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INLEDNING 

75 

Canada är ett land som i många avseende liknar Sverige men 
som också påverkas av grannlandet USA. 

I Kemano, i indian- och vildmarkerna i det mycket natur
sköna British Columbia, nära gränsen till södra Alaska, 
bygger företaget Alcan ut en befintlig vattenkraftstation. 

Alcan är ett stort Canadensiskt aluminiumföretag som har en 
omsättning motsvarande c:a 50 miljarder svenska kronor. 
Åren 1988 och 1989 var Alcan det mest vinstrika av Canadas 
1 000 största börsföretag. Är 1990 vände världsmarknaden 
för aluminiumbranschen liksom för många andra branscher, 
och åren 1990 och 1991 har inte givit Alcan samma position 
på rankinglistan över lönsamma företag. 
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BESKRIVNING AV KRAFTSTATIONEN 

North Central B.C. 

Major Componcnts of Alcan's Kcmano Completion Projcct 

o Multi-Purpose tJ Second Tunnel 
Water Release Facility EJ · Penstock 

El Dredging of Tahtsa Narrows lEI Second Powerhouse 
au Second Intake U Twinning Transmission Line 

För c:a 30 år sedan byggdes den nu befintliga kraftstatio
nen. Hela stationen är insprängd i ett 2 734 meter högt 
berg "Mount DuBose" som är en del i de stora begskedjor som 
sträcker sig över hela den Nordamerikanska kontinenten i 
vilka bl a "Rocky Mountain" ingår,. 

Stationen har en 16 km lång tilloppstunnel med en tillopps
tub i berg med 800 meter fallhöjd in i maskinsalen som är 
23 meter bred och 50 meter hög. Från maskinsalen går berg
tunnlar ut för utlopp, el, ventilation och tillfart. 

stationens 8 generatorer producerar idag 896 MW och skall 
byggas ut till sammanlagt 12 generatorer som kommer att ge 
1 436 MW. Utökningen skall ske .genom att den befintliga 
maskinsalen förlängs samtidigt som ett nytt intag och en ny 
16 km lång fullortsborrad tilloppstunnel utförs. Dessutom 
utförs en ny Transformatorhall och tre nya tunnlar in till 
den nya kraftstationsdelen. 
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På "sprängskissen" - "Kemano Completion Project" som visas 

nedan framgår såväl den ursprungliga som den nya delen av 

vattenkraftstationen. 

KEMANO COMPLETION PROJECT 
HYDROELECTRIC GENERATING FACILITY 

CUT-AWAY DRAWING 
WEST TAHTSA LAKE 

Några foton från projektet visas på de sista sidorna av 

denna redogörelse. 

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER 

Foundation - EBASCO Joint Venture har utfört 3 nya tunnlar 

3-400 meter långa in till den nya kraftstationsdelen samt 

galleridelarna för Maskinsal och Transformatorhall. 

PCL - Northern a Joint Venture har svarat för pallsprän

ingsdelarna i Maskinsal och Transformatorhall samt spräng

ning av den mer än 1 000 meter långa stigorten för till

loppstuben jämte förgreningstunnlar för såväl tillopp som 

utlopp. I denna entreprenad ingick också alla byggnads

arbeten i tunnlar och bergrum för själva kraftstaionen. 

Tilloppstunneln som är 16 km lång utförs med TBM-utrustning 

i en separat entreprenad. 
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PCL som är Canadas största entreprenadföretag utför som 
ensamt företag det nya Intaget i Tahtsa Lake. I denna 
entreprenad ingår förutom samtliga byggnads- och in
stallationsarbeten för intaget även sprängning för: 

en intagskanal under vatten 
intagskonstruktion med avstängningsluckor 
anslutning till den fullortsborrade intagstunneln 
en 8 000 m3 Kanalplugg med 24 meters höjd som skall 
utföras i en sprängning endast 13,5 meter från den 
färdiga intagsluckan. 

Kenny Dam är ett damrnprojekt som ingår i ett överförings
system där varmare ytvatten blandas med kallare bottenvat
ten. Detta utförs för att ge laxen lämpliga förutsättningar 
för fortplantering. Projektet har inte påbörjats ännu men 
spelar en stor roll i det som senare beskrivs under rubri
ken "Projektet i dag". 

SPRÄNGTEKNISKA KRAV OCH RESTRIKTIONER 

Det övergripande kravet för samtliga sprängningsarbeten var 
att befintliga anläggningar, konstruktioner och utrust
ningar inte fick skadas samt att den gamla kraftstationen 
under hela utbyggnadstiden skulle kunna producera full 
effekt. Eftersom de nya sprängningarna öppnade upp till den 
befintliga anläggningen och till stor del utfördes i denna 
innebar detta restriktioner för bl. a: 

Markvibrationer 
Luftstötvåg 
Damm och spränggaser 
Stenkast 
Vattenstötvågor 

Markvibrationer 

Vid mitt första besök på arbetsplatsen i samband med star
ten av den första sprängentreprenaden diskuterades restrik
tionsnivån för de sprängningsinducerade markvibrationerna i 
den befintliga anläggningen mellan Byggherrens projektled
ning - Byggherrens Canadensiske sprängtekniske konsult -
Entreprenören - och undertecknad, som var entreprenörens 
sprängtekniske konsult. 

Byggherresidan var inne på att stanna för en maximalt 
tillåten svängningshastighet av 5 rnm/s eventuellt endast 
3 mm/s som resultantmätning i det befintliga kontrollrum
met, som ligger mindre än 20 meter från de närmaste spräng
ningarna. Kontraktet med Entreprenören reglerade spräng 

ningspriset "trappstegsformigt" efter möjlig samverkande 
laddning beräknad enligt den mycket använda 
"Scale/distance" formeln Sd _ _o_ 

-fw 
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Sprängning med denna vibrationsnivå som gräns skulle 

inneburit en extremt försiktig sprängning. 
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Vid sammanträdet framförde Entreprenörsidan den erfarenhet 

som Nitro Consult hade från liknande sprängningsprojekt i 

Sverige, där avsevärt högre vibrationsnivåer använts. 

Byggherren fastställde efter en tids betänketid den max i 

mala svängningshastigheten till 25 mm/s mätt som re

sultantvärde i Maskinsalens kontrollrum . Även detta gräns

värde innebar begränsning i sprängningsutförandet i stora 

delar av den totala sprängningen och kraftiga begränsningar 

i de delar som låg närmast den befintliga kraftstationen . 

Vid det nya intaget i Tahtsa Lake gäller ett gränsvärde av 

max. 100 mm/s mätt som resultantvärde på de nybyggda kon

struktionerna vid sprängning av bl a pluggen i 

intagskanalen. 

Luftstötvåg - Damm - Spränggaser 

Efersom den gamla maskinsalen skulle förlängas med c:a 

80 000 m3 tunnel- och pallsprängning inne i det befintliga 

bergrummet, valde man att bygga upp en tätvägg som täckte 

hela bergrummet och avgränsade den nya delen från den 

gamla. Tätväggens funktion var att skydda mot såväl luft-

t ötvågor som damm och spränggaser. Väggen konstruerades så 

att den helt tätade mot damm. Genom tryckskillnad åstad

kommen genom planeringen av den provisoriska ventilationen 

i relation till den permanenta ventilationen samt ett 

högsta övertryck inne i själva tätväggen, uppnåddes en 

total tätning mot såväl damm som spränggaser. 

Tätväggen konstruerades för att klara ett maximalt över

tryck från sprängningarna på 4 kPa, vilket samtidigt var 

gränsvärdet. 

Vattenstötvåg 

För att vattenstötvågor genererade av sprängningar v id det 

nya intaget i Tahtsa Lake gäller att dessa skall maximeras 

till en nivå som inte skadar omkringliggande konstrukt ioner 

där intagsluckorna anses vara de mest känsliga delarna . 

SPRÄNGTEKNISKT UTFÖRANDE 

Nitro Consults engagemang i detta projekt startade i sam

band med en redogörelse för Oslotunnelprojektet 

"Fjellinjen" som jag hade med i den internationella tun

nelkonferensen i Toronto i Canada hösten 1989. En repres n 

tant för Foundation såg likheten mellan projekten -att 

utföra ett kostnadsoptimerat sprängningsutförande av stora 

sprängningar mycket nära känsliga anläggningar, konstruk-
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tioner och utrustningar. 

Målsättningen för den sprängtekniska upp läggningen i samt
liga de tre olika entreprenader i projektet som Nitro 
Consult varit engagerade i har varit att inom ramen för de 
givna restriktionsgränserna: 

utföra fullareasprängningar oberoende av tunnelstor
lek med så långt som möjligt fulldjupa borrdjup med 
en mycket hög indriftsprocent 
utföra pallsprängningar med stora salvvolymer i varje 
sprängning med de pallhöjder som varit önskvärda med 
hänsyn till övriga produktionsmetoder 
utföra undervattens- och pluggsprängningar i ett enda 
storskott 

För att uppfylla den Canadensiska projektledningens krav 
krävs föruiom att mätningarna av markvibrationerna skall ge 
värden under restriktionsgränsen också att den teoretiskt 
framräknade samverkande laddningen enligt scale/distance
formeln inte baseras på sannolikhet för spridning av tänd
tider för tändare med samma nummer. Denna uppfattning 
överensstämmer inte med vare sig vårt sätt att arbeta i 
Sverige eller de kunskaper som vi genom f orskning och 
erfarenhet skaffat oss. 

Den utmaning som dessa villkor innebar ledde fram till helt 
nya upptändningssystem för alla sprängsalvor . Genom kom
binering av upptändningssystem med ett stort antal serier 
med olika initieringstider och ett stort antal tändare med 
olika nummer i varje serie, skapades salvor med helt in
dividuella tändtider för samtliga hål. Planeringen för 
storskottet i intagningskanalen innebär en salva med över 
800 laddningar, alla med individuella nominella tändtider. 

För att uppnå en god sprängningsekonomi krävs förutom att 
kunna spränga maximala salvor med stora borrdjup och höga 
indrifter också att kunna utföra detta med ett minimum av 
borrhål och sprängämne. Detta har åstadkommits genom ut
arbetande av borr-, ladd- och tändplaner där valet av 
sprängämne, tändtider och de betydelseful la sprängpara
metrarna somt ex försättning, hålavstånd och kilutformning 
i tunnelsalvor har utnyttjats på ett effektivt sätt. 
Till kostnadsoptimeringsarbetet hör också att få alla 
aktivt involverade. En viktigt del i detta har varit en 
inledande information och utbildning av alla sprängare, 
arbets- och produktionsledare och övrig personal inklusive 
beställarens, som på olika sätt kommer i kontakt med 
sprängningsarbetet. Under sprängningens gång har sedan en 
omfattande instruktion och uppföljning genomförts med syfte 
att revidera och komplettera sprängplaner och utförande för 
att uppnå en maximal kostnadsoptimering . 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

RESULTAT 

Vilka resultat har uppnåtts genom den sprängtekniska opti

meringsinsatsen? 

Ett sätt att visa på resultatet är att jämföra den ur

sprungliga kalkyleringen och planeringen med det verkliga 

utförandet. 

- Tunnelsprängning 

Enligt kalkylplaneringen som utfördes före starten skulle 

en begränsning av den "fria" tunnelsprängningen med full 

area och fullt borrdjup (i detta fall= 4-meters salvor) 

startat när avståndet till den befintliga anläggningen blev 

mindre än 120 meter. Den sprängtekniska optimeringen 

innebar att den "fria" tunnelsprängningen med full area 

kunde användas till endast 30 meters avstånd från den 

befintliga anläggningens känsligaste del - kontrollrummet. 

Vid kortare avstånd behövde tunnelarean inte delas upp i 

delsprängningar utan endast borrdjupet reduceras. 

- Pallsprängning 

Pallsprängningen i förlängningen av Maskinsalen var om

fattande - totalt c:a 70 000 m3
• Enligt ursprungsplanerna 

skulle samtliga pallsalvor behövt reduceras. Med användning 

av ~en nya optimerade sprängtekniken behövde salvstorleken 

inte reduceras på grund av markvibrationsrestriktionerna. 

Om inte en tidsbegränsning för hur snart efter nysprängda 

väggar som bergförstärkningsbultningen skulle vara utförd 

hade begränsat salvvolymen, skulle rent sprängtekniskt 

betydligt större salvor kunnat utförts utan bekymmer med 

vare sig markvibrationer eller luftstötvågor. 

- Kanalplugg 

Vid intagningssprängningen innebar den nya sprängtekniken 

att hela arbetsmetodiken kunde förenklas. Genom möjligheten 

att spränga "plugg"-salvan i intagskanalen (8 000 m3
) i ett 

enda storskott kunde inte bara sprängningen förenklas 

avsevärt utan en dyrbar fångdam med 100 meters längd kunde 

helt slopas. 

- Ekonomi 

En ekonomisk jämförelse i en av entreprenaderna visar att 

skillnaden mellan olika sprängningsalternativ innebar ett 

belopp motsvarande c:a 8 miljoner kronor. Utan några de

taljerade kalkyler är jag övertygad om att skillnaden 

mellan en "traditionell" sprängning i projektet och den 
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sprängning som utförts med hjälp av Nitro Consults "TACOS"
metod (Tunnel-blAsting Cost Optimizing System) är en fråga 
om flera tiotal miljoner svenska kronor. TACOS-metodens 
principer har i detta projekt använts även i samband med 
pallsprängning och i planeringen för den stora kanal
pluggen. 

- Restriktionsnivå 

Ett resultat av användningen av den nya sprängmetodiken 
TACOS är, att spridningen av de uppmätta toppvärdena på 
markvibrationens svängningshastighet har blivit mindre. 
Detta innebär att det har blivit mycket lättare att hålla 
salvorna under den gällande maximala vibrationsgränsen. Med 
minskad spiidning på toppvärdena har också de samverkande 
laddningsmängderna i salvorna kunnat höjas och läggas 
närmare gällande gränsvärde till fördel för både salv
storlek och ekonomi. 

En mycket "intressant" hän~else inträffade på ett natt
skift. Vid en sprängning i ett 7 meters stigschakt borrat 
med låghålsborrning uppifrån frångick Bergsprängarna den 
upprättade sprängplanen. Dels slog man trots 
beställarkontrollantens protester samman två planerade 
sprängsalvor till en salva, dels ökade man laddningen i 
respektive hål. På detta sätt "lyckades" man åstadkomma en 
salva vars markvibration uppmättes till en svängnings
hastighet av 23,5 mm / s mätt vertikalt och 28,5 mm / s som 
resultantvärde mätt i Kontrollrummets byggnadskonstruktion. 
I denna mätpunkt gällde ett gränsvärde av 25 mm / s som 
resultantvärde för en 3-komponentmätning. Uppmätt maximal 
acceleration var 2,7 g. 

Det "intressanta", men föga smickrande för dem som utförde 
det, var att 3 av kraftstationens generatorer slogs ut. 
Under en tid av 1 / 2-1 timme var 3-4 00 MW av kraftstationens 
strömproduktion utslagen. Intressant var dock att vi här
igenom fick en bekräftelse på var gränsen gick för utlös
ning av kraftstationens styrutrustning. För bergsprängarna 
hände det för svenska förhållanden troligen otänkbara -
Entreprenörens projektledning avskedade hela laget omedel
bart när man på morgonen fick klart för sig vad som hänt. 
Samtliga ,inblandade blev en erfarenhet rikare. 

PROJEKTET IDAG 

En mycket stor händelse inträffade i projektet för en tid 
sedan. 

Kraftverket har ett mycket stort nederbördsområde. Från 
Kernano kraftstation i väst till östra delen av sjösystemet 
bortom Kenny Dam är avståndet c:a 25 svenska mil. Hela det 
berörda projektområdet är orörd vildmark med Indianer som 
urbefolkning och ett rikt djur- och fiskliv. 
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Vid starten hade Byggherren Alcan sökt och erhållit er

forderliga tillstånd. Trots detta har lokalbefolkningen i 

domstol fått igenom ett beslut att stoppa projektet helt. 

Detta innebär att alla entreprenadkontrakt har brutits och 

at~ all utrustning och personal (c:a 700 personer) har 

sänts iväg från arbetsplatsen. Allt måste trqnsporteras 

bort sjövägen eftersom inga vägar finns in i området. Sedan 

projektstarten 1989 har hittills utförts arbeten motsvaran

de c:a 2,5 miljarder svenska kronor. 

Ett rniljö-"hearing" kommer att hållas och kan eventuellt ge 

projektet en återstart. 

SAMMANFATTNING 

En summering av den sprängtekniska delen visar 

att den valda restriktionsnivån för markvibrationer 

var rätt 
att tunnelsprängningarna kunnat genomföras med full
areasprängning trots närheten till befintlig anlägg

ning 
att pallsprängningarna kunnat genomföras rneq stora 

salvor 
att endast en salva av totalt över 1 000 salvor har 

överskridit gränsvärdet för markvibrationerna 
att inga salvor har orsakat kastskador på tätväggen 

mellan befintlig och ny anläggningsdel 
att inga salvor har givit värden över de satta grän

serna för luft- och vattenstötvåg 
att Nitro Consults TACOS-systern möjliggjort stora 
ekonomiska besparingar i projektet och avsevärt kor

tat den totala sprängningstiden 
att svensk bergsprängningsteknologi är mycket väl
utvecklad och har en förmåga att genomföra projekt på 

ett tekniskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt mycket 

gynnsamt sätt 
att svensk bergsprängningsteknologi är en ex
portprodukt 
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F0T0BLAD 1 

1) 11-Kemano Village" 
ligger på havsnivå 
med "Byberget" 
Mount OuBose 
2 734 m högt i bak
grunden. Kraftstatio
nen ligger in
sprängd.i detta berg 

3) Interiör i den nya 
maskinsalen med en 
d e l av tätväggen mot 
den befintliga 
ma skinsalen vars 
8 gamla genera-
torer producerar 
896 MW. 

2) Spr ängningen för 
ny a intaget vid 
"Tah tsa Lake" s om 
ligger 800 m högre än 
kraftstationen oc h 
c:a 17 km längr e i n i 
British Columbias 
indian- och 
fjäll värld 
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4) Den nya maskinsalen 
är en förlängning av 
bergrummet för den 
befintliga stationen 

6) Alimakhiss användes 
för drivning av den 
över 1 000 meter långa 
stigorten som har en 
nivåskillnad på c:a 
800 meter 
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5) I botten på maskin
salen syns tillopps
och utloppstunnlarna 
för de 4 nya genera
torerna som skall öka 
effekten från 896 
till 1436 MW. 




