
  

 

 

 

SPÄNNKABLAR I 
REAKTORINNESLUTNINGEN 

Utredning kring olika konstruktionstyper av Reaktorinneslutningar 

 

Pre-stressed cables in the Reactor Containment 

Investigation of different structure types of reactor containments 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Saja Al-Mukdadi 

                                                    Yeasmeen Khaleda 

Uppdragsgivare: Oskarshamns Kraftgrupp AB (OKG) 

Handledare:  Jonas Bergfors OKG AB 

  Ali Farhang, KTH ABE  

Examinator:  Sven-Herik Vidhall, KTH ABE 

Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design  

Godkännandedatum: 2014-08-25 

Serienr:    BD 2014; 55 

                     



 

 



  

Sammanfattning 

Frågor kring kärnkraftverk har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Kärnkraftens betydelse 

varierar stort mellan olika länder. Av 441 reaktorer i världen tillhör 10 av dem till Sverige. 

Kärnkraftverk i Oskarshamn är en av dem. Företaget OKG har beslutat att genomföra en 

övergripande utredning kring olika konstruktionstyper av reaktorinneslutningar med detta 

examensarbete.   

Arbetet begränsas till att göra en litteraturundersökning. En viss genomgång av både 

nationella och internationella rapporter har gjorts. Det primära syftet med detta 

examensarbete är uppdelat i två huvuddelar. Den första delen av utredningen visar olika 

konstruktionstyper av reaktorinneslutning i hela världen. Den andra delen visar de 

reaktorinneslutningarna som har en liknande konstruktion som på OKG d.v.s. betong som är 

förspänd med cementinjekterade spännkablar. En liknande konstruktion finns bl.a. i Finland 

och Frankrike. Vi har också diskuterat kontroller för andra konstruktionstyper där 

spännkablarna är omgivna av luft eller fettinjekterade. 

I utredningen redovisas en del inträffade skador och incidenter i Svenska och utländska 

kärnkraftverk reaktorer. 

Företaget har två övriga frågeställningar som undersöktes i senare skedet av arbetsgång. 

Spännkrafter minskar med tiden på grund av krympning och krypning i spännarmerade 

konstruktioner vilket påverkar säkerheten av konstruktionen negativt. Som en del av detta 

arbete utfördes undersökningar om det finns metoder att bestämma spännkrafter där 

spännkablarna inte är åtkomliga.  

I det slutliga skedet av utredningen undersöktes metoder som Trafikverket följer för att 

kontrollera sina broar d.v.s. utföra huvudinspektioner/ besiktningar.  

Huvudsyftet av examensarbetet har uppfyllts men vissa delar är begränsade på grund av mesta 

informationer av olika kärnkraftverk är konfidentiella och inte tillgängliga på nätet. Och alla 

våra undersökningar var webbaserade som innebär att vi hade inte möjlighet att hitta rätt 

informationer direkt från webben. Samtidigt kontakta de olika utländska kärnkraftverken var 

inte så lätt på kort varsel. Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) hjälpte oss att få kontaktinformation 

av 3 olika länder. I slutet av rapporten ges analys och diskussion kring utredningen. 
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Abstract 

Questions regarding Nuclear Power Plants have always been a controversial subject. Nuclear 

power's importance varies between countries. Of the 441 reactors in the world 10 of them 

belongs to Sweden. Oskarshamn Nuclear Power Plant is one of them.  

OKG has decided to conduct a comprehensive investigation of this thesis work around some 

issues. The main purpose of this thesis work is to make a literature investigation about bracing 

cables in reactor containment. A specific review of national and international reports has been 

made and formed a collective basis with the company issues.  

The introductory part of this thesis is divided into two main parts. The first review of this 

report considers different structural types of reactor containment in the world. Most nuclear 

reactors are enclosed by a pre-stressed concrete containment and some have steel reactor 

containment. In both Sweden and Finland, the enclosure is designed as a concrete cylinder, 

which is pre-stressed both vertically and horizontally. The second review describes about those 

reactor containments, which has a similar construction to the OKG (the tendons are placed in 

the casing that after chucking was injected with cement mortar). A similar construction can be 

found in Finland and France. The investigation also reveals the damage and accidents in 

Swedish and foreign nuclear power reactors in recent years. 

Furthermore, company has two other issues, which were implemented in the later stages of 

the work. Due to shrinkage and creep in the concrete and relaxation in the tendons, the 

prestressed capacity decreases with time which affects the structure negatively. The objective 

of this thesis is to investigate if there are methods for determining tensile forces where the 

tendons are not accessible. Methods are divided into two different types: one is cement 

grouting method, same as OKG and another one is oil-injection method. The final review of 

report is to investigate about TRAFIKVERKET methods to check/inspection the bridges. 

It can be concluded that the main expectations of this thesis has been fulfilled but some parts 

are still missing due to limitation of proper information. To contact with the various foreign 

nuclear power plants was not so easy within this short time. All our experiments were web-

based and there were many confidential matters which is unreachable. Swedish Radiation 

Safety authority (SSM) helped us to get contact details of 3 different countries. The discussions 

about the reviews are summarized at the end of the report. 
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1. Förstudie 
Här presenteras bakgrunden till detta examensarbete med mål, tillvägagångssätt och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
De svenska kärnkraftverken har en ålder av ca 30-40 år och olika tidsberoende effekter kan 

påverka konstruktionen. Spännkraftsförluster är en av dessa. Spännkrafterna minskar med 

tiden på grund av relaxation i stålet samt krympning och krypning i betongen.  

Inom examensarbetet kommer vi studera spännkablarna på Oskarshamns kärnkraftverk. De 

äldsta reaktorerna i Sverige finns på OKG. Oskarshamn 1 (O1) är Sveriges första 

kärnkraftsreaktor. Den togs i kommersiell drift 1972. Den andra reaktorn, Oskarshamn 2 (O2) 

togs i kommersiell drift 1974 och den tredje, Oskarshamn 3 (O3) togs i drift 1985. Oskarshamn 

3 är både den yngsta och den största kokvattenreaktorn som är i drift i Sverige. 

Mer än 10 % av Sveriges el produceras från Oskarshamn kärnkraftverk, vilket ungefär 

motsvarar Stockholms, Göteborgs och Malmös elförbrukning tillsammans. Elen produceras till 

en kostnad av ca 20-25 öre per kWh. 

1.2 Målformulering 
Målsättningen med arbetet är att göra en studie m.h.t många internetkällor för att undersöka: 

 Vilka olika konstruktionstyper av reaktorinneslutningar finns det i världen. 

 Hur många reaktorinneslutningar i världen har en liknande konstruktion som på OKG, 
det vill säga en reaktorinneslutning av betong som är förspänd med injekterade 
spännkablar. Liknande konstruktioner finns bl. a i Finland och Frankrike. 

Övriga frågeställningar 

 Finns det metoder att bestämma spännkraften där spännkablarna inte är åtkomliga? 

 Hur gör Trafikverket för att kontrollera sina broar? 

1.3 Relaterade arbeten 
OKG har varit medfinansiär i flera forskningsprojekt kring frågeställningarna, bl. a två 

doktorandprojekt enligt (Andersson 2007), (Lundqvist 2012) 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är begränsat i tid och ämnet är djupt och omfattande 

Arbetet kommer att fokuseras på en webbaserad faktainsamling vilket gör det att det finns 

några konfidentiella frågor som vi inte har tillgång till. Det är också svårt att ta kontakt med 

alla utländska kärnkraftverk i världen inom 10 veckor. 

Frågeställningarna ska inte vara konfidentiella och därför arbetet ska hållas på en övergripande 

nivå. 

1.5 Lösningsmetoder 
Examensarbetet utfördes med hjälp av nedanstående punkter: 

 Litteratur/rapportundersökning 

 Dokument/bilder från företagets databas 

 Några informationer finns offentligt via exempelvis IAEA (International Atomic Energy 

Agency) 

 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som även har publicerat en del forskningsrapporter 

som finns tillgängliga på deras hemsida. 

 Kontakt med Trafikverket 
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2. Allmänt om kärnkraftverk 
Här kommer vi diskutera kärnkrafts reaktortyper, för- och nackdelar med kärnkraft samt 

allmänt om konstruktionen och spännkablar.  

2.1 Om kärnkraft 
När man tänker på kärnkraft kommer direkt ordet energi i tanke, energi i den värme som 

skapas vid klyvning av atomkärnor. Kärnkraft används för att producera el med fission eller 

kärnklyvnings teknik.. Mannen som upptäckte kärnklyvning är Albert Einstein med hans 

relativitetsteori E = m x c² (Englund, 2009). 

 

 

Figur 1. Kärnkraftverk (Baltazar, 2009) 

 

Vid klyvning av uran atomerna skapas friktionsvärme som värmer upp vattnet i reaktorn, 

vattnet omvandlas sedan till vattenånga i turbin för att driva själva turbinen. Nuförtiden 

används elproduktion som kommer från kärnenergin i ett stort antal länder i världen. 

Kärnenergin försörjer idag mer en femtedel av världens energi.  (Englund, 2009) 
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 Olika reaktortyper 

I Sverige finns två olika typer av reaktorer- Tryckvattenreaktor (PWR) och Kokvattenreaktor 

(BWR). 

 Tryckvattenreaktor (PWR):  

PWR-reaktor har ca 10 gånger större inneslutning jämfört med BWR-reaktor. Detta är för att 

kunna täcka volymen av ångan som uppkommer på grund av läckage olycka (Pershagen, 1986). 

Huvudbyggnaden av denna typ av reaktor består av en lång kupolformad cylinder.  Reaktorn är 

spända i kupolen och även i väggarna av inneslutningen och de spända kablarna ligger 

frigående i föderrör. Reaktortanken är uppfylld med vatten som producerar ångan under högt 

tryck i en ånggenerator. Trycket regleras i en tryckhållare och vattnet cirkuleras med hjälp av 

reaktorkylpumpar (Pershagen, 1986). 

Inneslutningsväggen till en PWR utsätts för en helt annan klimatpåverkan än BWR-

inneslutning. I PWR-inneslutning finns det ingen byggnad som omger hela inneslutningen som 

på en BWR därför är den påmålade med en skyddslager som skyddar dock inte mot diffusion 

av koldioxid (Nilsson & Johansson, 2009). Reaktorn har två separata kretsar: Primärkretser som 

innehåller ånggeneratorernas tubsida och sekundära kretsar som omfattar ånggeneratorernas 

mantelsida och turbinen med kondensor.  (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2003)  

 

Figur 2. PWR Reaktor (Lundqvist, 2012), (United States Nuclear Regulatory Commission, 2013) 
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 Koktvattenreaktor (BWR) 

BWR-reaktor är en typisk kommersiell kokvattenreaktor därinne skapas en blandning av ånga 

och vatten. Kylvatten kokas i reaktortanken och sedan förs direkt till ångturbinen. Skillnaden 

mellan BWR och andra reaktorer är ångans hålrumsbildning i kärnan. Ånggenerationssystemet 

består av ett tryckkärl, reaktortank och utrustning inuti tanken. Blandning av ånga och vatten 

leds från toppen av kärnan till huvudturbinen. Reaktorvatten pumpas runt i särskilt kretslopp 

för att förbättra värmeöverföringen i härd. Oanvända ångan släpps ut till kondensatorn och 

kondenseras till vatten. Till slut den vatten pumpas ut ur kondensorn med en serie av pumpar 

och tillbaka till reaktorkärlet. (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, 2003) (Pershagen, april, 

1986) 

BWR-reaktor inneslutningens utsida är omgiven med uppvärmda och väl ventilerade lokaler 

och därför behöver den ingen skydd för att säkerhetsställa karbonatisering utvändigt, 

frostangrepp eller erosion (US NRC Technical Training Center, 2013) (Nilsson & Johansson, 

2009). 

 

Figur 3. BWR Reaktor (Lundqvist, 2012); (United States Nuclear regulatory Commission, 2013) 

 

 Övriga reaktortyper 

Förutom PWR och BWR finns det flera andra typer av reaktorer i hela världen. Nedan finns en 

lista med förklaring (Keskusliittory Finergy; 2003): 

 VVER (Rysk tryckvattenreaktor) 

 PHWR (Tungvattenkyld reaktor) 

 RBMK (Rysk grafitmodererad reaktor med tryckrör) 

 AGR (Gaskyld grafitmodererad reaktor med tryckrör) 

 Magnox (Gaskyld reaktor) 

 FBR (Bridereaktor) 
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 HTR (Högtemperaturreaktor) 

 Säkerhetssystem för reaktorer 

Eftersom radioaktivt material kan vara farligt, kärnkraftverk har många säkerhetssystem för att 

skydda arbetsmiljön och samhälle. Dessa säkerhetssystem innefattar (Svensk Energi AB, Okänd 

år). 

 Snabb avstängning av reaktorn och stopp av klyvningsprocess. 

  Kyla ned reaktorn ned och föra bort värme från den 

  Barriärer för att hålla in den radioaktivitet och hindra den från att komma ut i miljön.  
 (Svensk Energi AB, Okänd år). 

2.1.1   För -och nackdelar med kärnkraft 

Kärnkraft är en energikälla som har en hög verkningsgrad och tillförlitlighet för elproduktion i 

många länder i världen.  

Den låga kostnaden av produktion med hög säkerhetsnivån samt mindre utsläpp det vill säga 

lägre miljöpåverkan kan göra kärnkraft en stor fördel energikälla jämfört med andra 

energikällor (Englund, 2009). 

Nackdelen är att kärnkraftsolyckor kan orsaka betydande skador. Det finns också en stor oro 

bland allmänheten för allvarliga olyckor samt för osäkerheten kring förvaring av kärnavfallet. 

Kärnbränsletransport kan vara stor risk för radioaktivt läckage till omgivningen. Till 

nackdelarna hör också riskerna för missbruk av kärnenergin och att kärnkraft kräver stor 

säkerhetshantering (Englund, 2011). 

2.1.2 Kärnkraft i Sverige och andra Nordiska länder 

Sverige och Finland är de enda två nordiska länder som har kärnkraft som en elektrisk källa. 

Den första kärnkraftverk i Sverige startades år 1954. Nuförtiden finns tio kärnkraftsreaktorer i 

Sverige och i Finland finns det 4 kärnkraftsreaktorer, den femte är flera år försenad och 

planerad att gå i drift år 2014 (Svensk Energi, 2012). 

Ovan nämnda kärnkraftverk är fördelade enligt tabellen nedan (Thelandersson, Okänd år):  
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Tabell: 2.1 Post-tensioning systems and corrosion protection systems used in the Swedish and Finnish 
nuclear  

      

 

2.1.3 Kärnkraft i världen 

Nu förtiden drivs 441 kärnkraftsreaktorer i ca 32 länder med total effekt om 363 GW.  Det 

finns 32 reaktorer är under byggnad i 24 länder, varav sex länder som inte har några reaktorer 

tidigare, planerar för byggande av ytterligare 104 reaktorer (Svensk Energi, 2012). 

        Tabell 2.2. Nuclear Power Plants Worldwide (IAEA, 2014). 

Country 

 

 In Operation Under Construction 

Number 
Electr. net 

output 
MW 

Number 
Electr. net 

output 
MW  

Argentina 2 935 2 717 
 

Armenia 1 375 - - 
 

Belarus - - 1 1,109 
 

Belgium 7 5,927 - - 
 

Brazil 2 1,884 1 1,245 
 

Bulgaria 2 1,906 - - 
 

Canada 19 13,500 - - 
 

China 
(6 reactors in Taiwan) 

21 16,890 28 27,756 
 

Czech Republic 6 3,804 - - 
 

Finland 4 2,752 1 1,600 
 

France 58 63,130 1 1,600 
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Germany 9 12,068 - - 
 

Hungary 4 1,889 - - 
 

India 21 5,308 6 3,907 
 

Iran 1 915 - - 
 

Japan 48 42,388 2 1,325 
 

Korea, Republic 23 20,710 5 6,370 
 

Mexico 2 1,330 - - 
 

Netherlands 1 482 - - 
 

Pakistan 3 690 2 630 
 

Romania 2 1,300 - - 
 

Russian Federation 33 23,643 10 8,382 
 

Slovakian Republic 4 1,815 2 880 
 

Slovenia 1 688 - - 
 

South Africa 2 1,860 - - 
 

Spain 7 7,121 - - 
 

Sweden 10 9,474 - - 
 

Switzerland 5 3,308 - - 
 

Ukraine 15 13,107 2 1,900 
 

United Arab Emirates - - 2 2,690 
 

United Kingdom 16 9,231 - - 
 

USA 104 101,465 5 5,633 
 

Total 435 372,022 72 68,344 
 

          

2.1.4 Olyckor/haverier och incidenter i kärnkraftverk 

Det finns skillnad mellan en olycka och en incident. En olycka innebär att händelsen uppstår i 

ett system. Där kan personer eller objekt i systemet skadas och kan påverka systemets 

funktion som kan leda till avbrott i verksamheten. Däremot en incident krävs att en del går 

sönder t.ex. en ventil, men inte orsakar en skada för personer eller objekt d.v.s. inte orsaka 

betydande skador i omgivningen men däremot kan den leda till ekonomiska förluster när 

systemet stängas ner tillfälligt (Bay, 2006). 
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Olyckor/ Incidenter i Svenska kärnkraftverk reaktorer  

Åtta incidenter har inträffat den svenska kärnkraftverk under olika årstider, varav den 

allvarligaste som skett senaste i Forsmark 1 i juli 2006. 

Tabell 2. Olyckor/ Incidenter i Svenska kärnkraftverk reaktorer (TT och Strålskyddsmyndigheten, 2011) 

 

Verk 

 

År 

 

Orsaken 

Forsmark 1 

 

Juli 2006 Två reservgeneratorer startade inte 

Barsebäck 2 Maj 1999 Vattenkylningen fallit bort på grund av 

felmanöver. 

Ringhals 4 September 1997 Efter 19 timmar, upptäckte man ventilfel. 

Oskarshamn 2 November 1996 Reaktorn startade utan att 

härdsprinklersystemet är i gång. 

Studsviks 

forskningsreaktor/Uppsala 

Oktober 1995 En person överexponerades för radioaktiv 

strålning. 

Ringhals 2 Oktober 1994 Säkerhetsventiler till en generator 

fungerade inte. 

Barsebäck 2 Juli 1992 Silarna till nödkylsystemet på reaktorn 

täpptes till av mineralull 

Oskarshamn 3 November 1987 Personal provkörde en reaktor utan att 

snabbstoppssystemet var inkopplat. 
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Olyckor/ Incidenter i utländska kärnkraftverk reaktorer  

’’En sak som borde nämnas här att efter olyckan i Harrisburg skedde flera förbättringar av 

säkerheten på de svenska kärnkraftverken’’ (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012). 

Tabell 2.4. Olyckor/ Incidenter i utländska kärnkraftverk reaktorer (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012) 

 

Verk 

 

År 

 

Plats 

 

Orsaken 

Fukushima mars 2011 Japan Explosioner och läckor inträffade efter en 
tsunamivåg som sköljde över kärnkraftverket 
Fukushima. Alla reaktorer skadades. 

Tjernobyl 1986 Ukraina Reaktorolycka på grund av en rad misstag steg 
reaktoreffekten mycket snabbt till ungefär 100 
gånger det normala. 

Harrisburg 

 

1979 USA Reaktorn överhettades och kärnbränsle 
skadades. 

 

2.1.5 Kärnkraftsatsingar i Europa 

Kärnkraftverk är en av de viktigaste miljöfrågorna inom de senaste 20 åren både i globalt och 

europiska länder. Finska regeringen har beslutat att bygga världens största reaktor i Finland 

som heter Olkiluoto 3 (Håkansson, 2009). En liknande konstruktion byggdes i Frankrike för att 

ta hänsyn till klimatet, konstruktionskostnader, tidsplan och genomförbarhet mm (Inge, 2012). 

Finland parlament godkände ett klimatstrategi år 2001 med Kyotoavtalet (Kyotoavtalet är en 

internationell överenskommelse i Kyoto i Japan som skrevs under 1997, som hade sitt mål att 

minska utsläpp av växthusgaser med drygt 5 procent till år 2008-2012) där hittar man två olika 

vägar för att uppnå målet. Den ena vägen visar att ersätta kol med importerad gas och det 

andra valet är att bygga ut kärnkraften (Håkansson, 2009).  

Frankrike satsar också på sin kärnkraft vid sidan av Finland. Frankrike är ett av de Europeiska 

länder som tydligast investerar på kärnkraft. 80 % av landets energiproduktion är från de 58 

kärnkraftreaktorer. Det planeras att bygga nya reaktorer precis som Finland. Nuförtiden har 

Frankrike ca 60 reaktorer i drift och de nya reaktorerna räknas med att vara i drift 2015-2025  

(Håkansson, 2009). 
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2.2 För- och efterspända betong konstruktioner 
Det finns två typer av spännarmerad betong: 

Förspända konstruktioner förekommer oftast vid tillverkning av betongelement. 

Konstruktionen kännetecknas av att före gjutningen spännar man armeringen sedan släpps 

den efter att betongen har hårdnats. Armeringen försöker komma tillbaka till sin ursprungliga 

form genom krympning som betongen försöker förhindra, och då får betongen en 

tryckspänning. Element som prefabriceras i fabrik är ofta förspända (Mikael, 2010). 

Efterspända konstruktioner förekommer oftast vid platsgjutning och kännetecknas av att man 

gjuter betongen och spänner armeringen efter. Detta sker vid tillräcklig hållfasthet hos 

betongen (Mikael, 2010). 

2.3 Allmänt om konstruktion av reaktorinneslutningar 
Inneslutning utformas av en bärande yttre del med efterspänd och armerad betong. Den har 

en cylindrisk vägg med yttre tjocklek 1,0–1,5 meter och detta varierar mellan olika 

reaktoranläggningar. Inretjockleken är ca 0,2-0,3 m. Tätplåten är ingjuten innanför den last 

bärande ytterskalet.  Tätplåten huvud uppgift är att säkerställa och minska utsläpp från 

inneslutning vid en olycka.  

Tätplåten placeras mellan yttre och inre delen av cylindriska väggen och har en tjocklek av 4-8 

mm när det gäller rostfritt material.  I vissa fall är tätplåten fritt exponerad i de övre delarna av 

inneslutningen och oftast förbrukats dem som motgjutsform (Barslivo, Österberg, Aghili, 2003) 

(Roth, Silfwerbrand & Sundqvist, 2002).  

2.3.1 Inneslutnings uppgift 

Inneslutningen är en passiv konstruktion som avses vara obelastat vid drift och belastat vid 

haverier. Nedan visas vilka uppgifter har Inneslutningen av både PWR och BWR (Gustavsson, 

2013): 

 Förhindra utsläpp av radioaktivt material vid haveri till närmiljö 

 Bära laster från inre ledningar och komponenter  

 Reaktors primära system inneslutas av Inneslutningen 

 Skyddar reaktorn mot påverkningar utifrån 

 Strålskydd både internt och externt 

 Reducera ångtrycket vid haveri genom att uppfylla krav på täthet mellan sekundär- 
och primärutrymme 

2.3.2 Reaktorinneslutning i Oskarshamn 

På OKG är reaktorinneslutningen av spännarmerad betong. Spännkablarna injekteras med 

cementbruk efter uppspänning vilket gör det svårt att mäta spännkrafterna (se Tabell 2.5 

nedan): 

Spännarmeringen är inlagd i både vertikal- och horisontalled och är planerad att förhindra 

dragbelastningar i betongen vid en olycka som kan orsaka flera belastningar. 
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Tabell 2.5. Spännsystem och korrosionsskydd för Oskarshamns inneslutningar (Anderson, 2004) 

O1 BBRV Cement Injektering 

O2 BBRV Cement Injektering 

O3 VSL Cement Injektering 

  

2.4 Inträffade skador i reaktorinneslutningen 
Betongens egenskaper ändras med tiden på grund av miljöpåverkan och förändring av 

betongens mikrostruktur (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003). 

Det finns bland annat stora skaderisker för spännarmering som är injekterad. Däremot blir 

mycket lättare att kontrollera problem och korrosion när spännarmeringar är omgivna med 

fett. För att säkerställa injekterad spännarmeringens kondition bör utredas någon form av 

oförstörande metod som redovisas i senare skedet av denna rapport (Barslivo, Österberg & 

Aghili, 2003). 

De allvarliga skador som skedde under årens lopp är bland annat Forsmark 1 (år 1997) och 

Barsebäck 2 (år 1993). Skadan upptäcktes vid täthetsprovning av inneslutningen i Forsmark 1.  

Spännkablarna kan skadas av spänningskorrosion om dem angripas av kloridjoner. Efter att 

man har placerat spännkablar och stänger i föderrör blir de inte att åtkomliga för normala 

metoder (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003). 

2.5 Spännkablar 

2.5.1 Allmänt om spännkablar 

Vid utformningen av förspänningssystemen kan man skilja mellan två typer av spännkablar i 

reaktorinneslutningen, Injekterade kablar och icke injekterade kablar (Försström, 2013). 

Injekterade kablar:  

De används vanligtvis vid efterspända betongkonstruktioner exempelvis broar. Spännda kablar 

ligger i ett rör som efter uppspänning injekteras med cementbruk under ett visst övertryck. 

Cementbruket måste fylla ut alla hålrum kring spännkablarna. Cementbruket skyddar kablarna 

mot rost och kan överföra vidhäftningskrafterna från spännarmering till kringliggande betong 

(Försström, 2013).  

 

Icke injekterade kablar:  

Används vanligtvis vid tunna bjälklag (t ex P-däck) men inte för broar i Sverige. 

Vid icke injekterade kablar kan någon typ av fettfyllning eller varmluft genomblåsning ersätta 

cementbruket. I detta fall fungerar fettfyllningen som rostskydd men kan inte utnyttjas för 

överföring av vidhäftningskrafter (Försström, 2013). 
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Det är också möjligt att fortlöpande kontrollera spännarmeringens funktion samt att kunna 

byta ut spännkablarna vid defekt (Försström, 2013). 

Tabellen nedan visar några skillnader i tekniska egenskaper mellan injekterade kablar och icke 

injekterade kablar (Försström, 2013): 

Tabell 2.6. Olika egenskaper av injekterade och icke injekterade kablar 

Egenskap Injekterade kablar 
Icke injekterade 

kablar 

Brottegenskaper Bättre pga. vidhäftning  
Sämre (Större 

deformationer) 

Friktion  

 

Sämre (kan kompenseras  

med armering) 
Bättre  

Utbytbarhet  Nej Ja 

Ekonomi vid bygge  Något bättre  - 

Inverkan av lokalt brott  
Vidhäftning begränsar 

skadan 
Hel kabel blir utslagen 

Rostskydd  Beprövad teknik Beprövad teknik  

Vid uppsprickning  

 
Nästan som slakarmering Sämre (kan kompenseras 

med armering) 

2.5.2 Spännkabelsystem i Sverige  

Spännkablarna finns i olika platser i konstruktionen. Spännkablarna medverkar i svenska och 

även andra länders reaktorinneslutningars funktion. De ligger i inneslutningsväggen båda 

vertikalt och horisontellt (Anderson, 2004). 

Det finns två olika typer av spännkabelsystem som används i de svenska inneslutningar, BBRV 

respektive VSL-system. BBRV-system spänns upp genom att dra ankarstycket bakåt med hjälp 

av domkraft. Systemet består av ett större antal trådar med fixerad längd (se Figur 4 and Figur 

5) (Anderson, 2004). 

Spännkabeln för VSL systemet består av ett antal vajrar som spänns genom att dra direkt i 

vajrarna (se Figur 6 och Figur 7). Vajrarna fixeras sedan med kilar i ankarstycket, där 

ankarstycket har direkt kontakt med ankarplattan. Kärnkraftverk i andra länder använder också 

andra system för att utföra spännkabelsystem (Anderson, 2004). 
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Figur 4. Foto BBRV förankring         Figur 5. Principskiss BBRV förankring        

 

 

              

Figur 6. Foto VSL förankring                        Figur 7. Principskiss VSL förankring  

    

Kablarna i Forsmark 1–3 och Ringhals 2–4 ligger också i ett foderrör, men de är antingen är 

injekterade med fettliknande produkter eller torrluftventilerade. Detta gör att kablarna i dessa 

är åtkomliga för besiktning, granskning och byten. Det finns särskilda program för att utföra de 

här inspektionerna (Anderson, 2004).  

Däremot spännkablarna i Oskarshamn 1–3, Barsebäck 2 och Ringhals 1 ligger i foderrör som är 

injekterade med cement och är inte åtkomliga för inspektioner (Anderson, 2004). 

För cementinjekterade spännkablar skyddas spännkabeltrådarna av injekteringsbruk där 

spännkabelns förankring gjuts in i betongkonstruktionen (se Figur 8 nedan). För 

torrluftsventilerade spännkablar skyddas både spännkabeltrådarna och 

spännkabelförankringen av cirkulerande torrluft (huv placeras över förankringen och 

integreras i ventilationskretsen, se Figur 9) (Anderson, 2004). 
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Figur 8. Injekterad BBRV kabel, förankring eftergjuts (Anderson, 2004) 

 

 

 

Figur 9. Torrluftsventilerad VSL kabel, ventilationshuv över VSL förankring (Anderson, 2004) 

 

Fördelen med cementinjektering är att cementbruket utgör ett mycket bra skydd mot 

korrosion (om inventeringsarbetet är utfört på rätt sätt), d.v.s. samtliga delar av spännkabeln 

omslutna av cementbruk. Cementinjektering medför också att spännkabeln till vis del kan 

utnyttjas som slakarmering vid höga belastningsnivåer (Anderson, 2004). 

Nackdelen med cementinjekterade spännkablar är att nivån på spännkraften samt statusen för 

spännkabeln inte går att fastställa på samma sätt som det gör för torrluftsventilerade 

spännkablar. Cementinjekterade spännkablar går inte heller att spänna i efterhand eller byta 

ut vilket är möjligt för torrluftsventilerade spännkablar (Anderson, 2004). 

2.6 Metoder för att kontrollera spännkablar 
Man ska bestämma tillstånd av cementinjekterade spännkablar, därför har man alltid gjort 

forskningar I nuvarande reaktorinneslutningar med syfte i första hand att mäta på kvarvarande 

spännkraft och risk för korrosion på spännstålet. Samtidigt finns det tester och kontroller för 

att bestämma tillstånd hos andra typer av spännkablar. 
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Spännkraftens uppgift/verkningssätt 

Spännkraften i stålkablarna överförs via kabelförankringar och stödjepunkterna till 

betongkonstruktionen, vilket medför tryckspänningar i betongkonstruktionen vid normal drift. 

Spännkraften i princip skall vara minst så stor att den ska balansera krafterna som uppstår från 

konstruktionstrycket. Ett ytterligare krav som kan avgöra behovet av spännkraft för svenska 

inneslutningar är att slakarmering och tätplåt inte skall uppnå flytgränsen om 

konstruktionstrycket överskrids med 50 % (Lundqvist, 2007-2012). 

Spännkraftens huvudsakliga uppgift i en inneslutning är att begränsa betongkonstruktionens 

utbredning och uppsprickning vid de höga inre tryck som kan uppstå vid en reaktorolycka 

(Lundqvist, 2007-2012). 

En annan uppgift av spännkraften är en förbättrad säkerhet på grund av en ökad täthet hos 

betongen då uppsprickning under normala förhållanden begränsas. För de spännkablar där 

kabelrören cementinjekteras har spännarmeringen även en sprickfördelning effekt, dvs. 

Spännkablarna fungerar i princip även som slakarmering (Lundqvist, 2007-2012). 

Spännkraften bedöms sjunka med upp till 20 % på 30-40 års drift.  Spännkrafterna i kablarna 

bestämmer hur stor kraft reaktorinneslutningen tål innan den ger efter vid en olycka 

(Lundqvist, 2007-2012). 

2.6.1 Cementinjekterad spännkablar 

Bredvid Korrosionsproblem så är tillstånduppföljning av spännkablar hör gemensamt mellan 

broar och reaktorinneslutningar som har samma typ. Icke förstörande provnings metoder av 

de injekterade spännkablar som ligger djupt i betongen är ett problem i samband med broar i 

förspänd betong. Under mer än 30 år har man gjort flera forskningar, provningsmetoder och 

utvecklingsinsatser för att hitta lösning till detta problem (Lundqvist, 2007-2012). 

Nedan visas Peter Lundqvist test på betongbalkar från det finska kärnkraftverket Olkiluoto 

’’eftersom kablarna inte ligger fritt i foderrören, är mätningarna svårare att utföra’’ (Lundqvist, 

2007-2012). 

När kärnkraftverket byggdes, tillverkades ett antal balkar som efter liknar 

reaktorinneslutningen. Test resultaten ska jämföras med beräknings modeller. Syftet är att 

’’fast ställa den modell som bäst beskriver spännkraftsförluster över tiden’’ (Lundqvist, 2007-

2012).



 

17 

 

Testbalkar från Olkiluoto/Finland 

Balkarnas förutsättningar (Lundqvist, 2007-2012): 

- Balkarna är 3 meter långa  

- Kvadratiskt tvärsnitt är 500x500 mm  

- Spännsystem som är VSL och BBRV  

- Centrisk tryckkraft är c:a 2,5 MN  

- Spännkraft bestäms via trepunktsböjprov  

- Testresultat jämföras med förluster från modeller för krypning, krympning och 
relaxation.  
 

Resultat diagram (Lundqvist, 2007-2012): 

 

Figuren visar  en kraft- förskjutningsdiagram där bestämmas spännkraft, P. Samt med hjälp av 
Naviers formel bestämmas spännkraften. 

      

 0=- P/A+M(egt)/W+M(F)



Där, P= Spännkraft 

        A= Area 

        M (egt)= Moment av balkens egentyngd 

        M (F)= Moment av kraft från provningsmaskin 

Testresultatet visar att förluster vid balkarna är väldigt höga på grund av klimatpåverkan 
(Lundqvist, 2007-2012).  

 

EU-projektet CONMOD: 

Genom CONMOD satsning försökte man använda både beräkningar med finita elementmetoden 

och icke förstörande provningar (OFP) för ett ändamål att bedöma reaktorinneslutningarnas 

tillstånd samt deras beteende vid belastning. (Ullberg, 2006). 
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De metoder som provades var följande:  

-  Täckskiktsmätare  

-  Georadar 

-  Radiografering (High Energy Computed Radiography, HECR)  

-  Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW)  

-  Spectral Analysis of Surface Waves (SASW)  

-  Impact Echo (IE)  

-  Ultrasonic Pulse Echo (UPE) 

De metoder som rekommenderas för framtida undersökningar, samt användnings området för 

respektive metod, har sammanställts i Tabell 2.7 (Ullberg, 2006).  

Tabell 2.7. Det mest användbara OFP- metoderna vid undersökning av reaktorinneslutningen i Barsebäck 
1, samt den information som erhålls med respektive metod.   

Method Objective 

Radar Rebar and cable duct position and depth 

HECR Rebar and cable duct position, size and condition 

HECR Other details of concrete internal (high resolution) 

HECR Void detection and detection of alien materials in concrete 

HECR Concrete thickness (2-sided access) 

MASW Concrete thickness and thickness of layers 

MASW Concrete mechanical properties and quality 

MASW Quality of bond between concrete and embedded steel liner 

 

En Oförstörande provning metod (OFP) kan inte förväntas vara aktuell hos cementinjekterade 

spännkablar enligt författarens värdering. I detta fall måste man prova förstörande påträngande 

provning som en bästa möjlighet (Ullberg, 2006). 

1. Temperaturfördelningsberäkning i inneslutningsväggen.  

2. Fukthaltsmätning i inneslutningsväggen på utvalda punkter i väggen.  

3. Kartläggning av kaviteter i injekteringen enligt erfarenhet är mest sannolika (avluftningar 
mm).  

4. Utväljning av antal punkter där både fukthalten och risken för kaviteter är hög.  

5. Radiografering. 

6. Upptagande av inspektionshål och undersökning av korrosionstillstånd med fiberoptik vid 
konstaterad större kavitet som exponerar spännkablarna.  

7. Vakuuminjektering av kaviteten.  
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2.6.2 Fett/oljeinjekterad spännkablar 

Undersökningar utförs regelbundet för inspektion av fettinjekterade spännkablar. I Sverige följs 

”NRC Regulatory Guide, 1,35” för denna typ av kabelinspektion. Där hittar man beskrivningar 

baseras på inspektions och bevakningsprogram för betonginneslutningar med icke 

cementinjekterade kablar. Nämligen utförs inspektionerna vart 5:e år och ca 4 % av 

spännkablarna väljs slumpmässigt ut för kontroll. Inspektionerna omfattar följande (Andersson, 

2004): 

- En visuell besiktning av betongen kring kabelförankring samt förankringsdetaljer. 

- Mätning av spännkabelkraft (utförs med domkraft, lift-off test). 

- En del utvalda vertikal- och horisontalkablarna spänns ned, där en tråd/lina undersöks 
visuellt över hela dess längd. Dragprov utförs för delar av utdragen tråd/lina. 

(Barslivo, Österberg & Aghili, 2003) 

Nedan redovisas provningar i Ringhals 2, 3 och 4 eftersom de tre kärnkraftverken har 
fettinjekterade spännkablar i reaktorinneslutningen men ingen spännkabelprovning utförs i 
Ringhals 1 eftersom kablarna är cementinjekterade (Gustavsson, 2013). 

Spännkabelprovning i Ringhals 2, 3 och 4 utförs enligt Nuclear Regulatory Commission 
1.35 (Gustavsson, 2013). 

 Frekvens idag var 10:e år 

 Idag provas 11 kablar 3 vertikala kablar, 3 domkablar och 5 horisontalkablar  

 En tråd dras ut ur en domkabel och en horisontalkabel  

 3 provbitar, en i varje ända och en på mitten provas  

 0,2 gräns 

 Brottgräns 

 Brottöjning 

 Bockning 

 Ett antal fett prover testas med avseende på alkalinitet, förekomst av kloridnitrat- och 
sulfidjoner och vattenhalt. Numera görs dessutom saltdimmetest 

 Okulär besiktning av betongytor 

  

 

2.6.3 Oförstörande provning metoder (OFP) 

För att upptäcka korrosion i spännkablar i broar finns några icke förstörande provnings metoder. 

Nedan vissas några av dessa metoder (Ullberg, 2006): 

 Högenergiradiografering anses besvärlig ur flera synpunkter men kan upptäcka 
ofullständig injektering i spännkabel- rören (Ullberg, 2006). 

 Akustisk emission kan upptäcka brott om metoden används för kontinuerlig 
övervakning (Ullberg, 2006). 

 Magnetic Field Disturbance (MFD) anges som den metod för undersökning av 
spännkablar som har störst tillväxtförmåga (Ullberg, 2006). 
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 Impact Echo (IE) metoden för att finna hålrum intill injekterade spännkablar. Metoden 
har provats 1997 på en amerikansk bro. Ofullständig injektering upptäcktes i 40 % av de 
undersökta balkarna. Inga korrosions-skador av betydelse hade däremot uppstått under 
de 30 år som gått sedan bron byggdes. Den fungerade endast vid tunna täckskikt 
(Ullberg, 2006). 

 Georader metod används för att spåra spännkabelrören för vidare oförstörande 
provning eller för inspektion. Fördelen med detta är att metoden är avvändbart vid 
täckskikt på upp till 0,4 m och Nackdelen är signalen störs av slakarmering. Denna 
metod rekommenderas då ritningar saknas eller inte stämmer (Ullberg, 2006). 

 Radiografering anses vara den bästa icke förstörande provning metod för att bestämma 
brott eller korrosionsskador på spännkablar. Det är den enda metod som kan ”se” inuti 
spännkabelrören. En nackdel är kostnaden (Ullberg, 2006). 

 Hålborrning är en relativ snabb lokaliseringsmetod. För att komma åt spännkablar 
används en 25mm borr fram till spännkabelrör. För undersökning av hålrum kan även 
tryck- eller vakuumprovning användas. Radiografering kan ge en klar bild av hålrum, 
men för att upptäcka mindre korrosionsskador krävs håltagning en djupare 
undersökning. Hålrummen är vanligen mycket små och begränsade till de översta 5 mm 
av kabelrörets tvärsnitt, medan själva spännkablarna är väl täckta av injekteringsbruk. I 
praktiken är det relativt ovanligt med signifikant hålrumsbildning, men hålrum upp 
träder ofta tillsammans (Ullberg, 2006). 

Några exempel på oförstörande provning som används vid Tillståndsbedömning av 
byggnadsverk: 

 SMASH 

Med Smash-metoden kan man bl.a. att bekräfta om det finns skador inre i en 
betongkonstruktion och tillståndet för tätskikt på broar. Detta är en snabb metod som 
används för att kontrollera stora ytor på kort tid (Ramböll, 2014). 

 EKP 

Med hjälp av metoden kan man upptäcka armeringskorrosion innan den påverkar 
konstruktionen (Ramböll, 2014).  

 MIRA 

MIRA är ett instrument som kan skapa en tredimensionell representation för att 
kontrollera om det finns någon defekt inre i en betongkonstruktion med hjälp av 
ultraljud (Ramböll, 2014). 

I allmänhet oförstörande provnings metoder är mycket användbara för att upptäcka skador och 

oönskade händelser d.v.s. att utföra övervakning med hjälp av OFP-metoder (Ullberg, 2006). 

2.6.4 Hur kontroller Trafikverket sina broar 

I trafikverket görs en huvudinspektion med hjälp av olika visuella metoder. Man går igenom hela 
konstruktionen för att kolla om det finns skador i form av vittringar, sprickor mm. Inspektionen 
syftar till att upptäcka och bedöma akuta skador som kan påverka konstruktionens tillstånd på 
kort och långt sikt. 

Trafikverket genomför olika inspektioner som till exempel huvudinspektion, särskild inspektion, 
undervatteninspektion, mm. Periodiska inspektioner av broarna är en väsentlig grund för att 
uppfylla trafikanternas krav på säkerhet och framkomlighet därför utförs huvudinspektion 
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maximalt var 6:e år. Ibland i vissa broar t.ex. gamla broar behöver inspektionen genomförs i en 
kortare period än 6 år beroende på brons tekniska tillståndet (Trafikverket, 2014) (BaTman, 
2014). 

Samma inspektion görs även vid utförandet av broar om det finns några avvikelser vid 
byggnaden. Utifrån inspektionshandlingar kan man bestämma vilka åtgärder som ska göras. 
Med hjälp av programmet BaTMan (Bridge and Tunnel Management är ett hjälpmedel för 
effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk) (Trafikverket, 2014). 

Provar också görs för att kontrollera broarnas beständighet, hållfasthet och vidhäftning genom 
att skicka provarna till laboration och görs olika tester. Ett av dessa prover är att mäta 
saltinnehållet. Saltet påverkar betongen genom att korrodera armeringen i betong som leder i 
sin tur till spjälkningar (Trafikverket, 2014). 

 

Vid kontroll av spännkablar: 

Om man vid inspektionstillfälle upptäcker skador i den spända delen (huvudbalk) av 
brokonstruktionen i form av sprickor, analyserar man skadan med hjälp av omberäkning av 
konstruktionen och hur mycket bron kan tolerera sprickbildning. Ibland bildas kalkutfällning 
kring ankarplatta där man kan spänna kablarna. Man börjar med att kontrollera om 
kalkutfällningen kring ankarplattan har en gravrost då utförs ett förenklat test genom att 
kontrollera om det finns spänning i kablarna. Om resultatet är godkänt behandlas plattan med 
rostsskyddsmålning (Trafikverket, 2014). 
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3. Konstruktion av reaktorinneslutningar i andra länder 
I hela världen finns det olika konstruktionstyper av reaktorinneslutningar. Vanligtvis av 

betong- eller stålbyggnad. Nedan beskrivs bl. a spännda betonginneslutningar, 

stålinneslutningar och slakarmerad inneslutningar med tanke på för-och nackdelar av varje 

konstruktions typ. 

3.1 Olika konstruktionstyper av reaktorinneslutningar 

3.1.1   Spännarmerade betonginneslutningar 

Det mest använda material i kärnkraftverk reaktorinneslutningar är betong. Det är ca 95 % av de 

kärnkraftverk som byggts mellan 1971 och 1999 har någon typ av betongkonstruktion. De flesta 

reaktorer är byggda med efterspänd betong. Väggen av reaktorinneslutningen består av en 

betongvägg med ingjuten kabelrör. De PWR inneslutningar i USA är främst av spännarmerade 

betonginneslutningar. 

Fördelar  

 Betong konstruktion är bra för att säkerhetsställa läckage täthet. 

 Betongen skyddar armeringen från påverkan av klimatet och korrosion 

 Betongen fungerar som bärande konstruktion 

 Betong har hög tryckhållfasthet och hållbarhet 

 

Nackdelar  

 Man måste ta en stor hänsyn till fukthalten, vatten och cementhalten vid konstruktion 
eller värdering av reaktorinneslutning, detta är på grund av betongens skärmande 
egenskaper såsom termisk diffusionsförmåga, värmekapacitet, fukttransport koefficient, 
krympning, krypning och neutron-och gammastrålning. Fukthalten påverkar också andra 
materialegenskaper såsom gaspermeabilitet (Hassanzadeh & Adsen, Elforsk). 

 Vid spännarmerad inneslutning borde betongen vara sprickfri även vid olycka.  (IAEA, 
2004) 

 Spännings förluster av spännkablarna måste beaktas och utvärderas vid spända betong 
konstruktioner. 

 Reaktorinneslutning av betong kan påverkas av olika faktorer t.ex. 
temperaturförändringar som orsakar nedbrytningar i (Roth, Silfwerbrand & Sundqvist, 
2002) 
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3.1.2 Stålinneslutingar 

I vissa länder bygger man stålreaktorinneslutningar. Det finns både för- och nackdelar med 

sådana inneslutningar. För att stoppa strålningsläckage används det tjocka betongskiktet runt 

omkring reaktorn. 

Exempel på kärnkraftverk i världen som har stål reaktorinneslutning: 

 Lovisa kärnkraftverk i Finland (Fortum, 2012) 

 USA. ca 60 % av USAs BWRs inneslutningar är stål (se figuren nedan) (NUREG-1037, 

1985)( Canadian Nuclear Society, 1984) 

 Tyskland. Reaktorn är uppbyggd av cylindriskt stålkärl som är ca 12 m hög och 5m på 
insida diameter (Lendell, 1993) (Wilson, 2013) 

 Ukraina (Deutsche, 2012) 

 Storbritannien (UK Trade and Investment 2010) 

 Japan (NUCLEAR ENERGY FAQ, 2012) 

 Sydafrika (Lindholm, 2010)  

 

 

Figur 10, Mark I Steel Containment Design (Used in 60 percent of USA BWR) 

(NUREG-1037, 1985) 

Fördelar  

 Med stålinneslutningen finns det möjlighet att begränsa olycka konsekvenserna, därför 
är det mycket väsentligt att den behållas intakt. Det viktigaste är att rörledningar och 
andra genomföringar i inneslutningen kan stängas så de sluter tätt (Fortum, 2012). 

 Man kan se till att tryckkärlet hålls oförstörd under hela olyckan även om härden smälts, 
genom att kyla ner reaktorns tryckkärl utifrån. Medan resterna av reaktorhärden behålls 
och kyls ner inuti tryckkärlet, så att skador på tryckkärlet inte kan leda till att 
inneslutningens intakthet rikseras (Fortum, 2012). 
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 Den är väl avsedd för svetsning (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003) 

 Hög seghet och låg porositet (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003) 

 Det tryckbärande skalet av stål fungerar även som tätplåt (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003) 

 Det yttre skalet av betong kan göras slakarmerat, d.v.s. inga problem med spännkablar som 
tappar sin spännkraft (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003) 

 Kontroll av korrosionsskador kan enkelt göras med OFP-metoder direkt från insidan (Barslivo, 
Österberg & Aghili, 2003) 

 

 

Figur 11, Säkerhetssystem (Fortum 2012) 

 

Nackdelar  

 Korrosionen kan uppstå på bultmaterialet i inneslutnings förankringsbultar (Varpasuo, 
2005). 

 Längre byggtid (Bergfors 2014). 

 Dyrare konstruktion (Bergfors, 2014). 

3.2 Reaktorinneslutnings konstruktion som på OKG 
Nedan presenterar vi några kärnkraftverk i världen som har en liknande reaktorinneslutnings 

konstruktion som finns på OKG det vill säga inneslutningen utgörs av spännarmerad betong med 

cementinjekterade spännkablar. Armeringen består av kablar som ligger uppspända i foderrör 

som gjutits in i betongen. 

3.2.1 Finland 

I Finland finns det totalt 4 kärnkraftsreaktorer. Reaktorinneslutningen i Finland har samma 

konstruktions typ som på OKG. Detta är utformad som en betongcylinder som är spännarmerad 

både i vertikalt och horisontellt led.  
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Reaktorinneslutningen har två väggar, inre delen är uppbyggd av spända betong täckt 

med en metall stomme och den yttre delen är av armerad betong skal (Kable, 2014). 

Korrosionsskydd av spännkablarna görs med cementinjektering metod precis som på OKG 

och Frankrike (Lundqvist, 2012). 

3.2.2 Kanada 

Totalt finns det 10 reaktorer i Kanada. CANDU- reaktor i Kanada är utformad av 

efterspänningssystem. Strukturen för denna reaktor är under kontroll och övervakad.  År 

2000 genomfördes en fältundersökning som en del av tillståndsbedömning och korrosion 

upptäcktes i vissa av de injekterade efterspännkabeltråder (Whitlock, 2014).  

Gentilly-1 kärnkraftverk är också utformad av efterspänningssystem. En undersökning som 

pågår för närvarande för att bedöma tillståndet för injekterade efterspännkablar och 

armerad betong.  År 2000 upptäcktes korrosion i vissa av de injekterade efterspända 

kabeltrådarna (Whitlock, 2014). 

I Kanada har man gjort flera individuella mätningar och laborationer för att kunna undersöka 

och bedöma effekt av korrosion och samtidigt att samla in data material för att kunna 

utveckla icke förstörande undersöknings metoder för att övervaka inneslutningarna 

(Canadian Nuclear Association, 2013). 

3.2.3 Belgien 

Av totalt 7 reaktorer har 5 stycken en spänd inneslutnings konstruktion med ett yttre och 

inre skal. Inre skalet är spänd med fastgjutna spänningskablar. Inneslutningen består av 

betongskal med 85 mm tjocklek och tätplåten är fastgjutna i det skalet (Barslivo, Österberg & 

Aghili, 2003). 

De två andra reaktorer har icke spännarmerad inneslutning. Vad gör Belgien för att 

kontrollera deras reaktorer, verifiera tillståndet hos inneslutningen och analysera 

förekommande belastningar, enligt SKI rapport 02: 58 används övervakningsutrustning i 

relativt stort sätt (Barslivo, Österberg & Aghili, 2003). 

Monteringssystem pågår kontinuerligt gällande visuella besiktningar av tätplåt. Därför 

använder man mätinstrumenten för kontinuerliga mätningar av töjningar, tryck och 

vibrationer. De icke injekterade förspänningskablarna används för mätningar av 

förlustkrafter och förändringar av materialegenskaper, i enlighet med myndighetskrav. Det 

framgår att man gör ominstallationer av instrument allt eftersom de gamla blir uttjänta 

(Barslivo, Österberg & Aghili, 2003). 
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3.2.4 Kina 

Kina har importerat tekniken framför allt från Frankrike, Ryssland och Kanada.  Men enligt World 

Nuclear Association inventerat kina en avancerad teknik med mer säkerhet än förut. 

Reaktorinneslutningen är uppbyggd med betongbottenplatta som gjuts vid byggstarten 

(ELFORSK, 2013). Armerad betong används både i grunden, reaktorinneslutnings struktur, 

tillhörande byggnader, turbinbyggnader och förbrukade bränslelagringsområde (Ex: Qinshan och 

Tarapur reaktorer). Man börjar gjuta inneslutningens bottenplatta vid byggstarten Detta 

armerad betong tillverkas på plats med hjälp av armeringsjärn före gjutningen. (IAEA, 2004).  

I kina används också stora kompositstruktur med stål- betong väggar. På grund av begränsningar 

av lyft eller transport är det ofta nödvändigt att hälla betong i väggarna efter att modulerna har 

satts i slutläget (IAEA, 2004). 

3.2.5 Frankrike 

I Frankrike dras spännkablarna genom ett rör som efter uppspänningen injekteras med 

cementbruk (precis som på OKG) vilket gör det omöjligt att direkt mäta dragkraften eller att byta 

ut defekta kablar. Men spännkablarna är (indirekt) bevakade genom övervakningssystem av 

inneslutningsväggen. Systemet är ganska omfattande. Användningen av detta 

övervakningssystem ger uppgifter om de kvarvarande spännkrafter även efter deformationer i 

konstruktionen som t.ex. krypning och krympning (Tarallo, 2014). 
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4. Analys   
Under arbetet har vi diskuterat möjliga synvinklar inom detta ämne vid flera tillfällen. 

Sökningarna har visat att det finns tre olika konstruktionstyper av reaktorinneslutningar som 

används i hela världen. Den vanligaste typen är Spända betonginneslutning och de andra är 

Stålinneslutning och Slakarmerade betonginneslutning. 

Efter alla undersökningar och faktasamlingar har vi kommit fram till att vilka länder som har 

samma konstruktioner som på OKG och vilka har en annan typ av konstruktion i 

reaktorinneslutningen. 

Resultatet av arbetet har visat att spännarmeringen är den viktigaste konstruktionsdelen för 

inneslutningens förmåga för att inneslutningen ska klara sin uppgift. Men när spännarmeringen 

är cementinjekterade finns det mycket liten möjlighet att fortlöpande kontrollera eventuella 

kvarvarande spännkrafter och defekter. Däremot när spännarmeringen är icke-

cementinjekterade d.v.s fettinjekterad blir det mycket lättare att övervaka. 

Alla rapporter som finns i bilagorna i kapital 8 under studerade rapporter har visat att den inte 

finns någon metod för att bestämma spännkrafterna i cementinjekterade spännkablar. Men 

däremot kärnkraftverk som har oåtkomliga spännkablar följer några indirekta metoder för att ha 

kontroll på spännkrafternas tillstånd. Detta kan vara en lösning mot OKG och de andra länder 

med samma konstruktionstyp. Vid avsnitt 2.6.3 redovisades många olika oförstörande provning 

metoder som används för att utföra övervakning och upptäcka korrosion. 

Den sista frågan om Trafikverket ges en bild av olika visuella metoder som de har för att kolla 

och kontrollera sina broar. Syftet med de inspektionerna är att säkerhetsställa konstruktionen 

och upptäcka skador inom rätt tid. Vid avsnitt 2.6.4 finns det en diskussion om olika metoder 

som Trafikverket använder som kan vara bra alternativ vid kontroll av spännkablar.  

 Ett tecken på skador i spännkabelsystemet kan vara en ökad spricktillväxt i betongen, t.ex. runt 

spännkabelförankringar. 
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5. Slutsats och diskussion 
Resultatet av alla undersökningar och kontakt med andra länder har visat att det finns flera 

länder i världen som har en liknande konstruktion som på OKG. Men det är de fem länder som 

nämnts på kapital 3 som vi fick tillräckligt information om. Eftersom informationerna är 

konfidentiella och finns inte tillräckligt data på webben, blev det svårt att hitta rätt information 

om något annat land.  

Enligt våra inventeringar finns det tre olika konstruktionstyper av reaktorinneslutning i hela 

världen: Spända betonginneslutning, stålinneslutning, slakarmerad betonginneslutning. Varje 

typ har sin för- och nackdelar. De mesta kärnkraftverk i hela världen har spända 

betonginneslutning däremot fick vi inga informationer tillgängliga på nätet om slakarmerade 

betonginneslutning. 

Spännkablar kan vara cementinjekterade som på OKG och då blir det svårt att byta kablarna när 

de är defekta. En annan typ är Fett/ Oljeinjekterade spännkablar som har ett möjligt 

bevakningssystem och kablarna är åtkomliga när de är defekta. 

Vi har kommit fram till att det inte finns någon metod för att mäta de återstående krafterna i 

spända betongkonstruktioner med injekterade spännkablar. Men det finns några indirekta 

metoder som diskuterats i tidigare avsnittet.  

Trafikverket har några inspektioner för att bedöma akuta skador som kan påverka 

konstruktionens tillstånd. Deras metoder kan vara en stor rekommendation till kärnkraftverk. 

Genom att använda de inspektioner och övervakningssystem för att kontrollera spännkablar i 

reaktorinneslutningar, kan vara en lösningsmetod till framtida byggandet av kärnkraften. 
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6. Rekommendationer 
Ett alternativt förslag för att bedöma tillståndet hos spännkablarna på ett indirekt sätt är att 

använda Lastceller. Lastcell är ett mätinstrument som används för att mäta krafter, spänning 

och töjning i broar. Lastcellen läggas i slutet av kabelrören där spännkablarna finns och på detta 

sätt kan man ha kontroll över spännkraftstillstånd. Men instrumentet borde monteras i början 

av bygget. 

 

Figur 13. En monterad lastcell på bro i början av bygget (Pousette & Fjellström, 2012) 

Våra rekommendationer till OKG är att ta nytta av erfarenheter från några utländska kärnkraft i 

världen vad som gäller bevakning av spännkablarna med hjälp en typ av övervakningssystem 

(t.ex. som i Frankrike) för att bedöma tillståndet hos kvarvarande spännkrafter. 

Vid framtida planer föreslås också att från början bygga reaktorinneslutningar med icke 

injekterade spännkablar istället för cementinjekterad. Detta underlättar övervakningen av 

spännkablarna samt att kablarna blir åtkomliga att byta ut vid defekter. 

En metod som kan utnyttjas på OKG är att trycksätta hela reaktorinneslutningen och mäta 

deformationen i hela betongkonstruktionen med hjälp av ett stort antal instrument och sedan 

räkna baklänges för att få ett mått på spännkraftsförlusterna. 

Deformationsmätningen av reaktorinneslutningen ska utföras för att försöka klarlägga 

tillståndet på betongkonstruktionens ingående spännkablar. Detta kommer att ske genom att 

elasticitetsmodulen för den spännarmerade betongen bestämmas ur deformationen för 

inneslutningen vid belastning med ett inre tryck. Reaktorinneslutningen kommer att trycksättas 

ungefär till halva konstruktionstrycket. Från detta kan man sedan jämföra förväntade 

deformationer från beräkningar och göra en jämförelse. 
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