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Torbjörn Jonsson, civ. ing., Sv. Kraftbyggarna Entr. 
AB, Sikfors 

INLEDNING 

Sikforsen är belägen i Piteälvens nedre lopp. Redan 
1912 anlades här en kraftstation vilken till allde
les nyligen var Sveriges äldsta i drift varande. Den 
snart 80 - åriga anläggningen har nu ersatts av en ny 
(fig 1). Den nya stationen har två aggregat på var
dera 20 MW . Fallhölden är ca 20 rn och utbyggnadsvat
tenföringen 250 rn /s. Huvudsakliga byggnadsvolyrner 
utgörs av 200 000 rn 3 bergschakt, 500 000 rn 3 jord
schakt samt 45 000 rn 3 betong. Ny regleringsdarnrn ut
förs i betong. 

BAKGRUND 

Planer på en utbyggnad i Sikfors till en väsentligt 
större station fanns länge. Projektering för en sådan 
pågick i början av 70 - talet. Då beslutet om skyddan
det av vissa "orörda älvar" även korn att beröra Pite
älven, så fick man inrikta sig på enbart en ombyggnad. 
Dock med avsevärt ökad kraftproduktion, 185 GWh mot 
den gamla anläggningens 50 GWh. 

En projektering togs fram för vattendornstolsprövning. 
Tillämpliga delar av tidigare grundundersökningar 
kompletterad med seisrnik i nya läget användes. Kraft
stationen korn att bli en ovanj ordsstation med en 
750 rn lång utloppstunnel. Tunnelutloppet utgjordes 
av ett vertikalt schakt. 

I detta läge övergick projektet till Vattenfall och 
byggnadsarbetena korn igång hösten 1986. Dessförinnan 
hade kompletterande grundundersökningar påbörjats. 
Dessa korn . så småningom att visa stora avvikelser 
gentemot de seismiska undersökningarna. De geolo
giska förhållandena med nipor av skiktade, mäktiga 
sediment ovanpå blockrika bottenmoräner gjorde att 
seisrniken slog helt fel. Nya seismiska undersökningar 
korn att visa samma missvisande resultat. 
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Älven är ca 400 km lång. 
Mindre regleringsdam
mar finns i tre sjösystem 
med utrinning i älven. 
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En ny betongdamm ;,, flodutskov och 1 bottenut
skov anläggs. Vattenytan kommer att höjas 3 me
ter (fnl.njuni 1991). Erosionssk-ydd anläggs längs 
stränderna ovanför och nedanför dammen. Den 
nya dammen byggs med en bilväg på krönet. 
Vägavståndet mellan bebyggelsen på norra och 
södra sidan minskar därmed väsentligt. 

Utloppstunneln är ca 700 meter läng och är i 
genomskärning 210 m' . Vattenhastigheten i 
tunneln blir ca I.I meter/sekund. 

2. Kraftstation 
Byggnaden anpassas exteriört till omgivningen. 
Kraftstationen kommer att visas för turister un-
der sommarsäsongen. · 

4. Fisktrappa 
Redan nere vid utloppstunnelns öppning lock
as fisken att vandra i den gamla naturliga älv
fåran. Fisktrappan ansluter sedan till denna 
och ger fisken möjlighet att vandra upp i ä lven 
ovanfö r dammen. 
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5. Turbiner och generatorer 
Stationen kommer att ha två Kaplanturbiner 
som driver var sin generator pi\ 28 MVA. Vat• 
tC'ngenomströmningen genom turbinerna 
ökar frän :\0 till 2:'i0 m per sekund. (gamla 
jämfört med nya) 

6. Intag 
Två intag som fö rses med en rensmaskin fö r 
a tt ta bort skräp. 

7. Järnvägsbro 
Den gamla järnwgsbron behålls i nuvarande 
läge. 

8. Utställning i gamla svalltornet 
Här kommer bl.a. utställningen om gamla Sik
fors kraftstation att finnas. 

9. Museum i gamla kraftstationen 
De gamla generatorerna och annan utrustning 
från 1911-12 behålls och byggnaden fräschas 
upp. 

10. Förläggning 
Stugorna och restaurang/konferensbyggna
den ligger mycket naturskönt på en udde vid 
älven. Blir turistby när krafts tationen är klar. 
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INTAG OCH MASKINSTATION 

Vid det tänkta intaget befanns berget ligga upp till 
12 m lägre än vad som angivits. Att grundlägga på 
denna nivå, var ej möjligt. 

Anläggningen projekterades i all hast om och mas 
kinstationen flyttades ca 150 m nedströms. Två tryck
tunnlar förband intag och maskinstation. Intag och 
damm placerades så långt nedströms som möj 1 igt i 
direkt anslutning mot en järnväg. En larsenstödspont 
uppfördes mot järnvägen. Vid produktionsborrning 
för dubbning av denna klarlades att ytberget var 
synnerligt dåligt. Spontmetoden fick ändras till 
borrad rörspont för att kunna drivas vidare genom 
ytberget. 

Ytterst lite sprängning behövde tillgripas. Klenhåls
borrning och miniprimer användes emellanåt. Ytbergets 
mäktighet var här 4-6 m. Området korsades diagonalt 
av en förkastningszon med sådan stupning att den 
kom att beröra tilloppstunnlarna första biten. 

Samma problematik med ytberget var det i förskärning 
och maskinstationsläge. Vid förskärning fick hela 
påslagsväggen gjutas in för att tunnelpåslag skulle 
kunna göras. Vid maskinstation blåste spolluften 
kors och tvärs genom ytberget, ibland 20-25 m bort 
från borrstället. Ideliga omskjutningar blev också 
följden innan det ca 6-8 m mäktiga ytberget force
rats. Detta till trots hade kärnborrprov här visat 
synnerligt bra berg med i ett fall RQD 100, dvs prak
tiskt taget sprickfritt berg. 

UTLOPPS TUNNEL 

Med dessa erfarenheter av ytberget och en mycket 
svårtolkad seismik skulle så också en utloppstunnel 
drivas. Tunneln var på 210 m2 (fig 2). 

Seismiken visade bitvis på områden med låga hastig
heter samt bitvis ej bestämbara hastigheter. Snabb
sondering med lätt utrustning visade att bergläget 
var sådant att tunneln måste sänkas betydligt djup
are än vad som först projekterades. Kärnborrprov vid 
utloppet påvisade en starkt uppkrossad diabasgång. 
Vid punktering av diabasen, 60 m under markytan, 
erhölls artetiskt vatten. Geofysiska mätningar i 
området visade, förutom de tidigare nämnda zonerna, 
ytterligare en korsande förkastningszon mitt på 
tunnelsträckan samt två kraftigare zoner parallellt 
med tunneln på ömse sidor. 

Med kärnborrningar verifierades dels att ytberget 
vid denna zon bestod av dåligt berg samt att berg-
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ytan låg mellan 10-15 m djupare än vad seismiken 
visade. Jordlagrens mäktighet var här uppemot 60 m. 
En krösszon med en grönstensgång lokaliserades. Samt-
1 iga hittills dokumenterade krosszoner hade en ogynn
sam stupning i förhållande till tunneldrivningen. 
Diabasen vid utloppet korsades dessutom nära bergytan 
av en annan diabasgång. 

tih,e' 

Figur 2. 
Tunnelsektion 210 m2 

Med ledning av dessa undersökningar samt den betyd
ande j ordlasten befanns tunnel täckningen ej vara 
tillfredsställande. Interpolering av bergyteläget 
mellan undersökningsställerna var ej tillförlitlig 
på grund av bergets stora råhet. 

För att klara tunneltäckningen vid grönstensgången 
fick tunneln sänkas ytterligare. Drivningen av tran
sporttunnel fram till utloppstunneln var vid detta 
skede nästan klar. Utloppstunneln kom därmed att 
drivas i medlut 1:6,5 ned till lågpunkten. Därefter 
en utplanande del samt sedan motlut mot utloppet. 
Lågpunkten förlades lite extra djupt på grund av 
avsaknandet av provhål på denna sträcka. Vid driv
ning justerades höjdläget något så att slutdelen 
kom att drivas i motlut 1:10 (fig 6). 

På grund av tunnelns stora höjd, ca 20 m, beslöts 
att utföra kontinuerlig förstärkning av tunneltaket 
med sprutbetong. Sprutningen skedde nattetid. Tack 
vare betonginklädnaden kunde bergarbetena drivas 
med ett minimum av efterskrotning. Vid drivning av 
sista pallen var det dessutom ej möjligt att bedriva 
någon rationell skrotning av tak. 

Krosszon 0/300 

Vid drivning genom den första krosszonen vidtogs 
vissa extra åtgärder. Taket ändrades till halvcirku
lärt valv. Pilotort drevs mitt i tunnelsektion. Taket 
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i denna förstärktes med bultning och fiberarmerad 
sprutbetong innan väggstross utfördes. Anfang system
bul tades och totalt 9-12 cm sprutbetong anbringades. 
I krosszonen förekom svagt svällande lera. Tack vare 
liten inläckning och den snabba betongintäckningen 
utgjorde detta inget problem. Ej heller förekom här 
några ras. 

Tunnel täckningen hade här bitvis stort inslag av 
rösberg och grönsten. överlasten var betydande. Där
för kontrollerades bergets rörelse första tiden ge
nom konvergensmätning (fig 3). Inga rörelser kunde 
registreras. 

G) 

----12. 100 

Figur 3 Konvergensmätning 

För den kommande palldrivningen förstärktes tunnel 
väggen på ömse sidor med en förankrad betongbalk 
vid övergång mellan takort och pall 1. 

Krosszon 0/560 

Vid drivning genom krosszonerna vid utlopp var förfa
ringssättet likartat. Den första zonen var mycket 
mer godartad än vad undersökningarna antytt. Den 
andra var däremot mycket uppkrossad och rasbenägen. 
Eftersom krosszonen korsade tunneln snett förlades 
pilotorten vid tunnelns ena sida. Vatteninläckningen 
ökade här markant. Salvorna förbultades och drift
bultades selektivt. Expanderbultar var ej tillförlit
liga i krosszonen. Istället användes SWELLEX-super 
(fig 4) vilka fungerade bra och kunde sättas utan 
störningar. Vid expansion av SWELLEX-bul ten noterades 
viss tendens att trycka loss berg från ytan. 

Tunnelns ena sida täckts in med dränerad sprutbe
tong innan strossning av motstående sida utfördes. 
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Efter likartad förstärkning utfördes permanent för
stärkning över hela orten. Anfangen och tak system
bul tades 1, 5 x 1 ~ 5 m. I själ va kross zonen med rörbul t 
och på ömse sidor med konventionella bultar. Därefter 
armerades och sprutades en båge med ca 2 O cm sprutbe
tong. 

Figur 4 SWELLEX-bultens funktionssätt 

Trots att krosszonen var mycket rasbenägen, grus 
rasade ständigt från den blottade zonen, så kunde 
förstärkningsarbetena utföras utan störningar. Meto
den att partiellt förstärka takorten via pilotort 
bidrog starkt till detta. 

Normalt utfördes i regel permanentförstärkning natte
tid utan att nämnvärt påverka drivningen. Vid kross
zonerna fick förstärkning däremot utföras innan fort
satt drivning kunde ske. Totala störningstiden för 
takortens förstärkning utgör ca 25 arbetsdagar och 
kan värderas till 2,5 milj kr (fig 5). En stor del 
kan hänföras till här beskrivna krosszoner. 

arb. dag. 

1 so 1 
100 

50 

100 200 

25 dag 

300 400 500 600 m 

Figur 5 SIKFORS framdrift takort 82 m2 (störnings
tid för krosszoner ~25 dag). 
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TUNNELPALL 

Tunnelpallen har drivits som liggarpall i två pallar . 
För att minimera ometablering av länshållning, luft 
och el delades pallarna upp enligt figur 6. Nackde
larna med liggarpall, främst längre drivningstid, 
uppvägdes i detta fall av: lättare transport av 
sprängmedel, lättare och säkrare persontransporter, 
mindre personalstyrka, mindre problem med ventilation 
(dieselrök över pallen), mer lätthanterlig länshåll -
ning, ingen bottenrensning före palldrivning samt 
ett bättre styckefall. De arbetsmiljömässiga och 
personalsäkerhetsmässiga fördelarna blev i slutändan 
avgörande för metodvalet. Kalkylmässigt var ståndar
pallsalternativet ungefärligt likvärdigt. 

Figur 6 Elevation utloppstunnel. 

Då allt berg kördes ut med 20-tonsdumpers var stycke
fallet ej oväsentligt. På de ställen där styckefallet 
varit grövre, maskinstationspall och vertikalt utlopp, 
sjönk utlastningskapaciten markant. 

Under drivning utfördes en ingenjörgeologisk karte
ring av berget (fig 7). Spricksystem, lerslag och 
glidplan med ibland upp till 4 m förskjutningar doku
menterades. Bland annat med ledning av detta bul tades 
den övre pallens väggar. Bultningsinsatsen för den 
undre pallen inskränkte sig mest till områden kring 
krosszonerna. Här utfördes också sprutbetonering i 
båda pallarna. 

Luleå Tekniska högskola (LuTH) utförde också ett 
examensarbete i syfte att utifrån bergspänningsmät
ningar, sprickkartering och övriga specifika rand
villkor beräkna spänningsfördelningen runt tunneln. 
De gjorde även utifrån detta bedömningar av förstärk
ningsbehovet. Resultatet överensstämde ganska väl 
med utförda förstärkningar. 
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Sikfors Kraftstation, Geologisk kartering. 

Utloppstunnel. Höger vägg, sektion 200-225. 
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Figur 7 Exempel på kartering av utloppstunnel. 
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UTLOPP 

Slutligen behövde tunneln ett utlopp. På grund av 
bergtoppografin fanns endast ett möjligt ställe att 
komma ut med tunneln. Jordtäckningen var dock betyd
ande, drygt 25 m. Området låg inklämt mellan älven 
och niporna. Dessutom låg i omedelbar närhet ett 
nyuppfört ställverk som ingick i den nya anläggningen . 

För att komma ned till berget diskuterades olika 
lösningar. Valet kom att bli en "sänkbrunn". Utlopps
konstruktionen bestod av ett 19 m långt "rör" med 
diametern 23,4 m och vägde 3 200 ton. Denna byggdes 
på en nivå ca 20 m ovanför grundläggningsnivån och 
sänktes sedan ned till berget. Inte helt utan problem . 

Nere vid bergnivån fick den så anslutas till ytber
get, vilket först inj ekterades. Därefter gj öts en 
anslutningskonstruktion som förankrades i berget 
( fig 8) . Innan det vertikala schaktet sedan sprängdes 
ut kransbultades berget med kamstål. 

Figur 8 
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Anslutning av utloppskonstruktion. 

På grund av brant stående slag kring schaktet fick 
ena schaktväggen ett modifierat utförande. Konturen 
anpassades till dessa slag och en vidgning på mot
svarande sida utfördes (fig 9). Schaktet långhåls
borrades och fälldes ned i tunneln. Förstärkningsar
beten utfördes ifrån krankorg. Tack vare förinjekte 
ring av ytberget var förstärkningsbehovet ganska litet . 
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I / 
Figur 9 

RESUME 

Branta slag vid vertikalt schakt. Till 
vänster teoretisk konstruktion, till höger 
verkligt utförande. 

Sikforsbygget har ur många synpunkter varit ett int
ressant projekt men också ganska arbetskrävande tack 
vare de omfattande omprojekteringarna under pågående 
byggnadsarbeten. Det ges inte utrymme här att beskriva 
ens alla bergtekniska problem. Utöver dessa finns 
naturligtvis en massa andra problemställningar som 
hör till denna typ av projekt. Det kan dock konstateras 
att bergarbetena har kunnat genomföras med i huvudsak 
konventionella metoder. Inga större störningar har 
förekommit, eller andra incidenter. En starkt bidrag
ande orsak till detta torde vara de relativt omfattande 
undersökningar som efterhand utförts. 




