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INTEGRERAT TUNNELBORRNINGSSYSTEM FÖR KLIPPENS 
KRAFTSTATION 

Bengt Toolanen, Svenska Kraftbyggarna Entreprenad AB, 
Luleå 

Projektet - Klippens kraftstation 

Klippenprojektet är ett nytt vattenkraftverk som an 
läggs åt Vattenfall AB i Umeälvens källflöden ca 400 km 
nordväst om utflödet i Bottenviken. Projektet tillvara 
tar en fallhöjd på 65 m mellan ett befintligt regle - · 
ringsmagasin överurnan samt utflödet i Ume älv vid Klip
pens by. Vattnet till kraftaggregaten leds genom en 
ca 7,6 km lång tilloppstunnel samt ut genom en ca 3,4 
km lång utloppstunnel. Stationen byggs för en utbygg 
nadsvattenföring på 50 m3/s. Effekten blir 27 MW samt 
normalårsproduktionen 97 GWh varav ca 75 % som värde 
full vinterkraft. 

Kraftverkets utformning har bestämts med stort beaktan
de av miljöhänsyn för att nedbringa ingreppen i na turen 
samt speciellt för vattenmiljön i denna del av Ume 
älven. Sålunda kommer en viss minimivattenföring att 
finnas i berörd älvsträcka . 
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Underrnarksarbeten 

I rnaskinstationsornrådet tillämpas konventionell borr 
ning och sprängning för tillfartstunnel till rnaskin 
station, rnaskinhallen, tub, sugrör samt vissa svallut 
ryrnrnesdelar. Schakt anlägges i tillämpliga delar med 
raiseboring. För ortdrivningarna används en trebarns 
Tarnrock Maxi. 

För tillopps- och avloppstunnlarna var det också plane
rat för konventionell ortdrivning med sex drivnings
fronter i den planläggning som gjordes i mitten av 80-
talet. Vid den tidpunkten väcktes dock tanken på full
profilborrning vilket dock pga den tidens tekniknivå 
var diskutabelt med hänsyn till bergets beskaffenhet. 
Enligt de förundersökningar som finns för projektet 
bedöms fördelningen mellan bergarterna vara: 

Bergtyp ucs PLT DR! Andel 
(MPa) (MPa) (%) 

---------- - - ---------- ----------------------------------------
Glimmer gnejs 100-140 4,0-5,6 3,8-4,3 53,7 

Hornblende glimmer 
gnejs 130-160 5,0 - 7,3 3,6-4,1 10,5 

Skiffrig glimmer 
gnejs 80 - 120 3,2 - 4,8 3,0-3,5 9,0 

Granit och granitik 
gnejs 160-190 6,3-7,6 4,2-4,9 5,6 

Gabbro 160-220 8,0 - 11,0 3,8 - 4,2 5,6 

Amfibolit 160-230 8,5-12,8 3,6-4,0 4,0 

Glimmer skiffer 90-130 4,4-9,8 1,8-2,7 11,2 

Vid tidpunkten för projektstarten 1990 företogs en för
nyad undersökning av tunnelborrningsalternativet med 
beaktande av den vidareutveckling av TBM-tekniken som 
ägt rum under rnellanvarande tid. Detta gav till resul
tat att det bedömdes som ekonomiskt intressant att 
satsa på fullprofilborrade tunnlar för kraftverkets 
vattenvägar. Detta till stor del även avhängigt av de 
väsentliga hydrauliska fördelar som erhålles . Sålunda 
kunde en borrad tunnel med diameter 6,5 rn ersätta en 
konventionellt utsprängd tunnel med en area av ca 
52 rn2. Detta ger även miljömässigt fördelar för pro
jektet eftersom ett planerat mellansänke kunde utgå 
samt med hänsyn till tippornrådenas storlek. 
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TBM-tekniken 

Den TBM-utrustning som Kraftbyggarna valde blev en 
Atlas-Copco tillverkad Jarva MK 27 som är konstruerad 
för hårda bergarter genom att lasten på borrskären 
(cutters) kan uppgå till 35 Mp vilket i jämförelse med 
tidigare TBM-generationer (ca 20 Mp) kan ge upp till 
100 \ indriftsökning per tidsenhet. För att klara av de 
ökade belastningarna har cutterdimensionerna utökats 
till 500 mm diameter samt försetts med vattenkylning 
för att nedbringa temperaturutvecklingen. Avståndet 
mellan cuttrarnas skärspår mot berget (spacing) har 
också utökats från ca 65 mm till 90 mm. För att klara 
av de ökade belastningarna på borrmaskinen har även ett 
nytt huvudlagersystem med ett främre radiellt belastat 
lager samt ett bakre främst axiellt belastat lager kon
struerats. 

Jarva MK 27 har konstruerats för borrdiametrar mellan 
6,4 och 12,4 m och har vid 6,5 m utförande en totalvikt 
av ca 670 ton. 

Kraftbyggarnas maskin är extra utrustad med sonderings
borrningsutrustning, bultborrningsaggregat, variabel 
rotationshastighet (VSD) samt ett datoriserat övervak
nings- och underhållssystem (SMASH). 

Bakrigg 

Använd bakrigg har utformats av Kraftbyggarna för att 
integrera med transportsystemet i övrigt. Bakriggen har 
i främre delen bl a operatörskabin, borrmaskinens för
sörjningssystem (el- och hydraulik), raststuga, rädd
ningskammare samt stoftutskiljningsanläggning. I bakre 
delen finns lastningssystem med ett nyutvecklat mellan
lagringssystem bestående av cylindriska behållare samt 
anslutningsanordningar för strömförsörjning samt venti
lation. 

Bakriggen har ett centralt järnvägsspår för transport
tågsystemet vilket också används för materialtransport 
av bl a cutters och järnvägsspår. Bakriggen är spårbun
den och spårsektionerna läggs mellan bakrigg och TBM
maskin. 

Transporten av utborrade bergmassor över bakriggen sker 
med ett tvådelat transportbandsystem bestående av ett , 
fast övre transportband samt ett undre skyttelband som 
fördelar bergmassorna i mellanlagringssystemet. Bakrig
gen har huvudsakligen tillverkats av Fosdalen i Norge. 
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Transportsystemet - RHS 

Till följd av de lutningar som finns i tunnlarnasänd
punkter (intag och utlopp) samt vid passagen av maskin
stationsområdet skulle vid användning av konventionella 
spårbundna system omlastningsstationer behövt anläggas 
för att få ut massorna till tippområdena. Konventio
nella tågsystem som använder endast drift mellan hjul 
och räls har en praktiskt användbar övre gräns för lut
ningar vid ca 2 %. 

För att erhålla ett användbart spårtransportsystem har 
Kraftbyggarna utvecklat ett eget tågsystem med ett pa 
tenterat friktionsdrivningsaggregat vilket används vid 
lutningar över 2 %. Systemet kallas för RHS (Rapid Hau -
1 age .QYS tem) . 

Loket i systemet har en dragkraft av c a 25 Mp trots att 
egenvikten är 17 ton. Lastvagnarna till systemet har en 
egenvikt av ca 5 ton vid lastvolymen 20 m3. Detta med
ger att ca 100 m3 bergmassor kan transporteras vid 
lutningar upp till 10 %. 

På horisontella partier drivs tåget på konventionellt 
sätt med adhesionsdri f t och därvid kan hastigheter upp 
till ca 50 km/tim användas. 

För utlastning vid tipp har en tippstation konstruerats 
som tömmer vagnkorgarna under framkörning av tåget ige 
nom stationen. 

Det integrerade systemet 

Genom framtagning av transportsystemet samt till detta 
anpassade bakriggsystemet som komplement till TBM - borr 
maskinen har ett integrerat system erhållits från berg 
front till tipp. Systemet betjänas av 4 personer per 
arbetsskift: 1 operatör, 1 elektriker, 1 mekaniker samt 
1 lokförare. För tillverkning av rälssektioner, cutter 
reparationer mm finns 2 st dagtidsgående reparatörer . 
Drifttiden är 108 tim/vecka . 
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Erfarenheter 

Till följd av att TBM-driften uppstartades i slutet av 
okt 1991 är erfarenheterna till dags dato givetvis ännu 
begränsade. Det vi sammanfattningsvis har erfarit hit
intills är att: 

1) etableringstider samt nedlagda kostnader till 
borrstart har varit underskattade av oss och 

.våra leverantörer 

2) utbildnings- och intrirnningsbehovet (personal 
och utrustning) har gett ca 50-60 % av teore
tisk framdriftskapacitet under den första ar
betsperioden (ca 3 mån) 

3) kvaliteten på slutprodukten (en vattentunnel) 
är väldigt god till följd av släta väggkontu
rer samt obefintligt förstärkningsbehov (bult
ningar och/eller sprutbetoneringar) trots ber
gets beskaffenhet 

4) personalen har bättre arbetmiljö än vid kon
ventionell tunneldrift 

5) viktigt att kompetensprofilen är riktig hos 
personalen (processtekniker och ej berg 
sprängare) 
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