveggen i transformatorhallen ligger ca. 13 m fra nedstrøms vegg i 
kraftstasjonshallen. Hallens lengderetning og plassering følger kraftstasjonshallen. 

Det skal bygges 3 transformatorceller (B x L = ca. 10 x 16 m) og et rom for 66kV SF6 anlegg 
langs oppstrøms vegg i hallen. 

Langs nedstrøms vegg vil sugerørslukene komme. Over sugerørslukesjaktene bygges en 
”kasse” med dekke på ca. kt. +7. 

Over sugerørslukene og transportareal foran trafocellene støpes et betongdekke som blir gulv 
i kabelloft. På kabelloftet skal kalene føres fra trafocellene frem til kabeltunnelen. Over SF6 
anlegget etableres et VVS rom. 
Ved inngangen til transformatorhallen etableres en kjøreport B x H = 4 x 5 m2.
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Figur 3 Skisse av konus, trykkrør, kraftstasjon og trafohall 

Figur 4 Lengdesnitt kraftstasjon 
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Tilløpstunnel Sønnå L, øvre del 

Eksisterende tilløp til Sauda III skal benyttes som tilløp til Sønnå L. Arbeidet med 
sammenkobling må foregå i en kortest mulig periode, mens tunnelsystemet er nedtappet. 
Dette for å redusere produksjonstap i systemet. Samtidig med sammenkoblingsarbeidet skal 
en rekke falltapsreduserende tiltak gjennomføres.
Adkomst for arbeider i og fra eksisterende tilløpstunnel til Sauda III som er nødvendige for 
sammenkobling av nytt og gammelt tilløp er gjennom et eksisterende tverrslag i nærheten av 
sammenkoblingspunktet ("Adit IV"). Tverrslaget har dimensjon b x h = ca. 3 x 2,5 m og det 
er en ca. 3 m tykk propp inn mot tunnelen som må fjernes (sprenges eller hugges bort).  

Ny propp med tverrslagsport levert og montert av sideentreprenør til montasjebolter satt av 
SRG, må etableres så tidlig som mulig og stå klar for påsetting av vanntrykk når de andre 
arbeidene fra tverrslaget er ferdig.  

En kort stoll med tverrsnitt ca. 25 m2 som kobler topp sjakt til Sønnå L mot eksisterende tilløp 
fra Storlivatnet skal etableres når tilløpstunnelen er nedtappet samtidig som det skal foregå 
utbedringsarbeider for å redusere falltap i eksisterende tunnel. Stollen bli ca. 20 m lang. 
Massene legges ut i et tynt lag på sålen i tunnel og steinfanget nedstrøms sjakten etter 
byggherrens anvisninger. Salvene må planlegges slik at gjennomslaget mot sjakt har så lite 
volum som mulig. Dette for å redusere volumet av masser som faller ned i sjakta og derfor må 
renskes ut gjennom stoll till tilløp nede ved stasjonen. Arbeidet med fjerning av stein som 
faller ned sjakta vil måtte foregå etter at såle i tilløpstunnelen er finrensket og port i tverrslag 
er montert. 

Eksisterende trykkrør (2 stk.) mot Sauda III skal blokkeres med betongpropper nedstrøms 
svingesjakt og basseng. Proppen plasseres rett innenfor trykkrørenes innløp (konus). 
Betongen til dette kan pumpes inn gjennom tunnelen parallelt rørgata. 

Overføringstunnel Maldal/Sagelva 

Overføringstunnelen fra Maldal og Sagelva inn på tilløpstunnelen er planlagt drevet med 
stigning ca. 1:6 fra kryss med tilløpstunnelen på ca. kt. + 159,3, i ca. 1760 m opp til kryss 
med tunnel opp til Sagelva. Krysset er planlagt på  ca. kt. +449.  Herfra drives tunnelen på 
stigning ca. 1:170 (for å gå klar av skyvesone og unngå behov for sålerensk) ca. 1700 m frem 
til det gjenstår ca. 740 m frem til gjennomslag mot Maldalselva. For å komme opp til 
Maldalselva må tunnelen krysse skyvedekket (knusningssone med meget løs fyllitt i overgang 
mellom vulkanitter og overliggende gneiser). Denne kryssingen er planlagt utført ved at man 
driver disse siste 1450 m på sterk stigning (ca. 1:6) opp mot inntaket. Ut i dagen drives en 5 - 
10 m lang skråsjakt. Overføringstunnelen er planlagt med et minimumstverrsnitt på ca. 20 m2.
Partiet mellom kryss med tilløpstunnel og sjakt opp til Sagelva må av hensyn til driftsstabilitet 
i ferdig anlegg minimum ha dette tverrsnittet, mens tunnelen videre mot Maldalselva med 
fordel kunne ha vært drevet med mindre tverrsnitt. Tunnelsålen skal renskes (bunnrensk 
klasse1) på strekningene drevet på stigning 1:7 og 1:6. 

Tunnel og svingebasseng Sagelva 

Fra kryss på overføringstunnel (ca. kt. 449) drives en skråtunnel med stigning ca. 1:6 opp til 
bekkeinntak. Lengden på denne tunnelen blir ca. 620 m. Tunnelen gis minimumstverrsnitt for 
konvensjonell drift (ca. 20 m2).
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Ut fra topp sjakt og innover i bergnabbe sør for inntaket skal det etableres et svingekammer i 
form av en tunnel med variabelt tverrsnitt.  

Inn mot inntaket skal sålen i svingekammeret ligge på ca. kt. +550,5. Det skal bygges opp en 
betongvegg her med overkant på kt. +555,3 som vannet kan renne over ved oppsving. 
Overløpsbredden skal være ca. 5 m. I bunn av veggen ska det være utsparinger for drenering 
av kammeret. Sålen i svingebassenget faller svakt mot åpningen for å sikre retur av vann 
mellom to oppsving. 

Inntak Sagelva

Bekkeinntaket plassers ca. 75 m nedstrøms utløpet fra Storaheivatnet (se bildet nedenfor). 

Figur 5 Inntak Sagelva 

Det bygges som et overløpsinntak med terskel på ca. kt. +558 og kanal normalt elva inn mot 
sjakt i et flatt parti og svingetunnel i kolle vest for inntaket. Over sjakta etableres et dekke 
med et luftetårn. Luftetårnet støpes i betong men det bygges et ”kvernhus” i tre rundt 
betongkassen som kles med liggende panel av sibirsk lerk (alternativt malmfuru). Taket 
utformes som et saltak og dekkes med mørkt tre (Visorwood Kebony 100 el. tilsv.) på siden 
og rundt lufteristene. I ”kvernhuset” avsettes det plass til lagring av bjelkestengsel. 

Det bygges bjelkestengsel for forbitapping til venstre for inntaket (sett nedstrøms).  

Rett ved siden av bjelkestengselet anordnes rør med ventiler for minstevannsslipping. 
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Oppstrøms sjakta etableres en overløpsterskel og det anlegges bjelkestengselføringer opp til 
plata for fremtidig stenging av inntaket ved revisjon i vannveien. 

Plate over kanal og sideterreng dekkes til med avdekkingsmasser som lagres i ranker på 
maksimalt 2 m høyde før tilbakelegging. 

Figur 6   Typisk bekkeinntak 

Sjakt til Maldalselva

Overføringstunnelen drives 1:6 opp til underkant sjakt. Sjakten skal ha et tverrsnitt på ca. 4,0 
m2 og blir 5 - 10 m. Det er antatt at denne sjakten langhullsbores og skytes fra tunnelsiden. 
Massene skal uansett fraktes gjennom overføringstunnelen og videre ut til tipp i Saudafjorden. 

Inntak Maldalselva

Bekkeinntaket i Maldalselva er plassert nedstrøms øverst i stryk etter rolig parti i elva. ca. 80 
m nedstrøms samløp mellom hovedelva og sidebekk. Terskel kommer på ca. kt. 590. Inntaket 
må trekkes så langt ned og vanger må føres så langt ut til sidene at forbistrømning i 
flomperioder hindres. Horisontale sprekkesystemer i berget langs elva må injiseres (tettes) 
dersom disse er vannførende. Plasseringen er vist på bildet nedenfor. 
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Figur 7 Inntak Maldal 

Inntaket utformes etter samme prinsipp som Sagelva, men uten minstevannsføringsanordning og 
svingetunnel. 

Entreprise B2 - Raundalen 

Kort beskrivelse av Entreprisen

Entreprise B2 er hovedentreprise for alle bygningsmessige arbeider fra anleggssted 
Raundalen. Entreprisen inkluderer i hovedsak tunnelarbeider og bekkeinntak med sjakter. Det 
skal i tillegg til tverrslag drives ca. 7,7 km tilløpstunnel (Sønnå H) og ca. 8,9 km 
overføringstunnel (Lingvang/Tengesdal). I tilløpstunnelen skal det etableres en luke og 
varegrind nedstrøms inntaket. Fra lukene er det forbindelse via en loddsjakt til et lukehus i 
dagen. Lukehuset blir beliggende like inntil Dalvatnet i nærheten av eksisterende dam. Det 
skal i entreprisen bygges 6 bekkeinntak inklusive sjakter (Skarvåna, Liabekken, 
Breikvamselva, Raundalsbekken, Risvatn og Lingvang). Ingen av disse bekkeinntakene har 
vegforbindelse med unntak av Lingvang der transporten kan foregå gjennom 
overføringstunnelen. Massene fra tunneldriften skal plasseres i en tipp i Raundalen (utenfor 
tverrslaget). Det stilles strenge krav til utforming, tilbakestilling og arrondering av tipp og 
berørte arealer før demobilisering av anlegget. 
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Beliggenhet og adkomst

Anleggstedet og tippområdet i Raundalen ligger i forlengelse av eksisterende skogsbilveg inn 
i området. Denne vegen har en maksimal stigning på ca. 17,7 % over kortere strekninger og 
en gjennomsnittlig stigning på ca. 12,2% fra pr. 0 til 2888.  

Klimatiske forhold

Anleggsstedene som omfattes av denne entreprisen ligger opp mot tregrensen i typisk 
vestlandsklima. Dette innebærer i perioder store nedbørsmengder, vekslende vindforhold, lavt 
skydekke (dårlig sikt) og til dels store snømengder. 

Figur 8 Hovedrigg Raundalen (tidlig fase sommer/ høst 2005) 

Lokalrigg for bekkeinntak

Det er ikke veg inn i til noen av bekkeinntakene. SRG er selv ansvarlig for planlegging og 
utførelse av transport. 

SRG er selv ansvarlig for forsyning av anleggskraft. Det er ikke linjer inn i området. 

Masser fra grave og sprengningsarbeider deponeres i området i tipp nærmere anvist av 
byggherren. Alternativt tippes overskuddsmassene i sjakt for transport ut gjennom 
tilløpstunnel og tverrslag til tipp i Raundalen. 
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Tilløp Sønnå H drevet fra Raundalen 

Tverrslag Raundalen

Ved konvensjonell drift på overføringstunnelen fra Lingvang og Tengesdal er det forutsatt et 
felles tverrslag med påhugg på ca. kt. + 460. Tverrslagets tverrsnitt er på 55 m2 og bestemt ut  
fra behov for plass til ventilasjon og annet utstyr. Tverrslaget drives på svak stigning i ca. 350 
m til avgreningen mot overføringstunnelen fra Lingvang og Tengesdal, og derfra videre med 
stigning 1:8 i ca. 100 m lengde til kryss med tilløpstunnelen. 

Tilløp Sønnå H fra inntak til møte med stuff fra kraftstasjonen

Tilløpstunnelen drives i to retninger fra tverrslaget i Raundalen. Tunnelen drives med  et 
tverrsnitt på 38 m2. Tunnelen drives på stigning i begge retninger. Stuffen mot inntaket i 
Dalvatnet blir ca. 6630 m, mens stuffen mot stasjonen skal drives frem til møtet med stuff fra 
stasjonen (entreprise B1) ved bunn av sjakt fra Raundalsbekken. Denne blir ca. 1000 m lang. 
Bortsett fra korte strekninger  med stigning 1:8 mot Dalvatnet og 1:10 mot Raundalsbekken 
drives tunnelene på svak stigning. På de bratte partiene av tunnelen renskes sålen (bunnrensk 
klasse 1). 

Ved avgrening mot sjakt fra Raundalsbekken utvides profilet i hengen over et kort parti for på 
best mulig måte kunne fange luft som vandrer i tilløpssystemet.  

På en ca. 200 m lang strekning oppstrøms tverrslaget er det stor sannsynlighet at tunnelen går 
gjennom soner med sinkforekomster og et stort innslag også av andre tungmetaller. Disse blir 
isolert i et eget deponi nedenfor tippen. 

Utslag i Dalvatnet

Inntaket i Dalvatnet vil ligge under LRV. Det planlegges å grave/sprenge en kanal med ca. 15 
m bredde og bunn 2,5 - 3,0 m under LRV i magasinet. Arbeidene må foregå når magasinet er 
tappet ned til LRV (nedtappingen må tilpasses drift i av eksisterende anlegg og avtales med 
byggherren). Gjennomslaget og indre del av kanalen forutsettes etablert tørt, mens arbeidene 
med den ytre delen av kanalen må skje under vann.  
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Figur 9.  Område for inntak ved Dalvatnet slik det fremstår ved vannstand ca. 0,8 m over LRV 

Tverslagspropper

Dersom ikke Lingvang/Tengesdal overføringen er ferdigstilt innen tilløpstunnelen til Sønnå H 
er klar for vannfylling vil man for å hindre forsinket oppstart av produksjonen i det nye 
anlegget, støpe en midlertidig betongpropp/betonghvelv  i rampen som går fra det felles 
tverrslaget for de to tunnelene opp til tilløpstunnelen (se kapittel 0). Denne proppen skal siden 
sprenges bort og massene transporteres ut for å koble overføringstunnelen og tilløpstunnelen 
sammen. Massene må transporteres gjennom utenforliggende tverrslagport (b x h = 2,7 x 3,0 
m). 

I tverrslaget utenfor kryss mellom overføringstunnel og rampe opp til tilløpstunnelen skal det 
når overføringen nærmer seg sluttføring etableres en propp med lengde ca. 5 m og kjøreport b 
x h = 2,7 x 3,0 m. Porten og tappearrangementer leveres av sideentreprenør for luker og rør, 
men SRG er  ansvarlig for injeksjon, montasjebolter og omstøping (inkl. kontaktinjeksjon). 

Dersom det etableres to separate tverrslag helt ut i dagen (se kapittel 0) skal det bygges 
tverrslagspropper med porter etter de samme krav som er gitt over i begge tverrslagene. 
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Inntaksluke og lukehus

Inntaksluka vil ligge ca. 50 m nedstrøms inntaket i Dalvatnet med luketerskel på ca. kt. + 
527,0. Fra tunnelen opp til terreng på ca. kt. +556 etableres en (ca. 20 m) lukesjakt opptil 
lukehuset som ligger i skrånende terreng ned mot vannet i nærheten av eksisterende dam. 
Plasseringen er illustrert i figuren nedenfor. 

Figur 10 Inntak og lukehus Dalvatnet 

Lukehuset utformes i betong kledd utvendig med trepanel, mørkt tretak (Visorwood Kebony 
100 el. tilsv.) og med galvaniserte ståldører og rister som illustrert nedenfor. 

Figur 11 Kombinasjon mørkt tretak og ubehandlet betong (hentet fra Haukerei kraftverk) 
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Det er planlagt å bygge et tverrslag på ca. 150 m lengde fra et nivå like over maksimal 
flomvannstand i Dalvatnet og ned til tilløpstunnel mellom luke og varegrind. Se 
avtaledokument for hvordan dette reguleres. 

Inntak Skarvåna
Bekkeinntak Skarvåna er planlagt plassert nedstrøms et relativt flatt parti i elva vist på bildet 
nedenfor.

Figur 12 Inntak Skarvåna 

Overløpsterskel kommer på ca. kt. +571 m.o.h og inntaket etableres i elvas høyre løp (ca. 5-8 
m bredde). Til høyre for overløpsterskel og inntakskanal etableres en forbitappingsåpning 
med bjelkestengsel. Sentralt i bekkeleiet kommer en forhøyning opp. Sjakta bores fra denne 
forhøyningen og det kanaliseres fra inntaket frem til sjakta.  

Mulig arbeidsrekkefølge kan være: 

1. Det etableres en fangdam oppstrøms høyre løp (sett med strømmen). Denne fører
vannet over i det venstre løpet.

2. Inntak, tappeløp og sperreterskel i høyre løp bygges.
3. Fangdammen rives og vannet slippes gjennom tappeløpet i høyre løp.
4. Det bygges om nødvendig en fangdam som sperrer vannet fra å renne i venstre løp.
5. Terskel som stenger vestre elveløp etableres.
6. Fangdammer fjernes.

SRG er selv ansvarlig for planlegging av arbeidet, fangdammer/midlertidige sperrer og øvrige 
tiltak for vannulemper. 
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Sjakten er planlagt boret fra forhøyning mellom de to bekkeleiene med 450 helning ned mot 
tilløpstunnelen. Lengden på sjakta blir da ca. 80 m. Fra tilløpstunnelen skytes en stoll som 
forbinder sjakt og tunnel. Sjakta er planlagt rømmet opp til minimum Ø1,5 m. 

Inntak Liabekken

Liabekken faller ut i en foss ca. på kt. +600 m.o.h.. Bekkeinntaket er plassert oppstrøms dette 
noe nedstrøms et mindre fall og rett oppstrøms et parti der elva renner under en overhengende 
skrent på høyre side. Plasseringen er vist på bildet under. 

Figur 13 Område for inntak i Liabekken (sett oppstrøms) 

Bekkeinntaket utformes som et overløpsinntak med liggende varegrind med overløpsterskel 
ca. 2,5 m over elvebunn. Sjakt bores fra rygg vest for inntaket og det skytes en stoll og/eller 
kanaliseres ut i bekken. Det må støpes en tettevegg inn i sone under skrent på høyre side av 
inntaket. Denne tetteveggen blir høyre føring for bjelkestengsel. Til venstre for 
bjelkestengselet etableres overløpsterskel og kanal. Luftetårn anordnes rett over sjakta. 

Inntaket kan bygges i seksjoner fra høyre side (sett med vannstrømmen). Først etableres da en 
fangdam som fører vannet over i venstre del av elven. Bak denne fangdammen bygges 
tappeløp og terskel mot høyre landfeste. Siden kan fangdam etableres for høyre del av 
inntaket og resten av inntaket bygges. Vannet føres da forbi i tappeløpet. SRG er selv 
ansvarlig for planlegging av arbeidet, fangdammer og øvrige tiltak for vannulemper. 
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Sjakten er planlagt boret fra terrenget på venstre side av bekken med 450 helning ned mot 
tilløpstunnelen. Lengden på sjakta blir da ca. 170 m. Fra tilløpstunnelen skytes en stoll som 
forbinder sjakt og tunnel. Sjakta er planlagt rømmet opp til minimum Ø1,5 m. 

Inntak Breikvamselva

Inntaket er plassert nedstrøms et flatere parti i elva. Plasseringen er bestemt ut fra ønsket om 
at inntaket ikke skal influere det populære utfartsområdet litt lengre opp i elva. Dessuten er 
det ønskelig av økonomiske grunner å gå så langt ned i elva som mulig. 

Inntaket må bygges så høyt at man får et vannspeil som går over stryket like oppstrøms 
inntaket. Dette innebærer at terskelen må legges ca. 2,5-3 m over elvebunn. Terskelen 
kommer da opp på ca. kt. +627,5 m.o.h. 

Inntaket utformes forøvrig som overløpsinntak med liggende varegrind i hele elvas bredde og 
luftetårn over sjakt øst for inntaket. Inntaksstedet er vist på bildet nedenfor. 

Figur  14 Plassering av inntak i Breikvamselva 

Berget er løst i venstre landfeste (sett med strømmen) og det må påregnes spretting av blokker 
og rensk før byggingen av inntaket kan begynne. 

Inntaket kan bygges i seksjoner fra venstre side (sett med vannstrømmen). Først etableres da 
en fangdam som fører vannet over i høyre del av elven. Bak denne fangdammen bygges 

Sjakt
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tappeløp og terskel mot venstre landfeste. Siden kan fangdam etableres for høyre del av 
inntaket og resten av inntaket bygges. Vannet føres da forbi i tappeløpet. SRG er selv 
ansvarlig for planlegging av arbeidet, fangdammer og øvrige tiltak for vannulemper. 

Sjakten er planlagt boret fra utsprengt hylle i terrenget til høyre for inntaket med 450 helning 
ned mot tilløpstunnelen. Lengden på sjakta blir da ca. 200 m. Fra tilløpstunnelen skytes en 
stoll som forbinder sjakt og tunnel. Sjakta er planlagt rømmet opp til minimum Ø1,8 m. 

Inntak Raundalsbekken

Inntaket i Raundalen er plassert i et flatere parti av bekken mellom kraftige fall. Terskelen er 
planlagt på kt. +574,65 m.o.h. Planlagt område for inntaket fremkommer av bildene nedenfor. 

Figur  15  Inntaksområde Raundalsbekken sett fra nedstrøms side. 

Inntaket er planlagt som overløpsinntak med liggende varegrind. Luftehuset (tårnet) er gitt 
relativt stor dimensjon i forhold til vannføringen i inntaket da den skal sikre kontrollert 
utlufting også av restene av systemet. 

Inntaket kan bygges i seksjoner. Først etableres da en fangdam som fører vannet over i 
venstre del av elven. Bak denne fangdammen bygges tappeløp og terskel mot høyre landfeste. 
Siden kan fangdam etableres for resterende del av inntaket og inntaket bygges ferdig. Vannet 
føres da forbi i tappeløpet. SRG er selv ansvarlig for planlegging av arbeidet, fangdammer og 
øvrige tiltak for vannulemper. 
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Sjakten er planlagt boret fra venstre bredd av bekken 450 helning ned mot tilløpstunnelen. 
Lengden på sjakta blir da ca. 120 m. Fra tilløpstunnelen skytes en stoll som forbinder sjakt og 
tunnel. Sjakta skal rømmes opp til minimum Ø1,8 m. Bakgrunnen for at sjakta har så stor 
dimensjon i forhold til vannføringen i bekken er at den skal fungere som luftesjakt for hele 
tilløpssystemet. Tilløpstunnelen er planlagt med et høybrekk der sjakta kommer ned og det 
skal foretas en utvidelse i hengen lokalt i dette området. Dette for å fange luft som vandrer i 
tilløpssystemet og å lufte det ut før det eventuelt ville bli fraktet med vannet under stadig 
økende trykk ned mot stasjonen. 

Hovedtipp

Deponi for avdekningsmasser er planlagt i området øst for kryss mellom eksisterende veg inn 
i Raundalen og ny veg som tar av mot påhugg for tverrslag. 

Tippen for masser som tas ut gjennom tverrslaget i Raundalen er planlagt utlagt i området 
mellom kt. +408 og +460 med to forhøyninger som fremkommer av tipplanen opp til kt. +470 
mot bakenforliggende terreng. 

Etter at tippen er formet skal avdekningsmasser tilbakeføres på tippoverflaten. 

Overføringstunnel Lingvang/Tengesdal

Overføringstunnelen mot Tengesdalselva og Lingvangselva drives i sin helhet fra tverrslaget i 
Raundalen. For å sikre at ikke overføringen skal bli kritisk for oppstart av produksjon i Sønnå 
H, er tunnelen planlagt drevet direkte fra tverrslaget under tilløpstunnelen for senere å kobles 
sammen via rampe fra tverrslag opp til tilløpstunnel. 

Tunnelen får en total lengde på ca. 8870 m fra tverrslaget i Raundalen til inntaket i 
Lingvangselva. Minimumstverrsnitt for overføring av vann er ca. 16 m2,  men grunnet behov 
for ventilasjon er tverrsnittet endret til 25 m2. Det antas at det vil være gunstig å åpne sjakta 
opp mot Risvatnet for ventilasjon av siste 2150 m tunnel frem til gjennomslag mot 
Lingvangselva .

Tunnelen er planlagt drevet på svak stigning inn til den har passert under tilløpstunnelen. 
Derfra går tunnelen et stykke på sterkere stigning opp til det nivå noe over tilløpstunnelen (i 
kryss med tverrslag) for deretter å gå på svak stigning igjen. Bakgrunnen for å gjøre dette er at 
man ved eventuell fremtidig nedtapping av overføringstunnelen kan tappe mesteparten av 
vannvolumet gjennom stasjonen fremfor å måtte tappe vann gjennom tverrslagsproppen. I 
partiet nærmest Lingvang drives tunnelen igjen på sterk stigning opp mot inntaket. På 
tunnelstrekningene med sterk stigning renskes tunnelsålen (bunnrensk klasse 1) 

Skyvedekkets plassering i området mellom tverrslaget og Risvatn er usikker. Ved 
konvensjonell drift og hjultransport kan eventuell konflikt med skyvedekket muligens unngås 
ved å justere tunnelens beliggenhet i vertikalplanet 
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Sjakt opp til Risvatn

Sjakten er planlagt boret (pilot) i 450 vinkel fra en forhøyning like til side for inntaket ned til 
nivå med overføringstunnelen. Sjaktas lengde blir da ca. 250 m. Sjakta skal rømmes opp til 
dimensjon Ø2,5 m. Sammenkobling med overføringstunnelen skjer med en kort stoll 
(avgrening) fra hovedtunnelen ved bunn av jakta.

Bakgrunnen for å bore skrått (ikke i lodd) er faren for luftmedriving og påfølgende 
utlåsninger, som vil være mye større med en loddsjakt enn en skråsjakt. Boret sjakt er 
dessuten også mye gunstigere enn råsprengt ut fra den samme argumentasjonen.  
Sjakten bør etableres så tidlig som overhode mulig for å kunne benyttes ved ventilering av de 
siste kilometerne med tunnel frem til Lingvangselva.  

Man må trolig krysse noen svakhetssoner med sjakten, men det ser ikke ut til at det er stor 
risiko for at man må drive sjakta gjennom områder der flere soner krysser hverandre. 

Inntak Risvatn

Planlagt plassering av inntaket i Risvatnet er vist på bildet under. 

Figur 16 Inntak Risvatnet 

Inntaket bygges med vertikal dykket varegrind og overløpsterskel i et flatt område i 
forlengelsen av vannet og det kanaliseres tilbake i vannet når inntaket står klart. Terskelen 
legges på ca. kt. 693 som tilsvarer dagens vannstand i Risvatnet. 

Det skytes en stoll inn i forlengelse av aksen på inntaket for å koble inntak og sjakt sammen. 
Over sjakta bygges ei lav betongkasse med rist. For å redusere fjernvikningen skjules kassa 
med stein og naturlig vegetasjon. 
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Inntak Lingvangselva

Plassering av bekkeinntaket fremkommer av bildet nedenfor. 

Figur  17 Plassering av inntak i Lingvangselva 

Overløpsterskel legges på kt. 562,5 med en bredde på ca. 15 m (dette gir ca. 0,8 m vannhøyde 
oppstrøms terskel i flom). 

Inntaket er utformet som et overløpsinntak med liggende varegrind. 

Det skal anlegges en gangbru over inntaket som erstatter eksisterende bru oppstrøms. 

Overføringstunnelen drives på sterk stigning ca. 1:6-1:7 det siste stykket opp til inntaket og 
kommer ut i forlengelsen av inntaket mot vest. 

Inntaket kan bygges i seksjoner fra venstre side (sett med vannstrømmen). Først etableres da 
en fangdam som fører vannet over i høyre del av elven. Bak denne fangdammen bygges 
tappeløp og terskel mot venstre landfeste (inkl. tapperør for minstevannføring). Eventuelt 
bygges også overløpseksjonen lengst mot venstre. Siden kan fangdam etableres for høyre del 
av inntaket og resten av inntaket bygges. Vannet føres da forbi i tappeløpet. SRG ansvarer 
selv for planlegging av arbeidet, fangdammer og øvrige tiltak for vannulemper. 
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Vår tilnærming til prosjektet og valg av drivemetodikk 

Allerede på tilbudsstadiet planla vi en strategi under kontraheringsfasen å gradvis forbedre 
tilbudet vårt. Gjennom en rekke kostnadsbesparende tiltak fikk vi komme i posisjon og har 
forbedret prosjektet både for byggherre og entreprenør. 

Tiltak:

Synergieffekter entreprise B1 + B2 
Driving av store deler av B1 fra Raundalen vil kunne  medføre at det ikke vil bli utført 
fjellarbeider på entreprise B1 etter 14.07.06 
Andre boltetyper (Farexbolter). 
Nye krav til sprøytebetong 
To kraner i kraftstasjområdet 
Ny adkomst bakvegg kraftstasjonsområde 
Ny trase`entreprise B1 

Fremdrift

Prosjektet er veldig krevende med tanke på fremdrift og det var veldig viktig å komme raskt i 
gang. Vi mobiliserte raskt og var i gang med første salve i Raundalen 23.05.2005 og nede på 
Sønnå første salve 02.06.2005. 

Vi fikk på denne måten et forsprang og lå godt an tidsmessig både på entreprise B1 og B2. 
Det viste seg imidlertid å oppstå uventede problemer med vann på begge entreprisene.  
På den 1030 m lange adkomsten fikk vi store vannproblemer på pel 839 i uke 42 og måtte 
starte med omfattende injeksjon og dette har vi fortsatt med inntil tett på jul 2005. 
Vannproblemene sammen med problemer å få høyt nok overlagringstrykk har ført til at 
stasjonen har blitt dreid ca 50 grader og adkomstunnelen har blitt forlenget med 80 m grunnet 
manglende spenninger. 

På den 9 km lange Lingvangoverføringen oppsto det også problemer med vann. Fra og med 
uke 48 har det vært regelmessig injeksjon for å sikre oss akseptable driveforhold. Fjellet har i 
tillegg vært svært dårlig på lange strekninger. Denne kombinasjonen har medført at vi har 
måttet gå opp med tverrsnittet for å utvide for grøft samt måttet påføre sprøytebetong for hver 
salve.

På tilløpet på entreprise B2  har driften gått tilfredsstillende og er litt framfor fremdriftsplan. 
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Figur 18 Geologisk oversikt over stasjonsområdet og ny stasjonsplassering 

Utstyrsvalg:

Driving av 30 km tunneler på 2 år vil kreve mye planlegging og all disponering av rigger, 
personell og transportutstyr må skje på en optimal måte. Når begge entreprisene  går med 
topproduksjon må en håndtere ca 16000 m3 stein i uken. Dette vil kreve en maskinpark på 5 
borerigger, 5 hjullastere, 20 trucker med 20 m3 kasse og semibiler.  

Vi har derfor valgt å fornye oss på den maskinelle siden i prosjektet. De strenge kravene til 
fremdrift medførte at vi må ha ”state of the art” på utstyrsiden. Vi valgte å investere i tre nye 
rigger fra Atlas Copco. En XL3 rigg og to L3 rigger, alle med de nye 3038 maskinene. Vi har 
fått spesialdesignet de to L3 riggene slik at de får plass  i overføringstunnelene på 25 m2 
Lasteutstyret blir Volvo 220 hjullastere, samt 2 stk Haagloadere på 25 m2. I tillegg vil vår 
underentreprenør T.Engene investere i nye MAN 20 m3 4-akslede biler. 

Lange tunneler - små tverrsnitt

Den store utfordringen blir å få til en god ventilasjon og grei veibane i den lange tunnelen som 
har små tverrsnitt. Tverrsnittene i hoveddelen varierer fra 25 og 38 kvm. Den lengste tunnelen 
med lengde litt over 9 km har tverrsnitt 25 kvm.  
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Figur 19 Prinsippskisse tverrsnitt 25 m2 og 38 m2 (tilpasser lasteutstyr og ventilasjon) 

Injeksjon:

Vi har opplevd nye uventede problemer med vanninntrenging på begge kontraktene. Verken 
vi eller kunden trodde vi skulle oppleve dette, men heldigvis har vi også ”state of the art” 
utstyr på dette området også. Våre spesialbygde injeksjonrigger er datastyrte og kan tilsette 
akselerator under injeseringen. På denne måten kan styrt herding utføres og verdifull herdetid 
etter injesering unngås 

Figur 20. Injeksjonrigg for styrt herding utviklet av SRG 
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Ufordringer:

Alle disse problemene har ført til at vi har på fått prøvd ut vår samarbeidsevne med kunden.  
Vi har som utgangspunkt at disse problemene skal vi løse i felleskap og hittil i prosjektet har 
vi greid dette på en forbilledlig måte. Vi har arbeidet og arbeider fortsatt med incitamenter på 
kostnadsbesparende tiltak. De virker slik at vi deler gevinsten av fortjenesten ved alle slike 
forslag som fører til reduserte kostnader for prosjektet.  

Vi har sammen identifisert kostnadsbesparende tiltak innenfor: 

Overføringstunneler
Inntak
Kraftstasjon, f. eks kranbanedrager 
Grensesnitt B1/B2 
Massehåndtering 
Innkvartering
Bunnrensk
Injeksjon 

Prosjektet har basert seg på at alle tegninger skal gjennom en interdisiplinkontroll hos alle 
berørte parter. Dette sikrer at prosjektet får optimale løsninger de fleste kan leve med, siden 
alle får påvirke den endelige utformingen av det vi bygger. 

Et eksempel er selve kraftstasjonen som har en 3D modell som utgangspunkt for alle 
tegninger og beregninger. 

Figur 21.   3 D modell av kraftstasjon 
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Prosjektet har en felles kommunikasjonsplattform som er basert på et web hotell kalt e-room, 
som har sikret oss en god kommunikasjonsflyt. 

Noe som gjør kraftverksprosjektene utfordrende og lærerike er at de er sammensatte og 
komplekse i sin struktur. Leverandørmarkedet på den elektromekaniske siden har medført at 
vi må bygge kraftstasjonene annerledes en før. Tidligere var det vanlig med norske  
leveranser. I dag er markedet internasjonalt og leveransene kommer fra lavkostnadsland  som 
Bulgaria, Polen og Kina. Problemet er leveringspresisjon, noe som har medført betydelige 
forsinkelser på andre prosjekt i Norge, eks Blåfalli-Vik.  

I tillegg er det mye risiko knyttet til geologiske forhold når en tar i betraktning at det skal 
drives 30 km med tunneler.  

Et kraftverksprosjekt vil leve i hele anleggsperioden og endringer komme fortløpende, noe 
som krever at alle parter har respekt for hverandres interesser og enes om det viktigste. Slike 
prosjekter kjennetegnes av begge parter må være beslutningsdyktige og gjensidig være 
interessert i samarbeide i om de skal lykkes. 
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