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System med Rockdrain – ett 
alternativt sätt att dränera och 
brandskydda tunnlar.

Den vanligaste metoden att avleda 
inläckande vatten i tunnlar idag är 
att sätta konventionella dräner av 
extruderad polyetencellplast. Detta 
sker normalt efter injekteringen och 
om det visar sig att injekteringen 
inte är tillräcklig för att uppfylla 
ställda funktionskrav. Idag finns 
det alternativa lösningar men dessa 
har nackdelar som inspekterbarhet, 
höga kostnader för drift och under-
håll och brandbeständighet. Syste-
met med Rockdrain innehåller ny-
tänkande och bör utvärderas.

Rockdarin är ett system av kanal-
nät i plast, permeabel sprutbetong och 
vattentät, isolerande och brandsäker 
sprutbetong, se figur 1 och figur 2. 

Syfte med detta projekt är att 
utreda egenskaperna, vattenavled-
ning, inspekterbarhet och bestän-
dighet för systemet och undersöka 
förutsättningarna för användning i 
nya tunnlar och vid renovering av 
befintliga tunnlar till en lägre kost-
nad än dagens lösningar.

I projektet medverkar SP Brand-
teknik, BESAB, CBI Betonginstitu-
tet, IVL, ÅF, Veidekke, André Sol-
berg (uppfinnare och producent av 
solbruk) och Trafikverket.

Banverket initierade detta ut-
vecklingsprojekt med ett startbeslut 
2010-02-03 som ett fullskalepro-
jekt i tunneln genom Kattleberg, en 
del av Norge/Vänerbanan sträckan 
Hede – Älvängen med en sluttid för 
projektet i december 2012.

Systemet skall appliceras på hela 
tunnelns längd och avslutas ner i ett 
dränerande lager i marknivå. 

Systemet har enligt leverantören 
följande fördelar: förbättrad brand-
säkerhet under byggtiden, förbätt-
rad brandsäkerhet under tunnelns 
drift, mindre platsbehov för kon-

struktionen, lägre miljöbelastning, 
ett mindre tidskrävande montage, 
bättre arbetsmiljö, lägre anlägg-
ningskostnad, ökad livslängd, för-
enklad inspektion, enklare och min-
dre tidskrävande underhåll och en 
lägre totalkostnad, LCC.

Projektet är indelat i fyra delpro-
jekt: installation, provning av sprut-
betongens färska och hårdnande 
egenskaper, provning av brandmot-
stånd och LCC/LCA-beräkningar.

Installation kommer att göras på 
tre platser i tunneln, första området 
är beläget ca 100 m in och omfat-
tar hela cirkelsektorn och är ca 1200 
m2, andra området är beläget ca 200 
in och omfattar halva cirkelsektorn 
och är ca 300 m2 och det tredje om-
rådet ligger i räddningstunnlarna 
och områdets storlek bestäms se-
nare.

Följande provningsprogram är 
framtaget för CBI: standardmätning-
ar material, toleranskrav montering 
av dräneringsnät, vidhäftningsprov, 
krympmätningar i lab och i fält, 
vattenavledande funktion, täthets-
provning, frysprov lab, täthetsprov 
av genomföringar och bildande av 
avlagringar och rensning. Prov-
programmet för SP Brandteknik är 
brandprov, dynamisk belastning och 
termiska egenskaper.

Projektet har precis passerat pla-
neringsstadiet och produktionsfasen 
har inletts. Sprutning av provområ-
dena och paneler/provplattor sker 
under vecka tre och fyra 2011.

Det förväntade resultatet av pro-
jektet är en dokumenterad kunskap 
om vilka effekter som kan förväntas 
om konventionell dränering byts ut 
mot Rockdrain-systemet.
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1. Permanent för-
stärkning, sprut-
betong.
2. Kanalnät,  
Rockdrain.
3. Permeabel sprut-
betong.
4. Vattentät, isoleran-
de och brandsäker 
sprutbetong.
5. Rörförbindelse.

Figur 1. Uppbyggnad av Rockdrain-
systemet.

Figur 2. Kanalnätet består av flexib-
la skivor ca 0,8x1,2 m med 63 
fästpunkter.
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Synpunkten

Den byggda miljön svarar för 40 % 
av den svenska nationalförmögen-
heten. En stor del av denna förmö-
genhet skapades under 1960- och 
70-talen. Vi känner alla till miljon-
programmet men även dagens broar 
och anläggningar domineras av kon-
struktioner som är byggda under den 
perioden. Nu verkar konjunkturen 
ha vänt inom byggsektorn men den 
årliga nyproduktionen utgör ändå 
bara en procent av den byggda mil-
jön. Miljonprogrammet planerades 
på 1960-talet, dvs. före den första 
energikrisen 1973. Ökade krav på 
betongkonstruktioners beständig-
het tydliggjordes genom publice-
ringen av BBK 79 några år senare. 
I praktiken betyder detta att varken 
våra hus eller våra anläggningar är 
rustade för dagens krav på hållbar-
het och energihushållning. SABO 
har räknat ut att med dagens reno-
veringstakt kommer det att ta 30 år 
att rusta upp de 30 % av miljonpro-
grammets bostäder vilkas problem 
är störst till en kostnad av upp emot 
275 miljarder kr. Problemen är inte 
mindre på väg- och järnvägssidan. 
Under årets långa och stränga vinter 
har Regeringen, Trafikverket och SJ 
kritiserats för bristande underhåll.

På CBI Betonginstitutet har håll-
barhetsfrågorna prioriterats sedan 
1960-talet och vår forskning om 
betongs beständighet har nått stora 
framgångar. Det torde inte finnas 
något betongdiagram som citerats 

oftare än förre CBI:aren Kyösti 
Tuuttis graf som visar armerings-
korrosionens utveckling över tid. I 
det forskningsprogram vi bedriver 
tillsammans med sex cement- och 
betongföretag utgör hållbarhet den 
större av två delar (den andra hand-
lar om produktion). Vi har spän-
nande projekt om grönare betong, 
livscykelanalys, energilagring och 
koldioxidupptag men i grunden 
handlar dessa projekt om att dagens 
och morgondagens betongkonstruk-
tioner skall bli ännu bättre. Det är 
både utmärkt och nödvändigt men vi 
måste även arbeta mer med de 99 % 
som utgör den byggda miljön. Verk-
tygen för tillståndsbedömning och 
diagnos måste bli ännu bättre, det 
förebyggande underhållet behöver 
vidareutvecklas, reparations- och 
förstärkningsmetoderna måste in-
dustrialiseras och energihushållning 
måste integreras i ombyggnad och 
reparation. Inte bara CBI Betongin-
stitutet är intresserat av dessa frågor 
utan även de tekniska högskolorna. 
Problemet är att finansiärerna än så 
länge passar. Eftersom volymerna 
finns i nyproduktion är det naturligt 
att cement- och betongföretagens 
intresse för reparation och under-
håll är begränsat. Detsamma gäller 
i grunden också entreprenadföre-
tagen. Trafikverket är nybildat och 
dess roll som forskningsfinansiär 
har inte definierats ännu. Fastighets-
förvaltarna har ingen tradition som 

forskningsfinansiär. Formas har 
återigen prioriterat miljö, jord- och 
skogsbruk framför bygg. Vinnovas 
syfte är att ”främja hållbar tillväxt i 
Sverige” och reparation och under-
håll verkar inte tolkas som tillväxt.

Kan inte CBI Betonginstitutet 
göra något självt? Jovisst, och det 
gör vi också. Vi har en omfattande 
rådgivningsverksamhet och den 
handlar mycket om tillståndsbe-
dömning och utveckling av repara-
tionsförslag. Balkonger och simbas-
sänger är två exempel. I samverkan 
med Svensk Byggtjänst har en av 
våra mest erfarna medarbetare Lars 
Johansson tagit fram en handbok 
om balkonger och på årets infor-
mationsdag arrangerar vi ett semi-
narium om bassänger. Tillsammans 
med samarbetsorganisationen Sve-
riges Bygguniversitet – Chalmers, 
KTH, LTH och LTU – arbetar vi 
med ett pilotprojekt för Trafikver-
ket. Projektet handlar om brobane-
plattan och förhoppningsvis kom-
mer det att leda till ett stort svenskt 
FoU-program. Brobaneplattan är ett 
extremt utsatt konstruktionselement 
och här behövs nya lösningar för 
nyproduktion, tillståndsbedömning 
och reparation. Förhoppningsvis får 
det efterföljare på andra områden. 
Den byggda miljön behöver samma 
omvårdnad som moder jord.
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Vem vill satsa på FoU 
inom reparation och underhåll?




