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Bakgrund och syfte
När injektering inte är tillräckligt för att uppfylla funktionskraven i den färdiga tun-
neln, återstår att leda bort vattnet från tak och väggar till dränerande system i väg-
kroppen med hjälp av tak- och väggdräneringar. Dessa dräner utförs vanligen ge-
nom att montera skivor av extruderad polyetencellplast – PE skum som fästs in i 
berget med bultar.

Då PE-skum ger en mycket hög brandbelastning krävs att dräneringsmattan 
täcks med ett skikt av sprutbetong för att klara brandskyddskraven. Det är också 
nödvändigt att blanda in polypropylenfibrer i sprutbetongen för att en brand inte ska 
orsaka spjälkning och nedfall av sprutbetong.

Mängden brännbart material bör av säkerhetsskäl minimeras. Under byggtiden 
utgör lagring av cellplast en potentiell brandfara och det har därför varit nödvändigt 
att införa regler för hanteringen. Dessutom är monterade dränmattor av PE-skum 
som ännu inte brandskyddats med sprutbetong en riskfaktor och måste därför 
regleras.

Genom sin komplexa konstruktion är utrymmesbehovet för dräner relativt stort 
och den teoretiska tvärsnittsarean måste därför ökas. Det kan röra sig om 6–10 
kubik meter extra bergschakt per tunnelmeter för att ge plats för dräner av traditio-
nell typ. Detta ger ökad miljöbelastning och högre anläggningskostnad.

Dränen räknas som inredningsdetalj och dimensioneras för en kortare livslängd 
än det bärande huvudsystemet. Underhåll och utbyte av dräner står för en avsevärd 
andel av en tunnels anläggningskostnad och dess underhåll.

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera ett fullskaleprov för att konsta-
tera om detta kan vara en lösning på de problem som uppstår med konventionella 
dräner. Målet är att uppfylla kraven på dropptätning, inspekterbarhet och brandhär-
dighet med lägre kostnad än med nuvarande system.

Fullskaleprov
Undersökningsplats
Fullskaleprovet utförs i den 1,8 km långa dubbelspårstunneln genom Kattleberg. 
Tunneln ingår i projektet “Bana Väg i Väst”, en utbyggnad av väg- och järnväg mel-
lan Göteborg och Trollhättan. Utsprängning av tunneln blev klar sommaren år 2011.
Beskrivning	av	Rockdrainsystemet
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Rockdrain är ett system för vatten-, brand- och frostisolering, och då framför allt av 
undermarksanläggningar som trafiktunnlar med mera. Konceptet bygger på ett till 
nät format kanalsystem som ytterst täcks av en isolerande, vattentät och brandhär-
dig sprutbetong – se figur 1.

Kanalnätet som skjuts fast med spikpistol kan inte monteras direkt på bergytan 
då fastsättning med borrade hål och plugg skulle bli alltför omständligt. Dessutom 
är det en fördel om ytan är något avjämnad. Ytan bör vara insprutad med ca 30 
mm betong för att spiken lätt skall fästa. Om ytan först är permanentförstärkt med 
sprutbetong så är detta gott nog.

Trots att kanalnätet är mjukt och formbart så finns det en gräns, beroende på 
underlagets jämnhet där det inte längre kan monteras. Gränsen kan sägas ligga där 
tunnelns kontur inte följer de toleranskrav på borrning och sprängning som ställs 
för trafiktunnlar eller där bergets egenskaper ger en mycket taggig kontur. Detta kan 
avhjälpas med modellering av sprutbetong.

Rockdrain kan inte monteras på ytor med stora vattenläckage, så stora att sprut-
betongen inte får fäste. I sådana fall måste antingen läckaget tätas, eller tas om 
hand med hjälp av en smal insprutad drän med ett tätskikt av t ex PE-skum. Däref-
ter kan Rockdrain monteras över denna.

För kontroll av kanalnätets funktion monteras ett tillräckligt antal förbindelse-
moduler (spolrör). Dessa monteras genom de dosor som finns jämnt fördelade på 
nätet. Även i de områden där utfällningar, baserade på t ex järn och mangan kan 
ske, monteras spolrör för att möjliggöra renspolning

Figur 1. Illustrerad tvärsektion av Rockdrainsystemet. (1) Sprutbetong min 30mm.  
(2) Dränerande kanalnät. ( 3) Täckande sprutbetong. ( 4) Solbruk T. ( 5) Spolmunstycke.
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Installation	av	Rockdrain	i	Kattlebergstunneln
Under år 2011 har Rockdrainsystemet installerats i två etapper. Etapp 1 utfördes på 
en sträcka av 40 m i hel tunnelsektion samt 10 m i vägg, ca 100 m från den norra 
mynningen. Etapp 2 utfördes på en sträcka av 20 m i hel tunnelsektion ytterligare 
500 m in i tunneln.

Kartering av geologi och inläckande vatten utfördes i samband med utspräng-
ningen. Därefter har återkommande kartering av läckage utförts. Under vintern och 
våren kommer fortlöpande observationer att göras. Scanning utfördes efter varje 
delmoment i Rockdrain konstruktionen med 3D laserscanning (TLS) teknik.

Under montering av systemet installerades temperaturgivare på olika djup i kon-
struktionen för att mäta den isolerande förmågan. Vattenslangar har också instal-
lerats för att kunna genomföra fälttester av systemets vattenavledande funktion.

Materialtester
Kontinuerlig provtagning av täckande sprutbetong och Solbruk-T har utförts. Tes-
terna omfattar hållfasthet, densitet, frostbeständighet, vidhäftning, värmelednings-
förmåga och vatteninträngning.

Funktionstester
Den dränerande funktionen har studerats på plats samt i lab. Försök utfördes i lab 
på prover, 1,2 x 0,8 m2 med komplett system tillverkade i Kattlebergstunneln. Syftet 
med dessa tester var att definiera monteringstoleranser samt möjligheten att spo-
la kanalsystemet fritt från igensättningar. För att bestämma monteringstoleranser 
monterades kanalnätet med olika avstånd från 0 mm till 20 mm.

Brandmotståndet är testat i enlighet med svensk praxis för stora plattor, 3,6 x 
1,2 m2. Brandexponerad yta är 3,0 x 1,2 m2. Den tillämpade brandkurvan valdes till 
HC kurvan i enlighet med EN 1363-2. 

LCC	och	LCA	analyser
Delprojektet som IVL utför avser att analysera energi, resurs och miljöaspekterna 
samt livscykelkostnadsaspekterna för det nya systemet. I Kattlebergstunneln an-
vänds traditionella dräneringssystem så det nya systemet kommer också att jämfö-
ras med detta. Projektet utvecklar och prövar också teknik för att integrera LCA och 
LCC i samma beräkningsmodeller och då företrädesvis i LCA-modeller. 

Testresultat
Flertalet tester är slutförda och sammanställningar pågår. För LCC/LCA modeller 
utförs känslighetsanalyser av parametrar. Rapport kommer att färdigställas under 
februari år 2012 och presenteras på BKdagen.
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