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Konstruktionsförutsättningar för berganläggningar med 
fokus på den vattenkemiska miljön, korrosion och 
betongdegradering 

Säkerheten i tunnlar och bergrum är helt central och styrs av den förstärkningslösning som valts. 
Konstruktionerna som ska fungera i många år påverkas av den kemiska miljö de omgivs av. Den kemiska miljön i 
berg och betong kring en tunnel är inte lätt att bedöma, men viktig att kunna beskriva. Denna rapport är en 
summerande sammanställning av de olika aktiviteter som genomförts i forskningsprojektet ”Utveckling av tekniska 
råd för 
funktionskrav vid underjords-anläggningar med avseende på den kemiska miljön”. Publikationen är även 
publicerad Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds (SBUF) rapportserie. 
Projektet har drivits som ett samverkansprojekt med tre huvudmän: Avdelningen för geologi och geoteknik vid 
Chalmers tekniska högskola (Chalmers), RISE (CBI) och RISE (KIMAB). Chalmers har utrett och undersökt 
geologiska och vattenkemiska frågeställningar. RISE (CBI) har hanterat och studerat problem kopplade till det 
cement och betongtekniska ämnesområdet. RISE (KIMAB) har ansvarat för utredningar och undersökningar vad 
gäller korrosionsprocesser. 

Läs mer 

http://www.befoonline.org/publikationer/r-187__1774


 
 

 
Innovation processes and dissemination of research-based 
knowledge in Swedish rock engineering 
This report summarises and discusses results of interviews and workshops conducted with representatives of 

clients, contractors, consultants, researchers and funding agencies in the research program Transparent 

Underground Structures (TRUST). The TRUST project or network consisted of eight separate research projects 

funded by primarily the FORMAS research program GeoInfra, the Swedish Transport Administration, the Rock 

Engineering Research Foundation (BeFo) and the Swedish Construction Industry Development Fund (SBUF). 

The GeoInfra program was initiated to meet an experienced need for knowledge, methods and technology to 

support future major investments in underground construction in urban environments. The report describes the 

innovation processes and the dissemination of knowledge in Swedish rock engineering research in general and 

within the TRUST project in particular.   
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