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URIPROJEKTET I HIMALAYA 

BENGT IVNER, SKANSKA INTERNATIONAL CIVIL ENGINEERING AB 

ALLMÄNT 

Indien var länge ett land som var mer eller mindre 
stängt för ickeindiska entreprenörer. När detta började 
luckras upp och Skanska år 1984 kom i kontakt med Uri 
kraftverket var Indien en okänd marknad för Skanska. 
Visserligen var Skanska genom Sentab involverade i bland 
annat ett hamnbygge i Bombay under 60-talet, men detta 
var något helt annat. Uriprojektet ligger högt uppe i 
Himalayas bergmassiv i den indiska delstaten Jammu and 
Kashmir nära den Pakistanska gränsen. Projektet innebär 
att det Skanska ledda konsortiet skall leverera ett 
nyckelfärdigt kraftverk med ansvar för att anläggningen 
skall leverera 480 MW. Förutom Skanska ingår i konsortiet 
också NCC, ABB, SWECO och Kvaerner Boving. Utöver rent 
tekniska problem tillkommer problematiken att projektet 
är beläget i ett så avlägset område. Speciellt de sista 
350 km väg över bergspassen är dålig och dessutom 
blockeras den under vissa perioder speciellt under 
vinterhalvåret då laviner ofta förekommer. 
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Projektet består i sin uppströmsdel av ett intagsområde 
med en spillway, betong kulvertar, sedimenterings 
bassänger, en kanal och ett tunnelintag. Från intaget 
leds vattnet genom en hästskoformad 10,5 km lång betong 
inklädd tilloppstunnel med en diameter på 8,4 meter. 
Via två stycken 255 meter långa stålinklädda schakt med 
6 meters diameter leds vattnet ner till de fyra 
generatorerna om vardera 120 MW. Från kraftstationen 
leds vattnet tillbaks till Jhelum River via en 2 km lång 
betonginklädd avloppstunnel med 8,4 meters diameter. 

Fig. 2 

GEOLOGI 

De geologiska förutsättningarna var endast klara i 
stora drag och fortsatta utförligare undersökningar 
ingick som en del i projektet. Med tanke på att stora 
delar av tillopps tunneln går genom ett område med 
stor bergtäckning, upp till 1.000 meter, var en 
detaljerad undersökning av de geologiska förhållandena 
där inte praktiskt möjlig. De provborrningar och 
karteringar som utförts har indiketat att de första 
5 - 6 km av tillopps 
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tunneln går genom ett shistmaterial och efter en 
övergångszon fortsätter tunneln genom vulkaniter. 
Hela kraftstationskomplexet ligger också huvudsakligen 
i vulkaniter liksom stora delar av avloppstunneln. 
Genom projektområdet någon stans utmed sträckningen av 
avloppstunneln korsar tunneln en större förkastnings 
linje, Panjal Thrust. Att denna zon skär avloppstunneln 
har varit klart, men var den korsar tunnellinjen är ej 
klarlagt. Man vet heller inte hur bred zonen är eller 
om det rör sig om flera zoner. Utmed avloppstunneln 
varvas också vulkaniten med skiffrar. 
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METODVAL 

Den totala volymen berg som skall sprängas ut under 
jord är cirka 1,5 miljoner M3. Den tid som står till 
förfogande för bergarbetena är cirka två och ett halvt 
år. Med tanke på den något osäkra geologin och behovet 
av flexibilitet bestämde man sig för att också tunnlarna 
skulle tas ut genom konventionell borrning, laddning och 
sprängning. Till projektet köptes därför sex stycken tre 
boms borrvagnar med laddkorg. De långa tunnlarna är i 
princip runda med något vidgad botten och är därmed 
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med lastbilar med bergflak. Med tanke på projektets 
geografiska utbredning krävdes det också sex utrustningar 
för sprutbetong. 

GENOMFÖRANDE 

Efter en inledande fas av etablering, vägbyggen, inköp 
av utrustning mm. kom underjordsarbetena igång i juni 
-92. Den permanenta nedfartstunneln till maskinsalen, 
som tidsmässigt är avgörande för att arbetena i kraft
stationen kan utföras, var den tunnel som startades först. 
Därefter startades i rask takt tunneln till svallschaktet 
respektive de båda mellanpåslagen till tilloppstunneln. 
Någon månad senare påbörjades påslaget till nedströms
delen av avloppstunneln. 

Main access tunnel 
Redan efter ett femtiotal meter i nerfartstunneln började 
vatten tränga ur berget i ökande kvantiteter och framför 
allt med ökande vattentryck. Under de följande 150 meter 
tunneldrivning genomfördes regelbunden förinjeketering 
varannan salva, samt sonderingshål efter varje salva för 
att förhindra att tunneln avancerade genom injekterins
skärmen. Vid några tillfällen uppmättes vattentrycket i 
berget till över 35 bar, vilket stundtals gjorde det 
komplicerat att ens få in packern i injekteringshålet. 
Det höga vattentrycket tillsammans med dåligt berg gjorde 
att tunnelstuffen vid ett tillfälle delvis rasade ut under 
injekteringsarbetet, trots att den förstärkts med sprut
betong. När tunneln avancerat cirka 225 meter hade man 
passerat de mest vattenförande partierna och tunneldriften 
kunde fortsätta utan systematisk förinjektering. 
Från nerfartstunneln till kraftstationen går som 
första tunnel ett svallgalleri. 100 meter från för
greningspunkten ökar den utsprängda arean på galleriet 
till 97 M2. Knappt 400 meter från förgreningen för
sämrades berget plötsligt, med grafitliknande slag med 
ökande tjocklek. För att möta dessa förhållanden ökades 
förstärkningsmängden med bult och sprutbetong. Trots detta 
kollapsade tunneln. Raset inträffade omedelbart bakom 
stuffen medan förstärkningsarbete pågick. Tunnelraset 
fortsatte sedan stötvis bakåt i tunneln och intog ett 
stabilt läge med rasmassor som totalt fyllt tunneln 25 
meter från rasplatsen. Man bedömmer att höjden på raset 
är 25 - 50 meter upp. Efter diskussioner med beställare 
( NHPC) och designer ( SWEC0) bestämmdes att man skulle 
överge den rasade tunnelfronten, backa cirka 100 
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Fig. 5 

meter och göra en snävare sväng på galleriet och på så 
vis passera det dåliga området. Detta har också lyckats 
bra och tunneln är nu nära knutpunkten mot avloppstunneln. 
Fig 6 visar tunnlarna i kraftstationsområdet med in
drifter till och med -93 markerade mörkare. Av fig 6 
framgår att galleriet i maskinsalen, transformatorhallen 
och luckgalleriet har sprängts ut. Där har man nu 
påbörjat arbetena med betongvalv och traversbalkar innan 
pallarna tas ut i bergrummen. 

Headrace tunnel 

Tilloppstunneln drivs nu på sex fronter. Via ett 375 
meter långt påslag från intaget, ett 510 meter långt u/s 
mellanpåslag, ett 610 meter långt n/s mellanpåslag och 
från den 1280 meter långa tillfartstunneln till svall
schaktet 

Driften från intaget var den sista som kom igång beroende 
på de omfattande arbetena med att forma portalen. Tunnel
fronten har därför nu endast avancerat några hundra meter. 
På det hela taget har bergförhållandena varit bra och 
arbetena kunnat drivas utan problem. 
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Tunneldrivningen från u/s mellanpåslaget har avancerat 
bra. Den arm av tunneln som drivs upp mot intaget går 
genom det område som har en bergtäckning på upp emot 
1000 meter. Cirka 1 km u/s om korset började höga berg
spänningar noteras delvis tillsammans med vattentryck på 
35 - 40 bar. Vattentryck på ända upp till 47 bar har upp
mätts. I berget började de för knäppberg karakteristiska 
plötsliga kraftiga uppspräckningarna uppträda på grund av 
de spänningsomlagringar som orsakats av tunneldrivningen. 
Spänningsomlagringarna fortsätter oftast någon tid efter 
indriften. För att säkra upp tunneln används fiberarmerad 
sprutbetong kombinerat med systembultning. I zonerna med 
vatten genomfördes systematisk förinjektering. Tunneln 
bakom stuff inspekteras regelbundet och åtgärder vidtas 
där sprickor uppstått orsakade av de slutliga spännings
omlagringarna. 
Mellanpåslaget n/s stötte redan i ett tidigt skede på 
vatten som krävde förinjektering. Väl inne i tillopps
tunneln uppträdde nästan omedelbart grafitfyllda slag 
som var vattenförande. Detta krävde omfattande selektiv 
bultning samtidigt som det var svårigheter att få sprut
betong att fästa på det feta materialet. 
Den långa tillfartstunneln till tilloppstunnelns nedre 
del har medfört att denna drift endast hunnit bli 300 
meter. Här har man också kunnat konstatera höga spänningar 
i berget. Liknande åtgärder som i övre delen av tunneln 
måste därför vidtas . 

Fi g. 7 
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Tailrace tunnel 

Avloppstunneln korsas någonstans utmed sin sträckning 
av Panjal Thrust. Indikationerna från början var a tt 
detta skulle ske på den halva som var närmast u t loppet . 
För att identifiera problemzonen påbörj a des därfö r driften 
a v tunneln från utloppet. När fronten närmade sig det 
t r oliga läget för korsning med förkastningslinjen avbröts 
d r iften och ett sonderingshål kärnborrades 100 meter i 
t unnelläget. Detta hål träffade inte p å förkastningslinjen. 
I ndikationerna är därför att denna är belägen närmare 
k raftstationen. Driften av svallgalleriet ner t ill 
a vloppstunnelns u/s del har därför nu s törsta betydelse 
f ör att nå det dåliga området. 

Su r ge shaft 

I nedre delen av tilloppstunneln finns ett svallschakt 
me d höjden 90 meter och diametern 23 meter. I e n f örsta 
fa s kommer en stig att drivas upp, varefter grovrymning 
sker till cirka 18 meters diameter . Den slutliga kontur
s prängning sker från en ringplattform samtidig t som 
s chaktet förstärks med bult och sprutbet o ng. 

Penstocks 

Mellan tilloppstunneln och kraftstationen går t v å stycken 
2 55 meter vertikala schakt. Dessa kommer att borras med 
" r aise boring" till en diameter av 2,9 meter för a tt sedan 
r ymmas till 6 meter med en borrplattfor m med lutande 
r oterande bom. I schaktet skall sedan ståltuber monteras 
och gjutas in i betong. 

Re dan i ett tidigt skede organiserades en princip för 
hur tunnlarna skulle förstärkas vid olika berg 
f örhållanden. Denna princip utarbetades gemensamt mellan 
beställare, designer och entreprenör . Genom vissa angivna 
geologiska parametrar klassas berget i bergklass I - IV . 
Ge nom att det finns en på förhand fastl agd förstärkning, 
b å de typ och mängd, för varje bergklass kan f ö rs t ä rknings 
a r betet utföras utan tidskrävande diskussioner vid varje 
f örstärkningstillfälle. 

Fram till årsskiftet har 13 km tunnel av totalt 22 km 
s prängts ut och 60.000 M3 berg tagits u t ur berg r ummen. 
Figur 8 visar heldraget de delar av vattenväge n som 
sprängts ut vid årsskiftet 93/94 . Samtliga vattenvägar 
i nklusive svallschaktet skall kläs med betong. Huvuddele 
av bergsprängningen beräknas avslutas under 1 99 4 och de 
f örsta gjutningarna av betonginklädnad har red a n utförts. 
Av det sprängämne som använts har Nonel tändare 
importerats från Sverige . Bortsett från i n i tial skedet 
har i övrigt det mesta sprängämnet köpts i Indien . 



©
 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Sw

edish R
ock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-D
agen) 1994

URI PROJECT · SITE PLAN 

~~~ 
0~ 

,-----, ~ -

POWER HOUSE 

TAILRACE TUNNEL 2,0KM 

OUTFALL 

,, 

i/ 
/( INTAKE 

HEADRACE CANAL 

DESILTING BASIN 

BARRAGE COMPLEX 

\ ' ~ --\.___~/_/ 

\I 

HEADRACE TUNNEL 10,5KM iJlls 
INTERMEDIATE ADITS 

Fig. 8 
~ 51<AN51(A 



© 1994, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1994

69 

Parallellt med de ovan beskrivna underjordsarbetena har 
arbetena med intagskonstruktionerna pågått. Där har man 
schaktat 2,2 miljoner M3 massor och gjutit 40.000 M3 
betong fram till utgången av 1993. 

För projektet kommer 1994 - 95 att vara åren då arbets
volymen når sitt maximum för att därefter avta fram till 
projektets färdigställandet i juni 1997. 




