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Betongtekniskt program vattenkraft
• Nuvarande etapp Nov 2016 - juni 2019
• Årlig budget ca 2,5 MSEK
• Intressenter:

– Vattenkraftföretag
– SKB, Svensk Kärnbränslehantering

• Styrgruppen utvecklar och upphandlar 
verksamheten

• Fokusområden:
– Investering och re-investering
– Underhållsstrategi
– Produktionsnära betongkonstruktioner
– Bärförmåga

• Expertstöd från Martin Rosenqvist, ÅF och
Manouchehr Hassanzadeh, Sweco



Verksamhet
• Utarbeta metoder och rutiner

– Spännstag
– Instrumentering av betongdammar
– Betong för vattenkraftsbyggnad – Strategisk 

utblick
• Erfarenhetsåterföring

– Dokumentation av rivning + injektering i Hylte 
damm

– Polymerbaserade material för lagning av 
ytskador

– Aggregatnära sprickor
– Kemisk och mineralogisk karaktärisering av 

kalkutfällningar
• Unika långtidstester i Dalälven
• Åldring av bergförstärkning av vattenfyllda 

tunnlar



Resultat
• Nytt nyhetsutskick inom berg, betong och 

dammsäkerhet
• Nya rapporter:

– Inventering av vattenvägsbesiktningar
– Erfarenheter från gjutning av grova 

konstruktioner
– Övervakning av status på vattenkraftens 

spännstag
– Betongteknikens utveckling och betydelse 

för svensk vattenkraftutbyggnad
– Förvaltning av broar inom 

vattenkraftindustrin

http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/inventering-av-vattenvagsbesiktningar/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/erfarenheter-fran-gjutning-av-grova-betongkonstruktioner-2019-558/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/oevervakning-av-status-pa-vattenkraftens-spannstag-2018-545/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/betongteknikens-utveckling-och-betydelse-for-svensk-vattenkraftsutbyggnad-2018-481/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-vattenkraft/rapport/forvaltning-av-broar-inom-vattenkraftsindustrin-2018-527/


Betongtekniskt program kärnkraft

• Nuvarande etapp 2019-2021
• Omfattning ca 4,5 Mkr/år
• Intressenter

– Ägarföretagen för svensk och finsk kärnkraft
– Strålsäkerhetsmyndigheten

• Styrgruppen utvecklar och upphandlar 
verksamheten

• Fokusområden:
– Inneslutningens täthet
– Förvaltning och utvärdering av spännkablar
– Avancerade beräkningsverktyg för 

inneslutningen
– Kylvattenvägar

• Expertstöd från Peter Lundqvist, Vattenfall

2019-03-15



Verksamhet
• Världsunik utvärdering av spännkraften hos 

ingjutna spännkablar
– Status: Förprovning i Barsebäcks filterbyggnad

• Acceptanskriterier för underhåll av 
betongkonstruktioner
– Handfast metodik och gränsvärden

• Korrosion i ingjuten tätplåt
– Fukthalter och risk för korrosion i tätplåt
– Oförstörande provningsmetoder

• Nytt doktorandprojekt:
– Oförstörande provning av svenska 

reaktorinneslutningars ingjutna tätplåt med 
avseende på korrosion



Resultat
• Möjligheter till instrumentering av spännkablar 

av system BBRV
• Förspänningssystemen i de svenska 

reaktorinneslutningarna
• Instrumentation and Modelling of a Reactor 

Containment Building
• Armeringskorrosion i kylvattenvägar

• Seminarium 2016
– Instrumentation and Monitoring of Concrete 

Structures in Nuclear Power Plants

Foto: Annika Örnborg

http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-karnkraft/rapporter/mojligheter-till-instrumentering-av-spannkablar-av-system-bbrv-2018-542/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-karnkraft/rapporter/forspanningssystemen-i-de-svenska-reaktorinneslutningarna-2018-543/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-karnkraft/rapporter/instrumentation-and-modelling-of-a-reactor-containment-building-2018-526/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-karnkraft/rapporter/armeringskorrosion-i-kylvattenvagar-2018-510/
http://www.energiforsk.se/program/betongtekniskt-program-karnkraft/seminarier/instrumentation-and-monitoring-of-concrete-containments/


Nytt program: Vattenkraftens bergfrågor

• Mål: Ta fram verktyg, riktlinjer, 
utförandebeskrivningar, teknik och kunskap för att 
kommande reinvesteringar/investeringar ska 
kunna genomföras kostnadseffektivt

• Tidplan: mars 2019-september 2020
• Budget: ca 860 kkr 2019 och 420 kkr 2020
• Innehåll:

– Tillämpade FoU-projekt
– Nod för erfarenhetsutbyte
– Årligt seminarium

• Inkluderar t.ex. grundläggningsfrågor, inspektion 
av vattenfyllda tunnlar, miljöfrågor och 
arbetsmiljöfrågor
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