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Under den stora utbyggnaden av vattenkraften på 60 och 
70-talen då i stort sett alla de stora norrländska älvarna 
reglerades så var Luleälven den älv som byggdes ut allra 
mest. En serie utbyggnader fram till slutet av sjuttiotalet re-
sulterade i att vattenkraften från Luleälven idag står för drygt 
10% av Sveriges energiproduktion. Luleälven rinner upp vid 
Sulitelma på gränsen mot Norge och passerar några mindre 
sjöar innan den når Akkajaure och därmed stora Lulevattnet.
Suorvadammen är kraftverksdammen belägen vid vattenma-
gasinet Akkajaures södra del som började anläggas redan i 
början på 1900-talet och har efterhand byggts ut i fyra etap-
per, den senaste mellan 1966-72. Området runt Suorva och 
Akkajaure var tidigare en del av Stora sjöfallets nationalpark, 
men genom ett riksdagsbeslut bröts området ut från nation-
alparken för att möjliggöra vattenkraftsutbyggnaden, med 
motiveringen att de ekonomiska fördelarna var alltför stora 
för att låta bli att utföra regleringen av älven. 
Den konstgjorda sjön Akkajaure, som till sin storlek är det 
största ingrepp som gjorts i svensk natur, lade under sig ett 
antal mindre sjöar, öar och näs samt åtskilliga kvadratkilom-
eter renbetesland och samevisten när den skapades. Vatte-
nytan skiftar mellan 94 och 242 km² och vattennivån mellan 
423 och 453 meter över havet beroende på årstid och hur 
pass mycket kraft som kraftverket har för avsikt att produc-
era. 
Vanligt är att man samlar mycket vatten  i magasinet in-
för vintern då energikonsumtionen är som störst och låter 
stora mängder vatten strömma genom turbinerna och ut i 
den gamla flodfåran under vintern. Vilket är tvärt emot ett 
normalt flöde för en älv där störst mängd vatten strömmar 
under vår och sommarperioderna. Som i andra norrländska 
vattenmagasin råder näringsbrist i Akkajaure, eftersom de 
konstanta svängningarna i vattenståndet gör att näringsäm-
nen som normalt sett finns i området runt den produktiva 
strandzonen transporteras bort vid de ständiga förändrin-
garna av vattennivån. 
Den biologiska mångfalden drabbas hårt och mycket av den 
fisk som normalt sett vandrar uppströms för att leka i de 
norrländska älvarna finns numera på listan över utrotning-
shotade arter. Men även växtlighet drabbas, när vattennivån 
ständigt skiftar är det omöjligt att slå rot och följaktligen 
är stränderna längs vattenmagasin och flodfåror ofta kala 
stenöknar.

I slutet på 60-talet började Vattenfall göra upp planer på en 
dammbyggnad vid sjön Sitasjaures utlopp, den nordliga de-
len av Luleälvens tillopp, beläget ca 20 km norr om Akkajau-
res norra strand. Vid det här laget hade allmänheten börjat 
bli uppmärksam på vilken inverkan 
som vattenregleringarna hade på naturen och förslaget 
möttes av kraftiga protester. 

Vattenfalls lösning blev då att istället utnyttja höjdskillnaden 
på ca 170 m från Sitasjaure ner till Akkajaure och leda 
vattnet i en 17 km lång tunnel som via turbinen i kraftsta-
tionen vid Ritsem mynnar ut i Akkajaures vattenmagasin. För 
att kunna genomföra bygget av tunneln anlades en 20 km 
lång transportväg mellan Sitasjaure och Ritsem.
En väg som efter byggets slutförande spärrades av med en 
enklare bom som till en början kunde passeras vid förfrågan 
till Vattenfall. Den är idag ersatt av en kraftigare tv-över-
vakad bom som bara Vattenfall samt till följd av de negativa 
inverkningarna på fiske, jakt och renskötsel som utbyg-
gnaden innebar, även medlemmar i Norrkaitums, Mellanbyns 
samt Sörkaitums samebyar har rätt att passera med bil. Vat-
tenfalls argument för att hålla vägen stängd är att man inte 
kan garantera dess skick vid årstidernas skiftningar.
För Sitasjaures del blev följden av avtappningen ett varierat 
vattenstånd, inte lika dramatiskt som Akkajures men tillräck-
ligt för att forsen som fanns vid sjöns utlopp torrlades och 
försvann. Tvärs över utloppet anlades en överfallsdamm så 
att vattnet vid exceptionellt högvattenstånd avbördas över 
dammkrönet. 

Det är dockväldigt ovanligt och inte ens vid rejält högvatten-
stånd avbördas så pass mycket att det räcker för att åstad-
komma en böljande fors.

Vid Sitasjaureluspen, där forsen tidigare fanns, har det 
sedan 20-talet legat en STF-stuga. Förr invid en brusande 
fors men sedan 1978 vid randen av den numera torrlagda 
forsfåran.
Stugans placering i dalgången med utsikt över fjälltoppar 
i norr och söder samt forsen utanför fönstret omnämns i 
STF:s  årsskrift från 1928 som “grannast tänkbara”.
Många fjällvandrare som kommer på Nordkallottleden 
nordost från Hukejaurestugan, stannar här efter en dagset-
tapp i fjällandskapet. Nästa naturliga dagsettapp är sedan 
att ta sig mellan Ritsem och Sitasjaure, men då följer van-
dringsleden Vattenfalls transportled. En ganska charmlös 
avslutning på några dagars fjällvandring.

Mitt förslag innebär att ansvaret för vägen överförs till staten 
och därmed även underhållet, bommen plockas bort och 
vägen öppnas för allmänheten. En ny anläggning uppförs 
som kan ta emot vandrare som kommer från Hukejaurehål-
let eller som väljer att börja sin vandring i Sitasjaure. Men 
anläggningens storlek gör att den även kan även fungera för 
konferenser och olika sammankomster, eller för konstnärer 
och författare som vill besöka platsen för att arbeta. I och 
med att vägen öppnas för allmänheten ökar platsens at-
traktionskraft och tillgängligheten till området runt sjön ökar. 
I den gamla forsfåran uppförs ett kallbad och en vedeldad 
bastu. Från sjön leds vattnet i en tunnel och vattnet kom-
mer upp i en ny forsfåra i betong. Från den nya forsfåran 
virvlar vattnet vidare in i bassängen som ligger i anslutning 
till bastun. Vattnet strömmar därifrån vidare och faller ut vid 
en svarta stenen som tidigare låg mitt i forsen. Därefter följer 
vattnet den fåra där forsen tidigare brusade.

I slutet av tunneln passerar vattnet genom ett mindre turbin-
hjul som omvandlar kraften från vattnet till elektricitet. På 
så sätt är båda byggnaderna självförsörjande på el som 
produceras med hjälp av nivåskillnaden på två meter mellan 
sjön och placeringen av turbinen.
Det finns ett antal mindre turbiner för hushållsbruk på 
marknaden som klarar av att försörja en anläggnings av den 
här storleken med el.
Formeln för beräkning av effekten på en turbin är
P= 13,33 x vattenmängden (i m3 /s) x höjden (i meter).
Där P är effekten i Hk, multiplicerat med 0,736 ger svaret 
i KW. Höjdskillnaden här är ca 2 meter och en tunnel med 
200 mm diameter släpper då igenom ca 0,2 m3 vatten i 
sekunden. Så 13,33x0,2x2x0,736=3,94 KWH vilket gör en 
årsproduktion på ca 33 000 kilowattimmar. En svensk me-
delvilla förbrukar ca 24 000 kilowattimmar per år.

Den större byggnaden innehåller de mer traditionella fjäll-
stugedelarna som torkrum, liten butik för proviantering, 
inkvartering för stugvärden, gemensamt kök, gemensamma 
umgängesytor med en sor öppen spis. En trappa upp ligger 
sovrummen, arbetsrum och ateljéer för gästande konstnärer 
eller andra som behöver en stund i avskildhet för sitt arbete. 
Toaletterna som är mulltoaletter ligger tillsammans med 
duscharna. Ytterligare en trappa upp ligger rum för semi-
narium eller andra sammankomster.

Bastu och baddelen innehåller omklädningsrum och 
duschar, vedförråd, toaletter samt den vedeldade bastun. 
Här ligger också ett rum som rymmer tekniken för trans-
formera vattnets kraft till elektricitet.

Båda byggnaderna är träkonstruktioner i lösvirke bemålde 
med tjära på såväl fasad som tak.
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Situationsplan

Tunnel Överfallsdamm


