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Inledning 

Sydkraft är Sydsveriges energiföretag som levererar el, 
värme och naturgas till en och en halv miljon människor i 
södra Sverige. Sydkraft erbjuder också sina kunder väg
ledning i energifrågor och bedriver konsultverksamhet 
både i Sverige och utomlands. 

Hylteprojektet är för närvarande det största projektet 
som Sydkraft driver. Vattenkraftverket är beläget i 
Nissan mellan Hyltebruk och Rydöbruk, ca 6,5 mil från 
Halmstad längs Nissastigen. 

I Hyltebruk och Rydöbruk finns 2 vattenkraftverk som 
byggdes för ca 70 år sedan vilka skall ersättas med den 
nya anläggningen. Byggnadsentreprenö~ är Konsortiet 
Kraftverksbyggarna NCC/SIAB. 

Anläggningen är uppdelad i 6 större arbetsobjekt. 
Tilloppskanal, redan befintlig med en längd av 1500 
meter, som skall breddas från nuvarande 4 meter till 15 
meters bottenbredd. Dykartunnel un9er Hylte samhälle 1200 
meter lång och med en area av 45 m. Mellan dykartunneln 
och tilloppskaralen ett stigschakt 35 meter högt, också 
med arean 45 m. 

Nedre tilloppskanal 2300 meter lång och med jorddamm 
längs vänstra sidan. Vidare en dammsjö på ca 90 ha, 1500 
meter lång och ungefär 500 -eter bred. Sjön är också 
omgiven av jorddammar. Totalt består anläggningen av 6 km 
jorddammar. 
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Kraftstationen ligger nersprängd 70 meter under mark och 
har 2 st kaplanturbiner med en sammanlagd effekt av 26 
MW. Turbinleverantör är N0HAB KMW. Fallhöjden 63 meter är 
en av de högre i världen där kaplanturbiner användes för 
närvarande. 

Från kraftstationen går en utloppstunnel ner till Nissar 
vid Rydö. Den har en längd av 3550 meter och arean 45 m . 
Efter utloppskanalens anslutning till Nissan, fördjupas 
denna på en sträcka av 400 meter. 

Hela anläggningen skall tas i drift vid årsskiftet 89-90. 
Arsproduktionen blir 100 GWh och den totala kostnaden för 
projektet är 350 Mkr. 

Undermarksarbeten, bergschakt 

Bergarbetenf vid Hylte omfattar, förutom ovanjordsberg på 
ca 70 000 m , 5,7 km tunnlar inklusive nedfarter. Dessa 
drivs med konventionell teknik och kan sägas vara upp
delade på två arbetsplatser, nämligen Dykartunneln samt 
Utloppstunneln inklusive Kraftstation. Den huvudsakliga 
maskinutrustningen för drivning består av 2 st 3-
bomsaggre~at Atlas H 170 samt en lastorganisation med 
Toro och cat-lastare samt bergbilar. 

Arbetet med att driva utloppstunneln startade i augusti 
1987 samtidigt med nedfarten till kraftstation. Utlopps
tunneln drivs via ett excentriskt pl~cerat mellanpåslag. 
Detta medger pendeldrift av 2,6 km tunnel samt en enkel
frontsdrift av ca 1 km mot Rydö. Den 420 m långa till
farten drivs i gnejs med bra kvalitet och förstärknings
åtgärderna begränsades till selektiv bultsättning. Vid 
bultsättning används huvudsakligen så kallade rörbult 
vilken genom sin expander ger momentan-verkan i drift
skedet. Genom att senare injektera bulten är den också 
godkänd som permanentförstärkning. Påhugget vid kraft
stationen gav oss en första föraning om den varierande 
berggrunden i Nissans dalgång. Själva stationen är be
lägen i en bergplint, amfibolit, med bra kvalitet medan 
delar av förskärning och nedfart korsas av en zon med 
delvis leromvandlat, delvis helt sönderkrossat berg. 
Detta medförde omfattande förstärkningsåtgärder och 3 
veckors arbete innan vi fick "tak över huvudetM. 
Resterande arbeten i station gick planenligt. 

Kraftstationen omfattar ett rum med 13 m spännvidd, längd 
35 m och total höjd om 32 m. Vidare utföres en svall
tunnel 25 m , längd ca 300 m i en halvcirkel runt berg
rummet. Anslutningarna till markytan för intagstuber, 
ventilations- och kabelschakt samt isutskov har raise
borrats, tre st 70 m långa och diameter 3,7 m samt 1 st 
med diameter 2,4 m. 
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Under den fortsatta drivningen av utloppstunneln, i dagsläget har 2650 m uppnåtts och bergkvaliteten uppvisat mycket stora och plötsliga variationer. Alltifrån gnejs med stor massformighet till "rutten" amfibolit. Även partier med "smällberg" har ~ppträtt nedströms mellanpåslaget. 

Dessa tvära kast vad gäller förstärkningsbehov har ställt stora krav på bra kommunikation mellan, och stor flexibilitet hos driv och förstärkningspersonalen. Förhållandena uppströms mellanpåslaget, ca 500 meter, kan dock betecknas som en samrnanhängade krosszon vilken kräver omfattande kontinuerlig förstärkning. Trots den höga graden av uppkrossning, eller kanske tack vare, erhålls dock för det mesta en gynnsam tunnelprofil. 

I dykartunneln leds vattnet ner och under själva samhället samt upp igen på andra sidan Nissastigen. Med åtföljande övertryck i tunneln innebär detta risk för utläckage och försumpning av lågområden. Berget som består av gnejs med linser av amfibolit är av nedsatt kvalitet. På långa sträckor är berget dessutomn bankat och tunnskivigt vilket medför problem vid drivningen på grund av svårigheter att få önskad geometri på tunnelprofilen. 

Detta har i sin tur medfört att vi tidvis tvingats driva meddelst pilot och stross i kombination med reducerade salvlängder och förbultning av krans~n. De drivnings- och förstärkningstekniska frågorna sammantaget med täthetsproblematiken skapar här ett komplext "meny" av nödvändiga åtgärder. 

Undermarksarbeten, bergförstärkningar 

Stabilator ansvarar, som underentreprenör åt konsortiet Kraftverksbyggarna , för bergförstärkningarna på arbetsplatsen . 

Huvuduppgiften är att förstärka och täta berget så att utsprängningen av tunnlarna kan ske under betryggande former. 

Då två stycken tunnlar drivs samtidigt, belägna 5 km från varandra, måste förstärkningsarbetena organiseras och planeras som om man hade två stycken arbetsplatser. 
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Berget som i huvudsak består av gnejs med inslag av 
amfibolit har kvalitetsindelats i tre huvudklasser: 

- bra 
- mindre bra 
- dåligt 
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Dessa huvudklasser har sedan ytterligare specificerats 
beroende på olika grad av sönderkrossning, leromvandlig 
och grundvattenläckage. 

Grovt kan följande förstärkningstyper utskiljas: 

- 50 mm sprutbetong 

- 50 mm sprutbetong 
+ armering med nät 
+ 50 mm sprutbetong 

- 60 mm sprutbetong 
+ armering med nät 
+ armering med kamstål 

Utloppstunneln 

- vid mindre bra berg 

- vid dåligt berg 

- vid dåligt, uppkrossat 
berg 

I utloppstunneln är det dåligt, uppkrossat berg på en 
sträcka som börjar ca 600 m nedströms om maskinsalen och 
som fortsätter fram till ca 100 m nedströms om maskin
salen. Man har här tvingats att arme~a sprutbetongen mer 
eller mindre hela vägen. 

Då själva armeringsarbetet är tidskrävande har man, för 
att få så lite störning av tunneldriften som möjligt, 
tillämpat en variant om berget ej varit alltför dåligt. 
Man har istället för att armera vid stuffen sprutat det 
första lagret betong med stålfibertillsats och sedan 
väntat med armeringen tills man har kunnat utföra den 
utan att störa själva drivningsarbetet. 

Dykartunneln 

I dykartunneln har man haft huvudsaklingen dåligt berg 
de första 500 metrarna. 

Förutom en ca 300 meter lång sträcka i mitten på tunneln 
förväntas större delen av tunneln på 1.200 matt gå i 
dåligt berg. 

Man har här förutom sprutbetong och armering, kontinu
erlig förinjektering av tunneln. Detta innebär att efter 
var 3:e salva stoppas driften för injektering. 



© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

116 

Resurser 

För att klara av detta förstärkningsbehov har Stabilator följande utrustning och personal på plats: 

- 1 st Robot för våtsprutning och torrsprutning 
- 1 st Robot för torrsprutning 
- 1 st Trixer för våtbetong 
- 2 st Trixrar för torrbetong 
- 2 st mobila arbetsplattformar, typ Svenljunga 

- 2 st mobila injekteringsutrustningar, typ flerhål - 2 st pumpar för polyuretanskum 

- 1 st platschef 
- 2 st arbetsledare 
- 1 st mekaniker 
-14 st bergförstärkare 

På grund av det stora förstärkningsbehovet är man nödgad atl arbeta i tre-skift dygnet runt, samt även ofta på helgerna, för att kontinuerligt kunna förse berglagen med förstärkta tunnelstuffar. 

För att ett förstärkningsjobb av denna typ och storlek skall klaras av, ställs höga krav på planering av resurser samt underhåll av maskiner. 

Stabilator har därför tagit fram en kvalitetsplan för kvalitetssäkring av förstärkningsarbetena vid Hylte Kraftverksbygge . 
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Föriniektering i dykartunneln 

DYKARTUNNELN 

~ 

76m 

L 
1206m --------------------1 

I den sk dykartunneln leds vattnet i en dykning under 
Nissan och detta innebär att vattnet i tunneln kommer att 
få ett övertryck. Teoretiskt kommer trycknivån på vattnet 
i tunneln att överstiga lågpunkter i N~ssadalen med ca 20 
m. Detta faktum medför en risk för försumpning. 

Berget i detta område består av gnejs som är mer eller 
mindre mylonitiserad (uppkrossad) samt skivor av amfibo
lit med olika vittringsgrad. 

Gnejsen och amfiboliten är förskiffrad och dessutom skär 
olika spricksystem genom bergmassan så att större delen 
av tunneln måste drivas i berg med nedsatt till starkt 
nedsatt bergkvalitet. 
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Med den geologiska och bergtekniska prognosen i handen 
samt risken för försumpning i bakhuvudet bestämde man sig 
för att kontinuerligt förinjektera tunneln. 

-------

HYLTE KRAFTVERK 
Förslag till hålplacering 

vid förinjektering 

4.0m 

-----
6.8m 

0 

@ ----- 4.0m ....................... ~~ -- ~/ -- ' --
3 X 3.5m 4.0m ~ Ev. kan hål i stuff erfordras av 

geologiska skäl 

Utförande enligt Syduafts 

handling 13:5 C 5:31-33. 

Grundrnodellen för injekteringstrurnpeten är 24 st, 15 rn 
långa hål. 

Detta mönster är varierbart och anpassas efter rådande 
berg- och vattenförhållanden vid stuff. 

Enligt detta systern sker injektering vid stuff efter var 
tredje salva. 

Ingen systematisk vattenförlustrnätning av injekterings
hålen ansågs nödvändig eftersom man beslutat sig för att 
kontinuerligt förinjektera tunneln. 

Genom att efter varje färdigborrad injekteringstrumpet 
registrera vatteninläckningen erhölls erforderlig infor
mation om vattenförhållandena. 



© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1989

I ett sonderingsprotokoll noterades för respektive 
borrhål: 

1 = dropp 
2 = rinnande 
3 = sprutande 
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I förfrågningsunderlaget för anbudslämnande var cement
bruk upptaget som standardmaterial vid injektering, men 
då man förväntade sig varierande förhållanden begärdes 
även in tilläggspriser för: 

- accelererat cementbruk 
- microcementbruk 
- kemiskt bruk 
- polyuretanskurn 

Av ovanstående förslag, bestämdes att ett accelererat 
bruk skulle tillämpas. 

Stabilator föreslog att man skulle få använda ett accele
rerat cementbentonitbruk, sk Bolmenbruk. Detta injek
teringsbruk utvecklades av Stabilator under genomförandet 
av färskvattentunneln i Bolmenprojektet. 

Metoden möjliggör omedelbar salvborrning efter avslutad 
injektering. Bolmenbruket kan efter behov varieras från 
t jocka blandningar till tunna med en . bättre inträngnings
förmåga än vanligt cementbruk. Detta leder till ett 
minskat behov av andra injekteringsmedel samt till färre 
ominjekteringar. 
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Stabilators mobila flerhålsutrustning för förinjek ter ing. 

För att minimera störning på bergdriften pga inj e k tering, användes mobila flerhålsutrustningar. 

Fördelen därvid är bl a att: 

- Upp till fyra hål kan injekteras 

För varje hål registreras flödet både momentant o c h totalt 

- Injekteringsslangen kan flyttas så snart ett enskilt hål uppnått st~ppkriteriet 

- Allt material som behövs för injektering lastas i 
trycktankar och ficka som tas med på bilen ned i 
tunneln 

- Blandning av material sker automatiskt och kan sna bbt varieras om förhållandena så kräver 

- Från en ställningskorg, typ skylift som finns 
monterad på bilen kan samtliga hål i stuffen nås 
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Arbetet med förinjektering i dykartunneln startade i 
november -8 7. r 

2+619 
9CUEl6U< SAMT -~ 

DYKARTUNNELN 
Förinjektering 
t.o.m. JULI 1988 

2+418 

2+301 
I 

2+354 2+309 

SNTTÅTG,W'.i/SIWM 4.ll30 L 

NH'T/VEO<AllM 

SNTTÅTG.Wil SNTTÅT -
3.200 L GÅKi/ 

I SIWM 

PROo'e:! t,ED SH.ce.ENT 

SAMTKEMlff.X 

ISNTT'-371L/9'.ÅPM 

IMNH'Trve:;,,.A 

GtEJS (mer mnö-e mylonrtiserad) ~SKIVOR/~ AV AMFBOUT 

BERGKVALITE 
□ Bra 
□ Mindre bra 

D Dållg 

blto, 50 - 75'lo 75 · le>o,I, !50 · 75,i_ 

2+700 2+500 2+-400 2+300 2+200 2+100 

Sekt . 2+619-2+418: 

I detta område injekterades huvudsakligen med Bolmenbruk 
(vet= 2:1) men även microcementbruk (vet= 2:1) provades 
för att se om en bättre inträngning och tätare berg kunde 
uppnås. Resultatet med rnicrocement blev att relativt 
mycket material gick åt samt att långa pumptider krävdes 
för att uppnå slutrycket 25 bar, detta utan att berget 
blev synbart tätare än med Bolmenbruket. 

Sekt. 2+418-2+354: 

Därför återgick man här till Bolmenbruk igen men med en 
tunnare blandning (vet= 4:1) vilket gav en bättre 
inträngning i berget. 

2+o00 
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I slutet på maj fick man plötsligt problem. I vissa hål 
härdade inte injekteringsbruket - när manschetten togs 
bort rann obrunnet bruk ur hålet! 

Man misstänkte då att orsaken var antingen ett utförande 
- eller ett materialfel. 

Kontroller visade dock att blandningarna var korrekta och 
bruksprover härdade som de skulle. 

Sekt. 2+354-2+309: 

I detta område fortsatte problemet med att bruket i vissa 
hål inte härdade - trots att man provade med att använda 
snabbcement i Bolmenbruket. 

Man började därför misstänka att det kunde vara något 
konstigt med grundvattnet. Därför togs vattenprover som 
skickades för laboratorieanalys {därefter togs 
vattenprover rutinmässigt före varje injektering). 

Eftersom cementbruk ej fungerade bra, provades kemiskt 
bruk baserat på natriumsilikat. 

Resultatet blev dock lika nedslående - det kemiska bruket 
förblev ohärdat i vissa enstaka hål. Indriften i slutet 
på juni var nere i ca 11 m/vecka och man började få 
problem med vattenläckage i tunneln. 

Sekt . 2+309-2+301: 

Efter semesteruppehållet visade det sig att en cementin
jektering som utförts innan semester, tre veckor 
tidigare, fortfarande inte härdat! Situationen var nu 
allvarlig och därför diskuterades försök med polyuretan
skum som visserligen är ett dyrt material men prover i 
utloppstunneln hade visat att det fungerade bra. 

Samtidigt utfördes fruktlösa försök att täta stuffen med 
snabbcementbruk och kemiskt bruk men resultatet förblev 
detsamma - i vissa hål härdade inte bruket. 

Nu erhölls även de första vattenanalyserna. De visade på 
höga halter av sulfat, kiselsyra, natrium, klorid samt 
även höga halter av organiska material vilket påverkar 
härdningen av cement. 

Prover visade också att i vissa fall härdade inte cement 
som blandats med grundvattnet. Vattenkvaliteten varierade 
kraftigt mellan hål borrade i en och samma stuff vilket 
förklarar varför man endast i vissa hål fick 
härdningsproblem. 
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Ett specialskum kallat Restett framtaget av Resconsult 
AB beställdes till arbetsplatsen. 

Problemet med ett standardskum är att det normalt 
reagerar mycket snabbt vid kontakt med vatten så om målet 
är att åstadkomma en homogen tätskärm långt framför en 
stuff går det inte att använda ett skum som i princip 
endast tätar injekteringshålen. 

Restett är ett två-komponents polyuretanskum som om det 
ej kommer i kontakt med vatten, här~ar till en gummi
liknande massa på ca 1 timme vid 20 C. Om det däremot 
träffar på vatten, reagerar det kraftigt efter ca 10 min 
med en volymökning på ca 5-8 ggr. 

Detta skum ger en effektiv tätning om det pumpas in i 
vattenförande berg. 

1. I en hink har Restett bas 
och hårdare blandats 

2. Vatten tillsättes 

3. En kraftig reaktion sker 
under stor volymökning 
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BERGKVALITE 

D Bra 

□ Mindre bra 

C] Dålig 

DYKARTUNNELN 
Förinjektering 

fr.o.m. AUGUSTI 1988 

2+30~ 2d+225 
Sl<lMSAMT 

2) l!CU,EN!A..J( + 
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2+700 2+600 2+500 2+400 2+300 2+200 2+100 

Sekt. 2+301-2+225: 

Den första leveransen av Restett erhölls redan en vecka 
efter det att kontakten med leverantören tagits, så 
arbetet med polyuretaninjektering kom snabbt igång. 

En enkel skruvpump (av samma typ som används för cement
injektering av bult) användes. Härdare och baskomponen
terna blandades med elvisp i satser om 20 liter och man 
pumpade sedan ut polyuretanet i berget tills ett stopp
tryck på 30 bar erhölls. 

7 st skärmar injekterades med enbart polyuretan. Resul
tatet blev tillfredsställande men förbrukningen var i 
genomsnitt hela 2.430 1/skärm och eftersom polyuretan är 
ett relativt dyrt material beslöt man sig för en variant 
för att få ned åtgången. 

Man pumpade istället först ur Bolmenbruk tills 10 bar 
uppnåddes och trycktes sedan direkt efter med polyuretan 
till stopptrycket 30 bar erhölls. 

Resultatet blev att Bolmenbruket stoppade upp det 
lågviskösa polyuretanet i de större sprickorna och man 
fick ned förbrukningen till i snitt 995 1/skärm vilket 
ansågs som acceptabelt. 

Utnyttjandet av polyuretanskum möjliggjorde en fortsatt 
framdrift i förinjekterat och tätat berg där tidigare 
utnyttjade injekteringsmaterial ej fungerat tillfreds
ställande på grund av grundvattenkvaliten. 

2+ooo 
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Som tidigare nämnts togs vattenprover kontinuerligt och 
när dessa visade på någorlunda normala vattenkvaliteter 
återgick man till Bolmenbruk. 

Sektion 2+225: 

Bolrnenbruket visade sig fungera igen och med utnyttjande 
av injekteringscement och ett vet= 4:1 har man fått ett 
acceptabelt systern med en framdrift på ca 24 m/ vecka. 

Erfarenheter av polyuretan 

Polyuretan användes endast tillfälligt och totalt 
förinjekterades 76 meter av dykartunneln. 

Det är alltså inget material som man rutinmässigt skall 
använda utan får ses som en reserv att ta till när 
förhållandena så kräver. 

Om man skall använda polyuretan bör man ha en riktig 
pumputrustning som är väl skyddad mot vattenregn. Det 
räcker med att små vattenmängder kommer i kontakt med 
polyuretanet för att en häftig reaktion skall ske med 
pump och slangstopp som följd. 

All personal som skall jobba med detta material måste 
genomgå läkarundersökning och godkännas av Bygghälsan 
samt bära skyddskläder och skyddsrnask. Detta beror på att 
polyuretan innehåller icocyanater vilket är farligt att 
inandas och kan orsaka allergier vid ' hudkontakt. 

Personalen måste även utbildas ordentligt då höga krav 
ställs på lagring och hantering på arbetsplatsen för . att 
ett bra slutresultat skall uppnås. (Bl a är det noga med 
dosering samt temperatur vid blandning.då produkten är 
känslig för variationer). 

Slutligen skall poängteras att eftersom polyuretan är ett 
dyrbart material, kan en god arbetsplanering, vilket 
minskar risken för onödig förbrukning, löna sig. 

En kvalitetsplan innehållande utförliga arbetsbeskriv
ningar och kvalitetskontroller kan i detta sammanhang 
vara ett bra hjälpmedel för att uppnå ett , både 
kvalitativt och ekonomiskt gott slutresultat. 
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Erfarenheter, allmänna 

I samband med förprojektering av undermarksanläggningar 
bör vid kärnborrning alltid vattenprov för analys tas. 
Renblåsning av borrhålet måste göras ett antal gånger för 
att uppnå representativa analyser. 

För att möjliggöra optimal tunneldrift med bra kvalitet 
på utfört arbete krävs därför: 

Ständig dialog mellan beställare, entreprenör och under
entreprenör. 

öppna sinnen för nytänkande och stort förtroende sins
emellan hos parterna. 

Korta beslutsvägar. 

"Vi"-anda på arbetsplatsen. 

Injektering blir i verkligheten sällan vad man planerat 
från början. Dykartunneln i Hylte är ett bra exempel på 
detta. 

Ursprungliga förutsättningar kan innehålla många osäker
hetsfaktorer och stora förändringar kan ske under 
arbetets gång. 

Därför är det viktigt att en entreprenör med lång 
erfarenhet av berg - och injekteringsprojekt anlitas som 
även har tekniska, personella samt maskinella resurser 
för ett framgångsrikt genomförande. 




