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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07.

BV:EB

BROAR

B

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BB

FÖRARBETEN

BBB

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

BBB.1

Mark- och vattenförhållanden m m

BBB.13

Geotekniska förhållanden

BBB.14

Geohydrologiska förhållanden

BBB.15

Föroreningar

BBB.3

Befintliga anläggningar m m
Befintliga konstruktionsdelar framgår av ritning /ar/?.

BBB.31

Befintliga grundkonstruktioner

BBB.32

Befintliga ledningar

BBB.35

Fornminnen
Känt fornminne (?) finns ?.

BBB.36

Befintliga vägar, planer o d
Uppbyggnad av befintlig väg enligt ? består av ?.
Befintlig väg enligt ? har slitlager av ?.
Beläggning på befintlig väg enligt ? består av ?.
Under asfalterad yta enligt ? finns beläggning av ?.

BBB.37

Befintliga broar, bryggor, kajer, tunnlar, kammare, master,
murar o d

BBC

UNDERSÖKNINGAR O D

BBC.1

Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

BBC.11

Avvägning, pejling m m
Avvägning ska utföras i följande omfattning:
?.
Pejling ska utföras i följande omfattning:
?.
Resultat ska redovisas ?.
Resultat ska dokumenteras ?.
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BBC.13

Geoteknisk undersökning

BBC.131

Geoteknisk undersökning i jord
Undersökning ska utföras med ?.
Undersökning ska omfatta ?.
Undersökning ska utföras i följande omfattning:
?.
Resultat ska redovisas ?.
Resultat ska dokumenteras ?.

BBC.15

Föroreningsundersökning
Föroreningar i marken ska undersökas ?.
Resultat ska redovisas ?.
Resultat ska dokumenteras ?.

BBC.18

Diverse undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

BBC.181

Undersökningar av förekomst av föremål på markyta eller
sjöbotten

BBC.1812 Undersökningar av förekomst av föremål på sjöbotten
Botten ska undersökas avseende förekomst av ?.

BBC.3

Undersökningar av anläggningar m m

BBC.31

Undersökningar av grundkonstruktioner
Undersökning ska omfatta ?.
Resultat ska redovisas ?.
Resultat ska dokumenteras ?.

BBC.32

Undersökningar av ledningar
Undersökning ska omfatta ?.
Resultat ska redovisas ?.
Resultat ska dokumenteras ?.

BBC.36

Undersökningar av vägar, planer o d
Undersökning ska omfatta ?.
Resultat ska redovisas ?.
Resultat ska dokumenteras ?.
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BBC.37

Undersökningar av broar, bryggor, kajer, tunnlar, kammare,
master, murar o d

BBC.38

Undersökningar av diverse anläggningar m m

BC

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH
ÅTGÄRDER M M

BCB

HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

BCB.1

Hantering av vatten

BCB.11

Tillfällig avledning av vatten

BCB.111

Avledning av vatten med dränerande lager

BCB.112

Grundvattensänkning eller portrycksänkning

BCB.12

Tillfällig grundvattenhöjning

BCB.121

Tillfällig grundvattenhöjning genom infiltration

BCB.6

Åtgärder vid arbete med förorenad jord

BCB.61

Tillfälliga skyddsåtgärder vid saneringsarbete
Som skydd mot spridning och exponering av damm ska ?.
Som skydd mot spridning och exponering av gas ska ?.
Som skydd mot spridning och exponering av förorenat
vatten ska ?.
Som skydd mot spridning och exponering av ? ska ?.

BCB.7

Åtgärd för allmän trafik

BCB.71

Åtgärd för vägtrafik

BCB.711

Tillfällig väg, plan o d

BCB.7111 Tillfällig väg med bituminös beläggning
BCB.7112 Tillfällig väg med slitlager av grus
BCB.712

Tillfällig gång- och körbrygga

BCB.7121 Tillfällig bro
Text under denna kod i AMA 07 utgår.
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BCB.7122 Tillfällig gångbrygga
BCB.7123 Tillfällig körbrygga
BCB.713

Tillfällig vägtrafikanordning

BCB.714

Tillfällig trafikdirigering

BCB.715

Tillfällig vägbelysning

BCB.72

Åtgärd för järnvägstrafik

BCB.73

Åtgärd för sjötrafik

BCB.731

Tillfällig brygga o d

BCB.732

Tillfällig åtgärd i farled

BCD

OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL

BCD.1

Tillfällig uppläggning av avfall och förorenad jord

BD

SANERINGSARBETEN

BDB

SANERINGSARBETEN I MARK, ANLÄGGNING O D

BDB.1

Saneringsarbeten på föroreningsplatsen

BDB.11

Sanering av uppgrävda massor eller avfall
Föroreningar av typ ?, förekommer ?.
Vid saneringsarbete ska utsläpp av ? begränsas till ?.
Restprodukter från saneringsarbetet ska ?.
Efter saneringen tillåts ?.
Om farligt avfall, enligt Förordningen om farligt avfall,
förekommer eller uppstår ska detta tas om hand genom ?.
Saneringsarbetena ska avslutas ?.

BE

FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB

FLYTTNING
Följande befintliga installationer ska flyttas:
?.
För flyttningsarbetet gäller följande förutsättningar och
villkor:
?.
Följande berörda installationsdelar ska vara i drift under
flyttningsarbetet:
?.
Placering före och efter flyttning framgår av ritning ?.
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BEB.1

Flyttning av anläggning

BEB.11

Flyttning av stolpe, staket, skylt m m

BEB.110

Flyttning av enheter bestående av stolpe, staket, skylt e d

BEB.111

Flyttning av stolpfundament
Stolpfundament ska placeras ?.
Vid losstagning ska ?.
Vid återmontering ska ?.

BEB.112

Flyttning av skyltstolpe
Skyltstolpe ska placeras ?.
Vid losstagning ska ?.
Vid återmontering ska ?.

BEB.113

Flyttning av belysningsstolpe
Belysningsstolpe ska placeras ?.
Vid losstagning ska ?.
Vid återmontering ska ?.

BEB.114

Flyttning av stängsel, staket o d
? ska placeras ?.
Vid losstagning ska ?.
Vid återmontering ska ?.

BEB.115

Flyttning av skylt
Skylt ska placeras ?.
Vid losstagning ska ?.
Vid återmontering ska ?.

BEC

DEMONTERING
Följande befintliga installationer ska demonteras:
?.
För demonteringsarbetet gäller följande förutsättningar och
villkor:
?.
Följande berörda installationsdelar ska vara i drift under
demonteringsar-betet:
?.
För demontering av ? gäller följande krav på rengöring:
?.
Entreprenören ska tillsammans med beställaren utföra
besiktning av de installationer som ska demonteras före
arbetets utförande.
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BEC.1

Demontering för anläggning

BJ

GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

BJB

GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH
FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS

BJB.1

Stomnät

BJB.11

Stomnät i plan

BJB.111

Anslutningsnät i plan

BJB.1122 Nät i plan för bro
BJB.1123 Nät i plan för mätning av rörelser
BJB.12

Stomnät i höjd

BJB.122

Bruksnät i höjd

BJB.1222 Nät i höjd för bro
BJB.12221 Brofixpunkt
BJB.2

Inmätning

BJB.22

Inmätning av bro, brygga, kaj

BJB.23

Inmätning av väg, plan o d

BJB.3

Utsättning

BJB.32

Utsättning för bro, brygga, kaj

BJB.33

Utsättning för väg, plan o d

Y

MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M

YC

ANMÄLNINGS OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK
DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING

YCD

RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

YCD.2

Relationshandlingar för bro, brygga, kaj o d

YCD.21

Relationshandlingar för bro
Handlingarna ska levereras senast ? till ?.
Handlingarna ska levereras /insatta i pärmar, original + ?
exemplar kopior /på CD ROM i ? exemplar /?/.
Beställaren tillhandahåller följande underlag för
relationshandlingar: ?.
Sammanställningsritningar ska upprättas i skala ?.
Detaljritningar ska upprättas i skala ?.
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Koordinater ska redovisas för ? med ? decimaler.
Produktverifikationer i nivå 4 enligt YE ska bifogas
relationshandlingarna med avseende på: ?.
Tillverkardokumentation över ? får vara skriven på ?.

YCE

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR
ANLÄGGNING

YCE.2

Underlag för relationshandlingar för bro, brygga, kaj o d

YCE.21

Underlag för relationshandlingar för bro
Underlaget för relationshandlingar ska levereras senast ?
till ?.
Beställaren tillhandahåller följande underlag som underlag
för relationshandlingar: ?.
Koordinater ska redovisas för ? med ? decimaler.
Produktverifikationer i nivå 4 enligt YE ska bifogas
underlaget för relationshandlingarna med avseende på: ?.

YCH

DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCH.2

Driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

YCH.21

Driftinstruktioner för bro
Entreprenören ska upprätta driftplan för /hängbro ?
/snedkabelbro ? /bågbro ? /träbro ? med teknisk livslängd
80 år /öppningsbar bro ? /bro ? med teoretisk spännvidd
större än 100 m i största spannet /?/ i omfattning enligt ?.

YCJ

UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCJ.2

Underlag för driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

YCJ.21

Underlag för driftinstruktioner för bro
Entreprenören ska upprätta underlag för driftplan för
/hängbro ? /snedkabelbro ? /bågbro ? /träbro ? med
teknisk livslängd 80 år / öppningsbar bro ? /bro ? med
teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet /?/ i
omfattning enligt ?.

YCK

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING

YCK.2

Underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

YCK.21

Underhållsinstruktioner för bro
Entreprenören ska upprätta underhållsplan för /hängbro ?
/snedkabelbro ? /bågbro ? / öppningsbar bro ? /bro ? med
teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet /?/ i
omfattning enligt ?.
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YCL

UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR
ANLÄGGNING

YCL.2

Underlag för underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

YCL.21

Underlag för underhållsinstruktioner för bro
Entreprenören ska upprätta underlag för underhållsplan för
/hängbro ? /snedkabelbro ? /bågbro ? /träbro ? med
teknisk livslängd 80 år / öppningsbar bro ? /bro ? med
teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet /?/ i
omfattning enligt ?.

YCQ

KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING

YCQ.1

Kontrollplaner för byggande av anläggning

YCQ.12

Kontrollplaner för bro, brygga, kaj o d

YCQ.121

Kontrollplaner för bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Kontrollplan för tilläggskontroll vid tillverkning av broräcken ska minst omfatta
- oförstörande provning av svetsar till 10 % (100 % provning av var tionde
svets)
- kontroll av skikttjocklek och vidhäftning enligt BSK 99, avsnitt 9:71, vid räcken
som målats av estetiska skäl. Antal provningsområden för skikttjockleksmät
ningen ska bestämmas enligt SS-ISO 19840 (1). Räcken till en bro betraktas
som ett objekt.
Tilläggskontroll för slutna profiler ska omfatta täthetsprovning till 100 %. Vid tät
hetsprovning ska Arbetsmiljöverkets publikation AFS 1985:14 ”Tryckprovning”
följas.
Kontrollplan ska upprättas för
tilläggskontroll av pålning ? i omfattning enligt CCB ? och
?
tilläggskontroll av broräcken ? i omfattning enligt DEG.12 ?
och ?
tilläggskontroll av brolager ?
kontroll av temperatur och temperaturgradient i betong
under härdnings-förloppet vid nybyggnad när metod 2 eller
3 enligt bilaga VV EB/3 tillämpas ?
tilläggskontroll av platsgjutna betongkonstruktioner ?
tilläggskontroll av konstruktioner av betongelement ?
tilläggskontroll av konstruktioner av stålelement ?
tilläggskontroll av konstruktioner av aluminiumelement ?
tilläggskontroll av konstruktioner av träelement ? i
omfattning enligt GBF.11 ? och GBF.112 ? samt ?
tilläggskontroll av ytbehandling av träkonstruktioner ? i
omfattning enligt LCB.31 ? och ?
tilläggskontroll av linor och kablar till bro ?

YE

VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ
PRODUKTER
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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GODTAGNA PRODUKTER, PROVNING OCH BESIKTNING
Av Vägverket godtagna produkter, certifieringsorgan och provnings
/besiktningsorgan framgår av förteckning på Vägverkets hemsida.
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21/697.01

Rör - avledning
Rörbro torrläggs genom anordnande av
fångdammar/spont upp- och nedströms.
Vatten avleds förbi i tillfälligt rör/pumpas förbi.

BCB.1

Hantering av vatten

BCB.11

Tillfällig avledning av vatten
Ytvatten ?.
Grundvatten ?.
Vatten som ska avledas till avloppssystem ska
slamavskiljas ?.
Grundvattenytan får inte sänkas ?.
Förorenat vatten ska ?.

BCB.111

Avledning av vatten med dränerande lager
Dränerande lager ska utföras ?.
Vatten ska avledas till pumpgropar ?.

21/396.04

Formstagslagning - betonggjutning
Befintliga formstagslagningar på ? "bomknackas" med
(lättare) hammare. Lösa och/eller saknade lagningar
ersätts.

FORMSTAG O D
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

EBB.1

Form

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
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EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1), SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/491.04

Formstagslagning - betonggjutning
Befintliga formstagslagningar på ? "bomknackas" med
(lättare) hammare. Lösa och/eller saknade lagningar
ersätts.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Bilning samt rengöring utförs med blästring.
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Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

EBB.1

Form

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1), SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.
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21/697.04

Rör – betonggjutning

EBB.1

Form

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Sprickriskbedömning avseende ? ska utföras genom ?.
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För att begränsa temperatursprickor ska ?.
Följande uppgifter ? ska dokumenteras avseende
temperaturutvecklingen i ?.
Hål efter distanshylsor och formstag till ? ska inte ilagas.

Gjutning i klätterform
Entreprenören ska upprätta arbetsbeskrivning ?.
Gjutfogar ska utföras ? med råhet ? mm.
Frilagda betongytor ska härdas med ? och skyddas
med ?.

Vakuumbehandling
? konstruktioner ska vakuumbehandlas.
Utsugen vattenmängd ska vara ?/?.
Färdig konstruktion ska ha en slitstyrka av ?.
Vakuumbehandlingen ska resultera i en hållfasthöjning av
? %.

Härdning
Härdningen ska fortgå tills betongen uppnått en
tryckhållfasthet av ? MPa.

EBE.1

Betonggjutning kategori A

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1), SS-EN 13 263 2 (1) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.
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EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/xxx.05

yyy - Betongreparation 0 - 30 mm
Brobaneplattan/frontmur/pelare/?/ ska repareras.
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning: ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
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Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).
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Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/310.05

Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm
Frontmur ska repareras enligt ?.

21/320.05

Lagerpall - betongreparation 0 - 30 mm
Lagerpall ska repareras enligt ?.

21/321.05

Lagerplint - betongreparation 0 - 30 mm
Lagerplint ska repareras enligt ?.

21/325.05

Lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm
Lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/330.05

Grusskift - betongreparation 0 - 30 mm
Grusskift ska repareras enligt ?.

21/340.05

Pelare - betongreparation 0 - 30 mm
Pelare ska repareras enligt ?.

21/345.05

Pelare lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm
Pelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/360.05

Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm
Skivpelare ska repareras enligt ?.
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21/345.05

Skivpelare lagerundergjutning - betongreparation 0 - 30 mm
Skivpelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/393.05

Isbrytarnos - betongreparation 0 - 30 mm
Pelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/410.05

Vingmur - betongreparation 0 - 30 mm
Vingmur ska repareras enligt ?.

21/440.05

Stödmur - betongreparation 0 - 30 mm
Stödmur ska repareras enligt ?.

21/610.05

Platta - betongreparation 0 - 30 mm
Platta ska repareras enligt ?.

21/630.05

Balk - betongreparation 0 - 30 mm
Balk ska repareras enligt ?.

21/660.05

Båge - betongreparation 0 - 30 mm
Bågen ska repareras enligt ?.

21/662.05

Båge bågpelare - betongreparation 0 - 30 mm
Bågens bågpelare ska repareras enligt ?.

21/810.05

Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm
Brobaneplattan ska repareras enligt ?.

21/930.05

Kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm
Kantbalken ska repareras enligt ?.

21/950.05

Skiljeremsa kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm
Skiljeremsa kantbalk ska repareras enligt ?.

21/xxx.05.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.05.

21/xxx.05.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.05.

21/xxx.06

yyy - betongreparation > 30 - 70 mm
Brobaneplattan/frontmur/pelare/?/ ska repareras.
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Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d

BED.141

Rivning av bro
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning: ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
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Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.
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Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
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Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckan-de betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Sprickriskbedömning avseende ? ska utföras genom ?.
För att begränsa temperatursprickor ska ?.
Följande uppgifter ? ska dokumenteras avseende
temperaturutvecklingen i ?.
Hål efter distanshylsor och formstag till ? ska inte ilagas.

Gjutning i klätterform
Entreprenören ska upprätta arbetsbeskrivning ?.
Gjutfogar ska utföras ? med råhet ? mm.
Frilagda betongytor ska härdas med ? och skyddas
med ?.

Vakuumbehandling
? konstruktioner ska vakuumbehandlas.
Utsugen vattenmängd ska vara ?/?.
Färdig konstruktion ska ha en slitstyrka av ?.
Vakuumbehandlingen ska resultera i en hållfasthöjning av
? %.
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Härdning
Härdningen ska fortgå tills betongen uppnått en
tryckhållfasthet av ? MPa.

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/310.06

Frontmur - betongreparation > 30 - 70 mm
Frontmur ska repareras enligt ?.
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21/320.06

Lagerpall - betongreparation > 30 - 70 mm
Lagerpall ska repareras enligt ?.

21/321.06

Lagerplint - betongreparation > 30 - 70 mm
Lagerplint ska repareras enligt ?.

21/325.06

Lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70 mm
Lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/330.06

Grusskift - betongreparation > 30 - 70 mm
Grusskift ska repareras enligt ?.

21/340.06

Pelare - betongreparation > 30 - 70 mm
Pelare ska repareras enligt ?.

21/345.06

Pelare lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70 mm
Pelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/360.06

Skivpelare - betongreparation > 30 - 70 mm
Skivpelare ska repareras enligt ?.

21/365.06

Skivpelare lagerundergjutning - betongreparation > 30 - 70
mm
Skivpelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/393.06

Isbrytarnos - betongreparation > 30 - 70 mm
Pelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/410.06

Vingmur - betongreparation > 30 - 70 mm
Vingmur ska repareras enligt ?.

21/440.06

Stödmur - betongreparation > 30 - 70 mm
Stödmur ska repareras enligt ?.

21/610.06

Platta - betongreparation > 30 - 70 mm
Platta ska repareras enligt ?.

21/660.06

Båge - betongreparation > 30 - 70 mm
Bågen ska repareras enligt ?.

21/662.06

Båge bågpelare - betongreparation > 30 - 70 mm
Bågens bågpelare ska repareras enligt ?.

21/810.06

Brobaneplatta - betongreparation > 30 - 70 mm
Brobaneplattan ska repareras enligt ?.

21/930.06

Kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm
Kantbalken ska repareras enligt ?.

21/934.06

Kantbalk infästningsdetalj - betongreparation > 30 - 70 mm
Kantbalk infästningsdetalj ska repareras enligt ?.
38

21/942.06

Kantbalk räckesinfästning - betongreparation > 30 - 70 mm
Kantbalk räckesinfästning ska repareras enligt ?.

21/950.06

Skiljeremsa kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm
Skiljeremsa kantbalk ska repareras enligt ?.

21/951.06

Skiljeremsa räckesinfästning - betongreparation > 30 - 70 mm
Skiljeremsa räckesinfästning ska repareras enligt ?.

21/xxx.06.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.06.

21/xxx.06.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.06.

21/xxx.07

yyy - betongreparation > 70 - 110 mm
Brobaneplattan/frontmur/pelare/?/ ska repareras.
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning:
?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.
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MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
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EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBC.12

Spännarmering

EBC.121

Spännarmering av stål
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

MATERIAL OCH VARUKRAV
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
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SS 14 21 37 (4), SS 14 17 57 (5), SS 21 25 20 (2), SS 21 25 22 (3) och SS 21
36 20 (4).

Foderrör för spännarmering
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 523 (2).

UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Efterspänd armering i betongkonstruktioner ska dras fram i foderrör.
Minsta möjliga tidsrymd ska förflyta mellan kablarnas tillverkning, inläggning,
ingjutning, uppspänning och injektering.
Foderrören ska placeras så att betongmassan kan bearbetas effektivt.
Vid flera rör i sidled ska rören ordnas i grupper med ett fritt avstånd av minst
100 mm mellan grupperna. Det fria avståndet mellan rören ska be¬stämmas
så att betong med maximal stenstorlek 32 mm kan användas. Avståndet ska
dock vara minst 40 mm.
Minsta godtagbara krökningsradie är 8 Pu (m ) , där Pu är kabelns brottlast
(MN). Mindre krökningsradie godtas om det visas att armeringspåkänningen
inte överskrider kapaciteten och friktionsvärdena inte förändras samt att arme
ring läggs in för eventuella spjälkpåkänningar.

Motgjutning av förankringar
Efter injektering av spännkablar enligt EBJ.111 ska förankringsanordningarna
motgjutas med betong av samma kvalitet som i överbyggnaden i övrigt. Kraven
på minsta täckande betongskikt ska uppfyllas.
Gjutfogen ska förseglas.

Snitt med skarvad spännarmering
Om andelen skarvad spännarmering i ett snitt är större än eller lika med 20 %
ska detta snitt förses med genomgående armering enligt bilaga VV EB/4. Då
ska även medräknas skarvkopplingar inom avståndet ho på vardera sidan om
respektive skarvkoppling, varvid ho definieras enligt bilaga VV EB/4 .13.
Större andel skarvad spännarmering än 80 % godtas inte.
Den genomgående armeringen ska, med ändring av vad som anges i bilaga
VV EB/4 .12, ha en sådan mängd att minimiarmeringsprocenten ρ min är minst
0,015•n, där n är andel skarvad spännarmering i %. För n högst lika med 33 %
ska dock ρ min minst vara lika med 0,5 %.
Om armering av kvalitet B500B används ska ρ min höjas med 30 %.

EBC.1211 Spännarmering av stål i bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 10 204 (3) och SS-EN ISO 15 630 3 (1).

Provning av spännarmerings motståndsförmåga mot
spänningskorrosion
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med ändringen att tabell EBC/1
ersätts med tabell VV EBC/1.
Tabell VV EBC/1. Minsta tid till brott
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Typ av
spänningsarmering
Spänntråd
Spännlina
Spännstång

d [mm]

enstaka prov tf,i[h]

alla
alla
d=15
15<d<25
25<d<32

2
2
20
60
100

medelvärde*
tt,m[h]
5
5
50
250
400

* medelvärde av samtliga prov, dock minst 6 stycken

EBC.13

Fiberarmering

EBC.131

Stålfiberarmering
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stålfiber får endast användas i betongbeläggningar.

EBC.5

Förbättring och reparation med utanpåliggande armering på
betongkonstruktion

EBC.51

Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på
betongkonstruktion

EBC.511

Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på
betongkonstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Provning av epoxilim
Första till fjärde styckena under denna rubrik i AMA utgår ”Tryckhållfastheten
hos lim ... fem provkroppar.”.
Tryckhållfastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 604 (2). Draghåll
fastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 527 1 (1) + Amd 1, varvid
provkroppar av typen 1B enligt SS-EN ISO 527 2 (1) ska användas.
Provkroppens tjocklek ska vara 4 mm. Belastningshastigheten vid provningen
ska vara 5 mm/min.

Fästdon
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 10204 (3) och SS-EN ISO 10684 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
44

Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/310.07

Frontmur - betongreparation > 70 - 110 mm
Frontmur ska repareras enligt ?.

21/320.07

Lagerpall - betongreparation > 70 - 110 mm
Lagerpall ska repareras enligt ?.

21/321.07

Lagerplint - betongreparation > 70 - 110 mm
Lagerplint ska repareras enligt ?.

21/330.07

Grusskift - betongreparation > 70 - 110 mm
Grusskift ska repareras enligt ?.

21/340.07

Pelare - betongreparation > 70 - 110 mm
Pelare ska repareras enligt ?.

21/360.07

Skivpelare - betongreparation > 70 - 110 mm
Skivpelare ska repareras enligt ?.

21/393.07

Isbrytarnos - betongreparation > 70 - 110 mm
Pelarens lagerundergjutning ska repareras enligt ?.

21/410.07

Vingmur - betongreparation > 70 - 110 mm
Vingmur ska repareras enligt ?.

21/440.07

Stödmur - betongreparation > 70 - 110 mm
Stödmur ska repareras enligt ?.
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21/610.07

Platta - betongreparation > 70 - 110 mm
Platta ska repareras enligt ?.

21/660.07

Båge - betongreparation > 70 - 110 mm
Bågen ska repareras enligt ?.

21/662.07

Båge bågpelare - betongreparation > 70 - 110 mm
Bågens bågpelare ska repareras enligt ?.

21/810.07

Brobaneplatta - betongreparation > 70 - 110 mm
Brobaneplattan ska repareras enligt ?.

21/xxx.07.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.07.

21/xxx.07.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.07.

21/xxx.09

yyy - Betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
/Frontmur /vingmur /underkant platta / ? /ska repareras
med sprutbetong.
Borttagning av skadad betong ska utföras genom
vattenbilning.
Återgjutning ska utföras med sprutbetong till ursprunglig
nivå /plus en ut-ökning av täckande betongskikt med ? mm
från ursprunglig yta/.
/Vid efterbehandling av sprutbetongen godtas att detta
utförs enligt metod CC i BBK 04, avsnitt 8.4.2/

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DEP.1832 Loddubbar
? ska förses med loddubbar.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning:
?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.6

Återställande av anläggningskompletteringar m m

DGB.65

Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som form-material.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.
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EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.

EBF

SPRUTBETONG I ANLÄGGNING

EBF.1

SPRUTBETONG I BRO

EBF.11

SPRUTBETONG I BRO AV BETONG

EBF.112

Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 14487 1 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och SS-EN 1008 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Krav på betong som ska utgöra underlag för sprutbetong
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.
Bestämning av det täckande betongskiktet ska göras
samtidigt med mätningen av karbonatiseringsdjupet ?.

UTFÖRANDEKRAV
? konstruktionsdelar ska repareras.
Motgjutningsytan ska blästras ?.

Armering
Stålfiberarmerad betong får omsluta armeringsstängerna
?.
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå ? plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från ur
sprunglig yta ?.
I de fall sprutbetongens tjocklek överstiger 75 mm ska den
armeras med ?.

Sprutning
Förvattning kan uteslutas ?.
Sprutbetongen ska utföras som /torrsprutning
/våtsprutning/.

Efterbehandling
Det godtas att härdningen utförs enligt BBK 04, avsnitt
8.4.2, metod CC.
Färdiga synliga ytor ska uppfylla krav enligt ?.

KONTROLL
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista stycket ska kompletteras med:
Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2.
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Provtagning, jämfört med kraven i SS-EN 14487-1, ska
utökas med? gällande?

Vidhäftningshållfasthet
Draghållfastheten ska vara ?.

EBF.1121 Sprutbetong vid förbättring av bro av betong
EBF.1122 Sprutbetong vid reparation av bro av betong
EBF.12

Sprutbetong i bro av stål

EBF.122

Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål
Bedömt vattenflöde genom rörbro vid
reparationstidpunkten är ?.
Nivå för överkant sprutbetong ska vara ?.
Tjocklek på sprutbetongskikt ska vara ? mm.

EBF.1221 Sprutbetong vid förbättring av rörbro av stål
EBF.1222 Sprutbetong vid reparation av rörbro av stål
21/310.09

Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Frontmur ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/330.09

Grusskift - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Grusskift ska repareras med sprutbetong enligt ?.
!

21/340.09

Ange aktuella produktionsresultat enligt 21/xxx.09.

Pelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Pelare ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/360.09

Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Skivpelare ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/410.09

Vingmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Vingmur ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/440.09

Stödmur - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Stödmur ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/610.09

Platta - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Platta ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/630.09

Balk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Balk ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/649.09

Balk lådbotten- betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Balk lådbotten ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/660.09

Båge - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Bågen ska repareras med sprutbetong enligt ?.
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21/662.09

Båge bågpelare - betongreparation 0 - 30 mm med
sprutbetong
Bågens bågpelare ska repareras med sprutbetong enligt
?.

21/670.09

Bågskiva - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Bågskivan ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/680.09

Valv - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Valvet ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/710.09

Sekundärbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Sekundärbalken ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/730.09

Tvärbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Tvärbalken ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/770.09

Transversal - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Transversal ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/810.09

Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Brobaneplattan ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/930.09

Kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm med sprutbetong
Kantbalken ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/950.09

Skiljeremsa kantbalk - betongreparation 0 - 30 mm med
sprutbetong
Skiljeremsa kantbalk ska repareras med sprutbetong enligt
?.

21/xxx.09.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.09.

21/xxx.09.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.09.

21/xxx.10

yyy - Betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
/Frontmur /vingmur /underkant platta / ? /ska repareras
med sprutbetong.
Borttagning av skadad betong ska utföras genom
vattenbilning.
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Återgjutning ska utföras med sprutbetong till ursprunglig
nivå /plus en ut-ökning av täckande betongskikt med ? mm
från ursprunglig yta/.
/Vid efterbehandling av sprutbetongen godtas att detta
utförs enligt metod CC i BBK 04, avsnitt 8.4.2./

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
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Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.
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Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
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rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBF

SPRUTBETONG I ANLÄGGNING

EBF.1

Sprutbetong i bro

EBF.11

Sprutbetong i bro av betong

EBF.112

Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 14487 1 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och SS-EN 1008 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Krav på betong som ska utgöra underlag för sprutbetong
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.
Bestämning av det täckande betongskiktet ska göras
samtidigt med mätningen av karbonatiseringsdjupet ?.

UTFÖRANDEKRAV
? konstruktionsdelar ska repareras.
Motgjutningsytan ska blästras ?.

Armering
Stålfiberarmerad betong får omsluta armeringsstängerna
?.
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Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå ? plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från ur
sprunglig yta ?.
I de fall sprutbetongens tjocklek överstiger 75 mm ska den
armeras med ?.

Sprutning
Förvattning kan uteslutas ?.
Sprutbetongen ska utföras som /torrsprutning
/våtsprutning/.

Efterbehandling
Det godtas att härdningen utförs enligt BBK 04, avsnitt
8.4.2, metod CC.
Färdiga synliga ytor ska uppfylla krav enligt ?.

KONTROLL
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista stycket ska kompletteras med:
Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2.
Provtagning, jämfört med kraven i SS-EN 14487-1, ska
utökas med? gällande?

Vidhäftningshållfasthet
Draghållfastheten ska vara ?.

21/310.10

Frontmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Frontmur ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/330.10

Grusskift - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Grusskift ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/340.10

Pelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Pelare ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/360.10

Skivpelare - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Skivpelare ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/410.10

Vingmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Vingmur ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/440.10

Stödmur - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Stödmur ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/610.10

Platta - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Platta ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/630.10

Balk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Balk ska repareras med sprutbetong enligt ?.
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21/649.10

Balk lådbotten- betongreparation > 30 - 70 mm med
sprutbetong
Balk lådbotten ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/660.10

Båge - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Bågen ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/662.10

Båge bågpelare - betongreparation > 30 - 70 mm med
sprutbetong
Bågens bågpelare ska repareras med sprutbetong enligt
?.

21/670.10

Bågskiva - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Bågskivan ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/680.10

Valv - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Valvet ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/710.10

Sekundärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med
sprutbetong
Sekundärbalken ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/730.10

Tvärbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Tvärbalken ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/770.10

Transversal - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Transversal ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/810.10

Brobaneplatta - betongreparation > 30 - 70 mm med
sprutbetong
Brobaneplattan ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/930.10

Kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med sprutbetong
Kantbalken ska repareras med sprutbetong enligt ?.

21/950.10

Skiljeremsa kantbalk - betongreparation > 30 - 70 mm med
sprutbetong
Skiljeremsa kantbalk ska repareras med sprutbetong enligt
?.

21/xxx.10.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.10.

21/xxx.10.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.
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EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.10.

21/xxx.13

yyy - Betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong
/Brobaneplattan / /ska repareras.
Återgjutning av brobaneplattan ska utföras till ursprunglig
nivå. Däröver förses brobaneplattan med direktgjuten
slitbetong till en tjocklek av ?. Slitbetongen armeras med
/kamstänger /nät /stålfibrer/.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.
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Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.
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Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
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Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBC.13

Fiberarmering

EBC.131

Stålfiberarmering
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stålfiber får endast användas i betongbeläggningar.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återgjutning av brobaneplattan ska utföras till ursprunglig
nivå. Därutöver förses brobaneplattan med direktgjuten
slitbetong till en tjocklek av ? mm.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
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SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/610.13

Platta - betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong
Plattan ska repareras enligt ?.

21/810.13

Brobaneplatta - betongreparation 0 - 30 mm och slitbetong
Brobaneplattan ska repareras enligt ?.

21/xxx.13.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.13.

21/xxx.13.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.13.
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xx/xxx.14

yyy - Betongreparation >30 - 70 mm och slitbetong
/Brobaneplattan / ?? /ska repareras.
Återgjutning av brobaneplattan ska utföras till ursprunglig
nivå. Däröver förses brobaneplattan med direktgjuten
slitbetong till en tjocklek av ?. Slitbetongen armeras med
/kamstänger /nät /stålfibrer/.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning: ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ??/ utföras med
?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
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Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.13

Fiberarmering

EBC.131

Stålfiberarmering
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stålfiber får endast användas i betongbeläggningar.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återgjutning av brobaneplattan ska utföras till ursprunglig
nivå. Därutöver förses brobaneplattan med direktgjuten
slitbetong till en tjocklek av ? mm.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.
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UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/610.14

Platta - betongreparation > 30 - 70 mm och slitbetong
Plattan ska repareras enligt ?.

21/810.14

Brobaneplatta - betongreparation > 30 - 70 mm och slitbetong
Brobaneplattan ska repareras enligt ?.

21/xxx.14.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.14.

21/xxx.14.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.14.

21/xxx.15

yyy - Betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong
/Brobaneplattan / /ska repareras.
Återgjutning av brobaneplattan ska utföras till ursprunglig
nivå. Däröver förses brobaneplattan med direktgjuten
slitbetong till en tjocklek av ?. Slitbetongen armeras med
/kamstänger /nät /stålfibrer/.
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BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
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Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.
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EBC.13

Fiberarmering

EBC.131

Stålfiberarmering
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stålfiber får endast användas i betongbeläggningar.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återgjutning av brobaneplattan ska utföras till ursprunglig
nivå Därutöver förses brobaneplattan med direktgjuten
slitbetong till en tjocklek av ? mm.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
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32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/610.15

Platta - betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong
Plattan ska repareras enligt ?.

21/810.15

Brobaneplatta - betongreparation >70 - 110 mm och slitbetong
Brobaneplattan ska repareras enligt ?.

21/xxx.15.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.15.

21/xxx.15.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.15.

21/xxx.17

yyy - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
/Bottenplatta/frontmur/pelare/?/ ska repareras.
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå.

BCB.1

Hantering av vatten

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, 0 - 30 mm ska utföras genom vattenbilning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande
tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt
YE.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, 0 - 30 mm ska utföras genom mekanisk bilning
eller krossning.

BG

SPONT

BGB

TILLFÄLLIG SPONT

CBB.51

Jordschakt för grundläggning av bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Schaktbotten ska iordningställas så att den utgör ett bra underlag för den över
liggande konstruktionen.
Om jordlager intill schaktbotten har för låg fasthet för att motstå punktbelast
ningar som kan uppkomma under gjutning etc. ska schaktbotten förstärkas.

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.8

Återställande diverse
Erosionsskydd för brostöd i vatten
Erosionsskyddets tjocklek ska vara ? m.

UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten – kapitel 3.

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.
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Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBB.12

Form av skivor
Skivformat ska vara ?.
Skivytan ska vara behandlad med ?.
Skivor till ? ska monteras /stående /liggande/.

EBB.13

Form av bräder
Bräder i väggform ska monteras liggande ?.
Begagnat och nytt virke får blandas i form till ?.

EBB.131

Form av sågade bräder

EBB.132

Form av råhyvlade bräder
Godsidan ska vara hyvlad och vänd mot betongen ?.

EBB.133

Form av råspontade bräder
Godsidan ska vara hyvlad och vänd mot betongen ?

EBB.183

Form för undervattensgjutning

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
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Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
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Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBE

BETONGGJUTNING KATEGORI A VID FÖRBÄTTRING OCH
REPARATION AV BRO
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.

EBH

UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I
ANLÄGGNING

EBH.1

Undervattensgjuten konstruktion i bro
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckan-de betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 3.5, godtas att
undervattensgju-ten bottenplatta utförs oarmerad. Armering enligt EBC.1113
ska dock läggas in.
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 197 1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS
EN 934-2 (2) + A1 + A2. SS-EN 13 263 1 (1), SS-EN 13 263 2 (1), SS-EN 206
1 (1) + A1 + A2 och SS-EN ISO/IEC 17011 (1).
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Delmaterial till betong
Retarderande tillsatsmedel
Betongmassan ska provköras i en roterbil ? (Vid risk för
försämring av den retarderande effekten vid längre tids
bearbetning av betongmassan)
Roteraren kan vara avslagen ? fram till strax före leverans
av betongen ? (under längre transport)

Antiutvaskningsmedel
De konstruktionsdelar för vilka undervattensgjutning ska
förutsättas är ?.
Grundplatta ? får utföras undervattensgjuten.
Grundplatta ? är beräknad för nivån ? på /vattenståndet
/grundvattenytan/.

UTFÖRANDE
Gjutfogar
KONTROLL
Provning av tryckhållfasthet
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring:
Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791.

EBH.12

Undervattensgjuten konstruktion i bro vid reparation

15/110.17

Bottenplatta - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
Bottenplattaska repareras enligt ?.

21/310.17

Frontmur - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
Frontmur repareras enligt ?.

21/340.17

Pelare - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
Pelare ska repareras enligt ?.

21/360.17

Skivpelare - betongreparation 0 - 30 mm i vatten
Skivpelare ska repareras enligt ?.

21/xxx.17.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.17.
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21/xxx.17.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.17.

21/xxx.18

yyy - Betongreparation >30 - 70 mm i vatten
/Bottenplatta/frontmur/pelare/?/ ska repareras.
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå.

BCB.1

Hantering av vatten

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

BG

SPONT

BGB

TILLFÄLLIG SPONT

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.8

Återställande diverse
Erosionsskydd för brostöd i vatten
Erosionsskyddets tjocklek ska vara ? m.

UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten – kapitel 3.
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EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.
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EBH

UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I
ANLÄGGNING

EBH.1

Undervattensgjuten konstruktion i bro
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 3.5, godtas att
undervattensgjuten bottenplatta utförs oarmerad. Armering enligt EBC.1113
ska dock läggas in.
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 197 1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS
EN 934-2 (2) + A1 + A2. SS-EN 13 263 1 (1), SS-EN 13 263 2 (1), SS-EN 206
1 (1) + A1 + A2 och SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

KONTROLL
Provning av tryckhållfasthet
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring:
Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791.

EBH.12

Undervattensgjuten konstruktion i bro vid reparation

15/110.18

Bottenplatta - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
Bottenplattaska repareras enligt ?.

21/310.18

Frontmur - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
Frontmur repareras enligt ?.

21/340.18

Pelare - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
Pelare ska repareras enligt ?.

21/360.18

Skivpelare - betongreparation >30 - 70 mm i vatten
Skivpelare ska repareras enligt ?.

21/xxx.18.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.18.

21/xxx.18.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.18.
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xx/xxx.19

yyy - Betongreparation >70 - 110 mm i vatten
/Bottenplatta/frontmur/pelare/?/ ska repareras.
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå.

BCB.1

Hantering av vatten

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

BG

SPONT

BGB

TILLFÄLLIG SPONT

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.8

Återställande diverse
Erosionsskydd för brostöd i vatten
Erosionsskyddets tjocklek ska vara ? m.

UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten – kapitel 3.

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.
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Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
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Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagnings-armering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBH

UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I
ANLÄGGNING

EBH.1

Undervattensgjuten konstruktion i bro
Återgjutning ska utföras /till ursprunglig nivå /plus en
utökning av täckan-de betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta /enligt ritning ? /.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 3.5, godtas att
undervattensgju-ten bottenplatta utförs oarmerad. Armering enligt EBC.1113
ska dock läggas in.
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 197 1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS
EN 934-2 (2) + A1 + A2. SS-EN 13 263 1 (1), SS-EN 13 263 2 (1), SS-EN 206
1 (1) + A1 + A2 och SS-EN ISO/IEC 17011 (1).

KONTROLL
Provning av tryckhållfasthet
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring:
Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791.

EBH.12

Undervattensgjuten konstruktion i bro vid reparation

15/110.19

Bottenplatta - betongreparation >70 - 110 mm i vatten
Bottenplattaska repareras enligt ?.
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21/310.19

Frontmur - betongreparation >70 - 110 mm i vatten
Frontmur repareras enligt ?.

21/340.19

Pelare - betongreparation >70 - 110 mm i vatten
Pelare ska repareras enligt ?.

21/360.19

Skivpelare - betongreparation >70 - 110 mm i vatten
Skivpelare ska repareras enligt ?.

21/xxx.19.1 Tillägg för avjämning av betongyta
Befintlig betongyta är ojämn och ska åtgärdas.
Återgjutning ska utföras med avjämning till ursprunglig
nivå enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.19.

21/xxx.19.2 Tillägg för ökning av betongmängd
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från
ursprunglig yta enligt ritning ?.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Krav enligt EBE.1212 under 21/xxx.19.

21/xxx.21

yyy - Borttagning
Befintliga ? ska tas bort och förankringsjärnen? ska kapas
minst ? mm under betongytan.
Återgjutning av ? ska utföras /med vertikal yta /enligt
ritning ?.
Borttagning av betong ska utföras genom vattenbilning/?.

21/428.21

Vingmur kantlist - borttagning
Vingmurens kantlist ska tas bort enligt ?.

21/458.21

Stödmur kantlist - borttagning
Stödmutens kantlist ska tas bort enligt ?.

21/941.21

Kantbalk kantskoning - borttagning
Befintliga kantskoningar på kantbalkar ska tas bort och
förankringsjärnen ska kapas minst ? mm under
betongytan.
Återgjutning av kantbalkar och vingmurars insidor ska
utföras /med vertikal yta /enligt ritning ?.
Borttagning av betong ska utföras genom vattenbilning/?.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom kantbalk för att få
utrymme för /bilning /och /tätskikt/. Schakt anges under
CBB.88.
För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
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Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Rivningsmaterial ska ?.

BED.16181 Rivning av kantskoningar i bro
Befintliga kantskoningar på kantbalkar ska tas bort och
förankringsjärnen ska kapas minst ?mm under betongytan.
Borttagning av betong ska utföras genom vattenbilning.
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande
tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt
YE.
Borttagning av betong ska utföras genom mekanisk bilning
eller krossning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom kantbalk för att få
utrymme för /bilning /och /tätskikt/. Rivning av beläggning
anges under BED 12.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av
beläggning.

EBB.1

Form

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Återgjutning efter rivning ska utföras enligt ritning ?.

21/952.21

Skiljeremsa kantskoning - borttagning
Skiljeremsans kantskoning ska tas bort enligt ?.

31/1005.21 Tätskikt - borttagning
Borttagning av slitlager /bindlager /skyddslager /och
tätskikt med en total tjocklek av ? mm ska utföras
Befintliga ändkantskoningar på brobaneplattan ska tas
bort.

BDB.2

Saneringsarbeten på annan plats än föroreningsplatsen

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
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Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

BED.14111 Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt
Borttagning av slitlager /bindlager /skyddslager /och
tätskikt med en total tjocklek av ? mm ska utföras
Befintliga ändkantskoningar på brobaneplattan ska tas bort.

BED.14111 Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt
? beläggning med tätskikt ska rivas till ett djup av ?.
Rivning ska utföras genom ? med ?.
Entreprenören ska upprätta rivningsplan.
Riskavfall i form av ? förekommer ?.
Rivningsmaterial ska ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.11

Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager
Överbyggnad ska utföras ska utföras med ?.

32/1410.21 Grundavlopp - borttagning
Befintliga grundavlopp ska tas bort enligt ritning ?.
Befintliga grundavlopp ska tätas/?.

BEE

HÅLTAGNING

BEE.2

Håltagning i anläggningsdelar
Håltagning ska utföras så att intilliggande armering o d inte skadas vid
borrning.

BEE.22

Håltagning i anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Befintliga grundavlopp kärnborras ur och motgjutningsytor bearbetas. "Hålet"
formsätts i undersida platta och återlagas med sättningskompenserad och
frostbeständig betong.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Håltagning för ? i ? ska ha diameter ?.

85

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBB.161

Form till ursparningar i bro

EBB.1611 Form till viktreducerande ursparningar
Provgjutning ska utföras med ett element för att påvisa att formelementet har
erforderlig styvhet.
Största tillåtna deformation vid gjutning är ? mm.

EBB.1612 Form till ursparningar för räckesståndare o d
EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
"Hålet" återlagas med sättningskompenserad och frostbeständig betong.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
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Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

32/1430.21 Ytavlopp - borttagning
Befintliga ytavlopp ska tas bort enligt ritning ?.

BEE

HÅLTAGNING

BEE.2

Håltagning i anläggningsdelar
Håltagning ska utföras så att intilliggande armering o d inte skadas vid
borrning.

BEE.22

Håltagning i anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Befintliga ytavlopp kärnborras ur och motgjutningsytor bearbetas. "Hålet" form
sätts i undersida platta och återlagas med sättningskompenserad och frostbe
ständig betong.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Håltagning för ? i ? ska ha diameter ?.

EBB.1

Form

EBB.161

Form till ursparningar i bro

EBB.1611 Form till viktreducerande ursparningar
Provgjutning ska utföras med ett element för att påvisa att formelementet har
erforderlig styvhet.
Största tillåtna deformation vid gjutning är ? mm.
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EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
Återlagning utförs med sättningskompenserad och frostbeständig betong.
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).
Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

xx/xxx.23

yyy - Bättringsmålning
Följande /konstruktionsdelar /konstuktionselement /ska
bättringsmålas. ?
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Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör enligt SS 01 91
02, ?.

LCB

BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING
Text under denna kod i AMA 07 utgår.
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro
Blästeravfall ska samlas upp och deponeras på ?.
Farligt avfall ska omhändertas enligt SFS 2001:1063.

LCB.612

Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro,
ommålning
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614

Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 8:72, med följande tillägg
för förbehandlingen:
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:
− Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).
− Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).
− Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).
Bättringsmålning ska utföras enligt följande:
− Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 30 MPa.
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende motsva
rande B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor får inte
bearbetas så att de blir blanka.
− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas
och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.
− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst
50 µm
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− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.
För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scab-provning enligt BSK 99,
avsnitt 8:72 inte uppfylls.

LCB.61//5 Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke
Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke ska följande rostskyddssystem använ
das:
− rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa
− blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt blästras till ren
fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet ska överensstämma
med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503 2.
− Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst
40 µm.
− Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst 100
µm.
− Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK 99, tabell
8:72c, system S4.22 EP(Zn)/EP/PUR.
Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke ska ytbe
handlas enligt BSK 99, tabell 8:72c, system S9.11 EP/PUR.

LCB.61//6 Rostskyddsmålning av räcke som inte är varmförzinkade,
ommålning
Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras enligt
LCB.612.

LCB.61//7 Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, ommålning
Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i varmförzinkningen ska
utföras med rostskyddssystem enligt LCB.61//5.
Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i varmförzinkningen ska
utföras enligt DEG.12.

21/510.23

Lager - bättringsmålning
Lagerrulle samt undre- och övre lagerplattor
rostskyddsmålas med system ?.

LCB

BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING
Text under denna kod i AMA 07 utgår.
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.
Ange miljökrav för blästeravfall och eventuella deponikrav.
Ange om be-fintligt färgskikt innehåller tungmetaller.
Ange om tät inklädnad krävs vid målningsarbeten.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro
Blästeravfall ska samlas upp och deponeras på ?.
Farligt avfall ska omhändertas enligt SFS 2001:1063.

90

LCB.612

Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro,
ommålning
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614

Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 8:72, med följande tillägg
för förbehandlingen:
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:
− Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).
− Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).
− Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).
Bättringsmålning ska utföras enligt följande:
− Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 30 MPa.
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende
motsvarande B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor
får inte bearbetas så att de blir blanka.
− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas
och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.
− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst
50 µm
− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.
För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scab-provning enligt BSK 99,
avsnitt 8:72 inte uppfylls.

21/550.23

Led (stål) - bättringsmålning

LCB

BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING
Text under denna kod i AMA 07 utgår.
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.
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LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro
Blästeravfall ska samlas upp och deponeras på ?.
Farligt avfall ska omhändertas enligt SFS 2001:1063.

LCB.612

Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro,
ommålning
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614

Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 8:72, med följande tillägg
för förbehandlingen:
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:
− Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).
− Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).
− Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).
Bättringsmålning ska utföras enligt följande:
− Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 30 MPa.
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende motsva
rande B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor får inte
bearbetas så att de blir blanka.
− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas
och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.
− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst
50 µm
− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.
För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scab-provning enligt BSK 99,
av-snitt 8:72 inte uppfylls.

21/630.23

Balk - bättringsmålning
Balken ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/641.23

Balk liv - bättringsmålning
Balkliv ska bättringsmålas enligt ritning ?.
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21/642.23

Balk fläns - bättringsmålning
Balk fläns ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/643.23

Balk avstyvning - bättringsmålning
Balk avstyvning ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/649.23

Balk lådbotten - bättringsmålning
Balk lådbotten ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/650.23

Fackverk - bättringsmålning
Fackverk ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/655.23

Fackverk båge - bättringsmålning
Fackverk båge ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/660.23

Båge - bättringsmålning
Båge ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/661.23

Båge hängstag - bättringsmålning
Båge hängstag ska bättringsmålas enligt ritning ?.

LCB

BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING
Text under denna kod i AMA 07 utgår.
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro
Blästeravfall ska samlas upp och deponeras på ?.
Farligt avfall ska omhändertas enligt SFS 2001:1063.

LCB.612

Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro,
ommålning
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614

Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 8:72, med följande tillägg
för förbehandlingen:
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
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Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:
− Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).
− Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).
− Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).
Bättringsmålning ska utföras enligt följande:
− Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 30 MPa.
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende motsva
rande B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor får inte
bearbetas så att de blir blanka.
− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas
och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.
− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst
50 µm
− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.
För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scab-provning enligt BSK 99,
av-snitt 8:72 inte uppfylls.

21/695.23

Kabel ytbehandling - bättringsmålning
Kabel ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/710.23

Sekundärbalk - bättringsmålning
Sekundärbalk ytbehandling ska bättringsmålas enligt
ritning ?.

21/711.23

Sekundärbalk liv - bättringsmålning
Sekundärbalk liv ytbehandling ska bättringsmålas enligt
ritning ?.

21/712.23

Sekundärbalk fläns - bättringsmålning
Sekundärbalk fläns ytbehandling ska bättringsmålas enligt
ritning ?.

21/730.23

Tvärbalk liv - bättringsmålning
Sekundärbalk ytbehandling ska bättringsmålas enligt
ritning ?.

21/749.23

Tvärbalk ytbehandling - bättringsmålning
Tvärbalk ytbehandling ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/750.23

Tvärfackverk - bättringsmålning
Tvärfackverk ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/751.23

Tvärfackverk överramsstång - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/752.23

Tvärfackverk underramsstång - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.
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21/753.23

Tvärfackverk diagonalstång - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/754.23

Tvärfackverk vertikalstång - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/755.23

Tvärfackverk båge - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/770.23

Transversal - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/780.23

Vindförband - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/850.23

Ortotropplatta platta - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

21/860.23

Enkelspänd platta - bättringsmålning
? ska bättringsmålas enligt ritning ?.

32/1206.23 Räcke ytbehandling - bättringsmålning
BED.1

Rivning av anläggning

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Bortbilning av betong ska ske kring ståndarna till ett djup av minst 30 mm.
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

DEG.12

Räcken för bro
Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, upp till
minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, system S9.11
EP/PUR.
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Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av sprutförzinkade
räckess-tåndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt följande:

Målning av varmförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning ska utföras med följande målningssystem:.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Ilagning av betong ska ske kring ståndarna till ett djup av minst 30 mm.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).
Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Borttagning av betong får/får inte/ utföras med Rivning
med mekanisk bilning enligt BED.14
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.
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MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro

LCB.61//5 Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke
Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke ska följande rostskyddssystem
användas:
− rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa
− blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt blästras till ren
fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet ska överensstämma
med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503 2.
− Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst
40 µm.
− Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst 100
µm.
− Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK 99, tabell
8:72c, system S4.22 EP(Zn)/EP/PUR.
Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke ska
ytbehandlas enligt BSK 99, tabell 8:72c, system S9.11 EP/PUR.

LCB.61//6 Rostskyddsmålning av räcke som inte är varmförzinkade,
ommålning
Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras enligt
LCB.612.

LCB.61//7 Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, ommålning
Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i varmförzinkningen ska ut
föras med rostskyddssystem enligt LCB.615.
Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i varmförzinkningen ska ut
föras enligt DEG.12.

LDB.3112 Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Vid ommålning av skador i ytbehandlingen på nedre delen av räckesståndare
till varmförzinkade räcken ska målningssystem enligt LCB.615 användas.
Ommålningen ska minst omfatta 30 mm nedåt och 100 mm uppåt från betong
ytan. Bortbilning och ilagning av betong ska utföras enligt EBE.1212.
Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör ? enligt SS 01 91
02.
Blästeravfall ska samlas ihop och deponeras vid ?.
Entreprenören ska förvissa sig om vilka lokala regler som
gäller för uppsamling och deponering av blästeravfall ?.
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32/1216.23 Ståndare ytbehandling - bättringsmålning
Ståndare ska bättringsmålas enligt ?.

32/1217.23 Ståndare fot ytbehandling - bättringsmålning
Ståndare fot ska bättringsmålas enligt ?.
Kringgjutning av räckesståndarfot utförs enligt ritning ?.

32/1218.23 Ståndare fotplatta ytbehandling - bättringsmålning
Ståndare fotplatta ska bättringsmålas enligt ?.

32/1240.23 Navföljare - bättringsmålning
Navföljare ska bättringsmålas enligt ?.

xx/xxx.27

yyy - Fastsättning

DCK.1

Släntbeklädnader

DCK.11

Släntbeklädnad av gatsten, naturstensplattor o d
Gatsten
Naturstensplattor
Naturstensplattor ska vara av ?, och ha tjocklek ? mm.

DCK.12

Släntbeklädnad av betongmarkplattor

DCK.13

Släntbeklädnad av marktegel
Material till sättsand och fogsand ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning
enligt tabell DCG/4.

NB

KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Fästdon
Fästdon i bro
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 10 204
(3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

Allmänt konstruktionsstål
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS ISO 8501-3
(2) respektive SS-EN ISO 1461 (1).
Yt- och skyddsbehandlingar
Förzinkning av stålelement till bro

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1) respektive SS-EN 22 063 (1).
Sprutförzinkning av stålelement till bro

För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 1461
(1).
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Aluminium
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande änd-ring av andra
stycket:
Aluminiumkonstruktioner ska utföras enligt VKR kap. 10. För konstruktioner i
marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 och EN AW-7020 enligt SS
EN 485-2:2007 inte användas.

ZBE

FÄSTDON I ANLÄGGNING
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Spikar
Förzinkning
Elförzinkning

Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Varmförzinkning

För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 1461
(1).

Skruvar, muttrar, brickor, nitar
Förzinkning
Elförzinkning

Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Varmförzinkning

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 10
684 (1) respektive SS-EN ISO 1461 (1).

15/221.27

Kon/ytbeklädnad - fastsättning

21/428.27

Vingmur kantlist - fastsättning
Vingmurens kantlist ska /gjutas /bultas /fast.

32/1210.27 Ståndare - fastsättning
Räckesståndare ska /gjutas /bultas /fast.

DEG

RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

DEG.12

Räcken för bro
UTFÖRANDEKRAV
Fastsättning
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första meningen i första stycket: ”Räcken ... anvisningar.”
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 250 mm.

32/1211.27 Ståndare fot - fastsättning
Räckesståndare fot ska sättas fast med ny kringgjutning.
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xx/xxx.29

yyy - Fogning

DCE.21

Fogar
Fog ska vara vattentät. Tätning ska utföras genom
nedpressning av en elastisk foglist i fogspåret.
Fog ska vara vattentät. Tätning ska utföras genom att
fogspåret fylls med vidhäftande och tätande fogmassa.

DCE.218

Diverse fogar
Arbetsfog ska utföras enligt "Betonghandboken, Arbetsutförande", avsnitt 22.
Arbetsfog ska utföras enligt ritning ?.

DCF

ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL
OD

DCF.6

Fog med fogmassa
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 14 188-1
(1).

KONTROLL
Bekräftelse och överensstämmelse för fogmassa ska ske enligt SS-EN 14 188
1 (1).
Fog mot övergångskonstruktion
De sidor som ska utfomas med fog med fogmassa är ?.

FBD.12

Brovalv av natursten vid förbättring och reparation
Fogfyllning
Säkerhetsstämpning ska utföras enligt ?.
Sammansättningen av bruket ska vara ? del cement + ?
delar sand.
Överskott av cementbruk ska samlas upp och deponeras
vid ?.

Förbättring av sidomur
Stenarna ska förankras med /dymlingar till underliggande
skift /dragstag genom vägkroppen/.

Åtgärder före bakgjutning
Säkerhetsstämpning ska utföras enligt ?.

JBJ.113

Kantförseglingar med tätskiktsmatta i bro
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Före kantförseglingen ska betongytor behandlas med bitumenlösning som på
förs med en mängd av 0,2 0,3 kg/m2.
Anslutning till /kantbalk /vertikala ytor ?/ ska utföras genom
att mattan kläms fast med en fastbultad stållist enligt
ritning ?. Avståndet mellan mattans och beläggningens
överkant ska utföras som fog med fogmassa ?. Bredden
på fogen ska vara sådan att fogmassan täcker listens och
mattans övre kant ?.
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JBJ.81

Diverse förseglingar i bro
Förseglingen ska utföras 200 mm in på tätskiktet och 300 mm ned på den
vertikala delen av brobaneplattan.
Vid tätskikt med tätskiktsmatta eller tätskiktspapp ska tätskiktet vid broände
dras ned 300 mm på den vertikala delen av brobaneplattan.
Vid ramben med horisontell gjutfog ska tätskiktet avslutas 200 mm nedanför fo
gen.
Vid ramben med horisontell gjutfog ska försegling utföras på ett område av 100
mm på ömse sidor om fogen.

21/370.29

Vederlag - fogning
Vederlagsmuren ska fogas med ?.

21/680.29

Valv - fogning
Valvet ska fogas med ?.

21/686.29

Valv sidomur - fogning
Valvets sidomur ska fogas med ?.

31/1110.29 Slitlager - fogning
xx/xxx.31

yyy - Fräsning

BED.12142 Rivning, fräsning, av bitumenbundna lager, del av
lagertjockleken
För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska fräsas består av ? och ska fräsas till ett
djup av ? mm.
Fräsningsmaterial ska ?.

31/1105.31 Beläggning - fräsning
Fräsning av beläggning ska utföras enligt ritning ?.

31/1110.31 Slitlager - fräsning
Fräsning av slitlager ska utföras enligt ritning ?.

xx/xxx.33

yyy - Fyllning
/Bank /slänt /kon /ska återställas till ursprunglig nivå med
material ?.
Fyllning ska läggas och justeras med material? till nivå
enligt ?.

CE

FYLLNING, LAGER I MARK M M

CEB

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

CEB.4

Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m
m
Följande text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
andra meningen i andra stycket: ”Innan bro ... mot frysning.”
tredje stycket: ”Om fyllning ...beslut om åtgärd.”
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Övrig text under denna kod och rubrik gäller med följande ändringar och tillägg:
Åberopad standard i första stycket ändras till SS 027107.
Hänvisningen till tabell CE/4 i sista stycket ändras till tabell CE/5.
Innan bron är färdig och stöden kringfyllda får inte den packade fyllningen
frysa.

CEB.41

Fyllning för grundläggning av bro
Materialskiljande lager av ? ska läggas ut på siltig eller
lerig schaktbotten innan fyllningsmaterial påförs.
Rörbädd ska utföras med ? m tjocklek.
Rörbäddens bredd ?
Geotextilens utsträckning ska vara ?.

CEB.411

Fyllning med sprängsten för grundläggning av bro
Fyllning ska utföras ?.
Tillåtna bullernivåer är ? vid ?.
Högsta tillåtna vibrationsnivå är ? för ?.
För att förhindra skada på ? ska ?.
För att minska risken för skada på ? ska ?.
Entreprenören ska utföra vibrationsmätning ? med
redovisning ?.
Beställaren kommer att utföra vibrationsmätning ?.
Packning ska utföras med vattenbegjutning ?.
Kontroll av ? ska utföras ?.
Grumling av vatten ska förhindras genom ?.

CEB.412

Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av bro
Fyllning ska utföras ?.
Tillåtna bullernivåer är ? vid ?.
Högsta tillåtna vibrationsnivå är ? för ?.
För att förhindra skada på ? ska ?.
För att minska risken för skada på ? ska ?.
Entreprenören ska utföra vibrationsmätning ? med
redovisning ?.
Beställaren kommer att utföra vibrationsmätning ?.
Packning ska utföras med vattenbegjutning ?.
Kontroll av ? ska utföras ?.
Sprängsten får vara av bergtyp 2.
Grumling av vatten ska förhindras genom ?.

CEB.414

Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning
av bro
Fyllning ska utföras ?.
Fyllningsmaterialet ska bestå av vittringsbeständiga
bergarter tillhörande berg-typ 1 eller 2.
Tillåtna bullernivåer är ? vid ?.
Högsta tillåtna vibrationsnivå är ? för ?.
För att förhindra skada på ? ska ?.
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För att minska risken för skada på ? ska ?.
Entreprenören ska utföra vibrationsmätning ? med
redovisning ?.
Beställaren kommer att utföra vibrationsmätning ?.
Packning ska utföras med vattenbegjutning ?.
Kontroll av ? ska utföras ?.
Grumling av vatten ska förhindras genom ?.

CEB.44

Fyllning för grundläggning av kassun o d
Fyllning ska utföras ?.
Tillåtna bullernivåer är ? vid ?.
Högsta tillåtna vibrationsnivå är ? för ?.
För att förhindra skada på ? ska ?.
För att minska risken för skada på ? ska ?.
Entreprenören ska utföra vibrationsmätning ? med
redovisning ?.
Beställaren kommer att utföra vibrationsmätning ?.
Packning ska utföras med vattenbegjutning ?.
Kontroll av ? ska utföras ?.
Sprängsten får vara av bergtyp 2.
Grumling av vatten ska förhindras genom ?.

CEB.52

Fyllning mot bro, mur o d
Fyllning ska utföras ?.
Tillåtna bullernivåer är ? vid ?.
Högsta tillåtna vibrationsnivå är ? för ?.
För att förhindra skada på ? ska ?.
För att minska risken för skada på ? ska ?.
Entreprenören ska utföra vibrationsmätning ? med
redovisning ?.
Beställaren kommer att utföra vibrationsmätning ?.
Fyllningsmaterial ska vara ?.
Fyllning och packning ska ?.
Packning får inte utföras med ?.
Packning får inte utföras ?.

CEB.6

Fyllning på pålar och påldäck för väg, plan, järnväg o d

CEB.62

Fyllning på påldäck för väg, plan, järnväg o d

CEG

MATERIALSKILJANDE LAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M
M AV JORD- OCH KROSSMATERIAL

CEG.1

Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro,
järnväg m m

CEG.12

Materialskiljande lager under fyllning för byggnad, bro o d

CEG.122

Materialskiljande lager under fyllning för bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933 1 minst en gång per
2000 m3 utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov ska tas på ut
lagt material enligt VVMB 611.
Fyllning ska utföras ?.

DBB.113

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
För materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro gäller krav enligt
DBB.111.
Geotextil under fyllning för grundläggning av bro vid ? ska
vara av bruksklass ?.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning: ?.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad
Släntbeklädnad ska återställas med material: ?.

15/210.33

Slänt - fyllning
Slänterna ska återställas med material ?.

15/220.33

Kon - fyllning
Konerna och slänterna ska återställas med material ?.

15/221.33

Kon/ytbeklädnad - fyllning
Konerna och slänterna ska återställas med material ?.

15/xxx.35

yyy - Fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.
/Bank /slänt /kon /ska återställas till ursprunglig nivå med
material ?
Urspolning under bottenplatta ska åtgärdas enligt /ritning ?
/arbetsbeskrivning ?/.

BCB.1

Hantering av vatten

BCB.11

Tillfällig avledning av vatten
Ytvatten ?.
Grundvatten ?.
Vatten som ska avledas till avloppssystem ska
slamavskiljas ?.
Grundvattenytan får inte sänkas ?.
Förorenat vatten ska ?.

104

CE

FYLLNING, LAGER I MARK M M

CEB

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

CEB.11

Fyllning för väg, plan o d

CEB.4

Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m
m
Följande text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
andra meningen i andra stycket: ”Innan bro ... mot frysning.”
tredje stycket: ”Om fyllning ...beslut om åtgärd.”
Övrig text under denna kod och rubrik gäller med följande ändringar och tillägg:
Åberopad standard i första stycket ändras till SS 027107.
Hänvisningen till tabell CE/4 i sista stycket ändras till tabell CE/5.
Innan bron är färdig och stöden kringfyllda får inte den packade fyllningen
frysa.

CEB.5

Fyllning mot byggnad, bro, mur o d

CEB.52

Fyllning mot bro, mur o d

CEG

MATERIALSKILJANDE LAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M
M AV JORD- OCH KROSSMATERIAL

CEG.1

Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro,
järnväg m m

CEG.12

Materialskiljande lager under fyllning för byggnad, bro o d

CEG.122

Materialskiljande lager under fyllning för bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933 1 minst en gång per
2000 m3 utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov ska tas på ut
lagt material enligt VVMB 611.

DCK

SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

DCK.2

Erosionsskydd

DCK.21

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial
Erosionsskyddets tjocklek ska vara ? m.
Provning av material ska utföras ?.
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Material till erosionsskydd i skärningsslänt ska uppfylla krav på kornstorleksför
delning enligt tabell DCK/3.
Text ”och med största stenstorlek125 mm” i AMA 07 utgår.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten
Tjälklumpar, snö, is, organiska beståndsdelar eller avfallsprodukter godtas inte
i materialet till erosionsskydd. Materialet ska dessutom hanteras, lagras och
105

transporteras så att risken för separation, förorening, och sammanblandning
med annat material minimeras.

UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten – kapitel 3.

KONTROLL
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska kontrolleras enligt Vägverkets publika
tion 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten– kapitel 4.
Kontrollen ska även omfatta uttag av ett siktprov per 50 m3 materialleverans.

DCK.22

Erosionsskydd av betongmadrasser

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK

DGB.1

Återställande av väg, plan o d

DGB.3

Återställande av vegetationsyta

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

15/190.35

Fyllning - fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.

15/191.35

Avjämning - fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.

15/192.35

Naturlig botten - fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.

15/193.35

Erosionsskydd - fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.

15/210.35

Slänt - fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.

15/220.35

Kon - fyllning i vatten
Erosionsskydd och återställning av urspolning/erosion ska
utföras enligt ?.
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xx/xxx.39

yyy - Försegling

31/1110.39 Slitlager beläggning - försegling
31/1150.39 Skiljeremsa beläggning - försegling
JBE

VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX
E D I ANLÄGGNING
UTFÖRANDE
Avfuktningsanläggning ? ska användas ?.
För att skydda färdigt tätskikt under byggtiden ska ?.

JBE.1

VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA
UTFÖRANDE
Försegling med epoxi på betongytor för trafikerade bottenplattor,
tråg och tunnlar
Utläggning av tätskiktsmatta
Tätskikt av tätskiktsmatta under betongbeläggning och
skyddsbetong

JBE.11

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Bitumenlösning till ytbehandling
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.1.2
2.1.3.

KONTROLL
Fortlöpande provning av vidhäftning
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.1.

JBE.111

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong
UTFÖRANDEKRAV
Vid osäkra väderleksförhållanden ska arbetet bedrivas med väderskydd. Även
avfuktningsanläggning kan fordras.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.2
2.2.3.

107

JBE.112

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av stål
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Tätskiktsmatta
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Försegling med epoxi
Epoxiförseglingen ska ha härdat innan tätskiktet läggs ut.
I anslutning till utförande av tätskikt ska det avsandade epoxiskiktet rengöras
och torkas. Torkningen ska utföras så att epoxin inte skadas av för höga tem
peraturer.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.2.

xx/xxx.41

yyy - Förstärkning
? ska /bakgjutas /förstärkas /enligt ritning ?.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning utförs för att få utrymme för arbetet.

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d

BED.141

Rivning av bro
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, ?- ? mm ska utföras genom vattenbilning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, ?- ? mm ska utföras genom mekanisk bilning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning: ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.
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DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.

Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBB.11

Form av valfri typ

EBB.12

Form av skivor
Skivformat ska vara ?.
Skivytan ska vara behandlad med ?.
Skivor till ? ska monteras /stående /liggande/.

EBB.13

Form av bräder
Bräder i väggform ska monteras liggande ?.
Begagnat och nytt virke får blandas i form till ?.

EBB.131

Form av sågade bräder

EBB.132

Form av råhyvlade bräder
Godsidan ska vara hyvlad och vänd mot betongen ?.

EBB.133

Form av råspontade bräder
Godsidan ska vara hyvlad och vänd mot betongen ?.

EBB.134

Form av slätspontade bräder

EBB.135

Form av specialprofilerade bräder

EBB.14

Form av luckor av bräder
Luckor till ? ska monteras /stående /liggande/.

EBB.15

Form av kassetter
Formmaterial ska utgöras av ?.
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EBB.16

Form till ursparningar o d

EBB.161

Form till ursparningar i bro
Ursparing för spännarmeringsförankring
Ursparingar godtas ? i brobaneplatta eller balkliv.
Ursparingarna förses med rundade/fasade hörn ? och
extra ospänd armering i spännriktningen.

EBB.1611 Form till viktreducerande ursparningar
Provgjutning ska utföras med ett formelement för att
påvisa att elementet har erforderlig styvhet ?.
Största tillåtna deformation vid gjutning är ? mm.

EBB.2

Glidform och klätterform

EBB.21

Glidform
Användning av glidform godtas inte.

EBB.22

Klätterform
Formmaterial ska utgöras av /bräder /plastad plywood
/stål/.

EBB.3

Komplettering i form

EBB.31

Profilering i form
Profilering enligt ? ska utföras i ytor till ?.
Profilering ska utföras med /inlagda lister eller ribbor av trä
/matriser av ? /?/.

EBB.32

Dränerande beklädnad i form

EBB.33

Gjutavstängare
Omfattning av gjutfogar inlagda av konstruktör framgår av
?.

EBB.331

Gjutavstängare i bro

EBB.3311 Gjutavstängare i undervattensgjuten konstruktion i bro
EBB.3312 Kvarsittande gjutavstängare i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Kvarsittande gjutavstängare ska minst vara veriferade till nivå 3.

EBB.4

Bärande formställning

EBB.41

Bärande formställning för bro, brygga, kaj o d

EBB.411

Bärande formställning för bro

EBB.4111 Bärande formställning för bro vid nybyggnad
Ställningar ska skyddas mot påkörning av trafik genom att
? anordnas.
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Tillfälliga upplag för stöd ? som kräver ursparningar eller
andra ingrepp i permanenta konstruktionsdelar får /får inte/
utföras ?.
Ritning för ställning till ? ska granskas av ? innan
ställningsarbete påbör-jas.
Största tillåtna nedböjning av ställningsbalkar är ?.
Pålar för ställning ska kapas ? m under ?.
Fri höjd för trafik under ställning ska vara ? m.
Fri bredd för trafik under ställning ska vara ? m.
Ursparningar ska återställas ?.

Formställning för samverkande brobaneplatta av betong
Tillfälliga stöd får rivas efter ?.
Stödjusteringar får utföras efter ?.

Formställning över järnväg
EBB.4112 Bärande formställning för bro vid förbättring och reparation
Ställningar ska skyddas mot påkörning av trafik genom att
? anordnas.
Tillfälliga upplag för stöd ? som kräver ingrepp i
permanenta konstruktionsdelar får /får inte/ utföras ?.
Ritning för ställning till ? ska granskas av ? innan
ställningsarbete påbörjas.
Största tillåtna nedböjning av ställningsbalkar är ?.
Pålar för ställning ska kapas ? m under ?.
Fri höjd för trafik under ställning ska vara ? m.
Fri bredd för trafik under ställning ska vara ? m.

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).
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UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.
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EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett lager. Cent
rumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 200 mm. Vid gjutning
med betong med tillsats av AUV-medel godtas att minsta centrumavståndet
minskas till 150 mm.
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten betongkonstruktion
ska vara 90 mm. Det minsta täckande betongskiktet till underytan på en platta
gjuten mot jord ska vara 140 mm.
Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den maximala dragpåkän
ningen för last enligt Bro 2004, lastkombination IV är så låg att aktuell
spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden underkantsarmering i
såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
All armering ska dras ut till plattkanten och förankras genom att den bockas i
horisontalplanet som "hårnålar" (s-järn).
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i såväl
längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd (area) motsva
rande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area.
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas.

Vertikal armering
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten bottenplatta ska
monteras enligt ”Montering av vertikal förtagningsarmering”.
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att pelaren
förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig votning med lutning
3:1. All armeringen ska vara förankrad.
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av bottenplattan
ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara uppfyllda.

Montering av vertikal förtagningsarmering
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista strecksatsen ska kompletteras med:
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 mm.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Sprickriskbedömning avseende ? ska utföras genom ?.
För att begränsa temperatursprickor ska ?.
Följande uppgifter ? ska dokumenteras avseende
temperaturutvecklingen i ?.
Hål efter distanshylsor och formstag till ? ska inte ilagas.

UTFÖRANDEKRAV
Gjutning i klätterform
Entreprenören ska upprätta arbetsbeskrivning ?.
Gjutfogar ska utföras ? med råhet ? mm.
Frilagda betongytor ska härdas med ? och skyddas med ?.
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EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

21/310.41

Frontmur - förstärkning
Frontmur ska förstärkas enligt ritning ?.

21/340.41

Pelare - förstärkning
Pelare ska förstärkas enligt ritning ?.

21/360.41

Skivpelare - förstärkning
Skivpelare ska förstärkas enligt ritning ?.
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21/610.41

Platta - förstärkning
Platta ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/630.41

Balk - förstärkning
Balk ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/660.41

Båge - förstärkning
Båge ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/680.41

Valv - förstärkning
Valv /et /en /ska /bakgjutas /förstärkas /enligt ritning ?.

21/697.41

Rör - förstärkning
Röret ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/730.41

Tvärbalk - förstärkning
Tvärbalken ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/799.41

Övrigt bärverk - förstärkning
? ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/810.41

Brobaneplatta - förstärkning
Brobaneplattan ska förstärkas /enligt ritning ?.

21/8000.41 Överbyggnad - förstärkning
Förstärkning ska även utföras av del av frontmur.
/Frontmur /brobaneplatta / ?/ska förstärkas enligt ritning ?

CBB.88

Diverse jordschakt
Erforderlig schakt utförs för att få utrymme för arbetet.

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

DGB.8

Återställande diverse
Erosionsskydd för brostöd i vatten
Erosionsskyddets tjocklek ska vara ? m.

UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten – kapitel 3.

EBB.1

Form
Formsättning ska /utföras enligt ritning ? /för ? utföras med
? som formmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
UTFÖRANDE
Ytform
Synliga betongytor till ? ska uppfylla krav enligt ?.
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Formstag o d
Lagning efter formstag av /glasfiber /?/ ska inte utföras.
Formstag till ? ska vara utformade så att konstruktionen är
vattentät.
Distansrör ska placeras ?. Största tillåtna dimension på
distansrör är ?.

Avformning
Form ska rivas tidigast sedan en tryckhållfasthet av ? MPa
uppnåtts.

EBB.12

Form av skivor
Skivformat ska vara ?.
Skivytan ska vara behandlad med ?.
Skivor till ? ska monteras /stående /liggande/.

EBB.13

Form av bräder
Bräder i väggform ska monteras liggande ?.
Begagnat och nytt virke får blandas i form till ?.

EBB.131

Form av sågade bräder

EBB.132

Form av råhyvlade bräder
Godsidan ska vara hyvlad och vänd mot betongen ?.

EBB.133

Form av råspontade bräder
Godsidan ska vara hyvlad och vänd mot betongen ?

EBB.183

Form för undervattensgjutning

EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).
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UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.
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EBC.11122 Dubbning vid förbättring och reparation av bro
EBC.5

Förbättring och reparation med utanpåliggande armering på
betongkonstruktion

EBC.51

Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på
betongkonstruktion

EBC.511

Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar på
betongkonstruktion i bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Provning av epoxilim
Första till fjärde styckena under denna rubrik i AMA utgår ”Tryckhållfastheten
hos lim ... fem provkroppar.”.
Tryckhållfastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 604 (2). Draghåll
fastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 527 1 (1) + Amd 1, varvid
provkroppar av typen 1B enligt SS-EN ISO 527 2 (1) ska användas.
Provkroppens tjocklek ska vara 4 mm. Belastningshastigheten vid provningen
ska vara 5 mm/min.

Fästdon
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 10204 (3) och SS-EN ISO 10684 (1).

EBC.5111 Förbättring med pålimmade stålplåtar på betongkonstruktion i
bro
UTFÖRANDEKRAV
Limning
Limprofilen ska utföras högre på mitten av plåten ?.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 197-2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263-1 (1) och SS-EN 13 263-2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).
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Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

xx/xxx.45

yyy - Injektering
Sprickor i /stöd /vingmurar /brobaneplatta / ? /ska
injekteras.

EBJ

INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I
ANLÄGGNING

EBJ.2

Injektering vid reparation

EBJ.21

Injektering av sprickor vid reparation
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg och ändringar:
Andra stycket under denna kod och rubrik i AMA 07 ändras enligt följande.
Injektering ska utföras när uppmätt sprickbredd uppgår till 0,20 mm.

UTFÖRANDEKRAV
Injektering med cementbruk
Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar
Text och rubrik i AMA 07 utgår. EBJ.221 ska gälla istället.

EBJ.211

Injektering av sprickor i bro vid reparation
Injektering med epoxi godtas inte.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Provning av epoxi
Medelvärdet på tryckhållfastheten hos injekteringsmedlet
får vara minst ? MPa och ett enskilt värde minst ? MPa.

UTFÖRANDE
Betongyta efter injektering ska uppfylla krav enligt ?.
Exponeringsklass för ? är ?.
Livslängdsklass för ? är ?. Arbetet omfattar ?.
Tiden innan epoxi härdar i tillredningskärlet ska vara minst
40 min vid 20 °C ?.
Under injekterings och härdningsskedet ska vibrationer
begränsas till ?.

21/310.45

Frontmur - injektering
Frontmur ska injekteras enligt?.

21/320.45

Lagerpall - injektering
Lagerpall ska injekteras enligt?.

21/325.45

Lagerundergjutning - injektering
Lagerundergutning ska injekteras enligt?.

21/330.45

Grusskift - injektering
Grusskift ska injekteras enligt?.

21/340.45

Pelare - injektering
Pelare ska injekteras enligt?.

21/345.45

Pelare lagerundergjutning - injektering
Lagerundergutning ska injekteras enligt?.

21/360.45

Skivpelare - injektering
Skivpelare ska injekteras enligt?.

21/365.45

Skivpelare lagerundergjutning - injektering
Lagerundergutning ska injekteras enligt?.

21/393.45

Isbrytarnos - injektering
Isbrytarnos ska injekteras enligt?.

21/410.45

Vingmur - injektering
Vingmur ska injekteras enligt?.

21/440.45

Stödmur - injektering
Stödmur ska injekteras enligt?.

21/610.45

Platta - injektering
Platta ska injekteras enligt?.
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21/630.45

Balk - injektering
Balk ska injekteras enligt?.

21/649.45

Balk lådbotten - injektering
Balk ska injekteras enligt?.

21/660.45

Båge - injektering
Båge ska injekteras enligt?.

21/662.45

Båge bågpelare - injektering
Bågens bågpelare ska injekteras enligt?.

21/670.45

Bågskiva - injektering
Bågskiva ska injekteras enligt?.

21/680.45

Valv - injektering
Valv ska injekteras enligt?.

21/710.45

Sekundärbalk - injektering
Sekundärbalk ska injekteras enligt?.

21/730.45

Tvärbalk - injektering
Tvärbalk ska injekteras enligt?.

21/770.45

Transversal - injektering
Transversal ska injekteras enligt?.

21/810.45

Brobaneplatta - injektering
Brobaneplattan ska injekteras enligt?.

xx/xxx.47

yyy - Impregnering
/Betongytor markerade på ritning nr ? ska ytbehandlas.
/Följande betongytor ska ytbehandlas ?/. Före
ytbehandlingen ska ytorna rengöras enligt ?.
Ytbehandlingen av betongytor i vägmiljö (exkl. undersidan
på överbyggnaden), samt lagerpallar och kantlister, ska
förnyas med en behandling minst vart 10:e år.

LF

SKYDDSIMPREGNERING

LFB

SKYDDSIMPREGNERING I ANLÄGGNING

LFB.3

Skyddsimpregnering mot inträngning av klorider och vatten

LFB.31

Skyddsimpregnering av betongytor mot inträngning av
klorider och vatten

LFB.311

Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av
klorider och vatten
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande ändringar och tillägg:
Första och tredje styckena i AMA 07 utgår.
Medel för skyddsimpregnering ska uppfylla kraven i SS-EN 1504-2 (1)
inklusive kraven i tabell VV LFB/1.
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Betongprovkroppar som ska användas för provningar enligt tabell VV LFB/1
ska vara av ”Type C (0,45)” enligt SS-EN 1766 (1) med undantag för provkrop
par till impregneringsdjup som ska vara av ”Type C (70)” enligt SS-EN 1766
(1).
Verifiering och bekräftelse av överensstämmelse för impregneringsmedel ska
ske enligt SS-EN 1504-2 (1). För bekräftelsen enligt tabell ZA.2 i ovannämnda
standard ska system 2+ gälla.

Inträngningsdjup
Text och rubrik i AMA 07 utgår.
Tabell VV LFB/1. Provning av impregneringsmedel
Egenskap

Provningsmetod

Krav

Inverkan på
uttorkning

SS-EN 13 579

Uttorkningskoefficienten
(DRC) skall uppfylla kra
vet som anges i SS-EN
1504-2 (1) tabell 3, klass I.

Inverkan på be
tongens frostbe
ständighet

SS-EN 13 581 Provas
både på betong med
tillsatt luft och på
betong utan tillsatt luft.
Den tillsatta luften i
betongen skall ligga
mellan 4 - 5 %.

Avflagningen från
behandlade provkroppar
skall uppfylla kravet som
anges i SS-EN 1504-2 (1)
tabell 3.

Inverkan på be
tongens vätske
absorption

SS-EN 13 580

Absorptionskoefficienterna
(AR, ARKOH ) skall uppfylla
kraven som anges i SS
EN 1504-2 (1) tabell 3.

Inverkan på be
tongens klorid
upptagning

Provkropparna tillver
kas och lagras enligt
SS-EN 1766 (1). Prov
kroppar 100 x 100 x 20
mm sågas från kubens
centrala delar vinkelrätt
mot överytan (3 be
handlade och 3 obe
handlade) och kondi
tioneras i 14 dygn i (21
± 2) °C med (60 ± 10)
% RF. Efter konditione
ring, ytbehandlas tre
provkroppar och lagras
därefter i samma klimat
i ytterliggare 14 dygn.

Kloridhalten i behandlad
provkropp får efter
provning inte överstiga 15
% av motsvarande
mätvärde för obehandlad
provkropp.

Behandlade och obe
handlade provkroppar
lagras i 15 % NaCl
lösning, dock i sepa
rata behållare, till en
sammanlagd lagrings
tid av 56 dygn. Efter
lagring slipas ytskiktet
på 2,5 mm bort från
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provkroppens alla sidor
varefter provkroppens
kloridinnehåll bestäms
som halten Cl- i % av
cementvikten.
Kloridinnehållet kan
bestämmas med SP
Metod 0433 eller mot
svarande.
Impregneringsdjup Provkroppar (3 st)
tillverkas av betong
med vct = 0,70 enligt
SS-EN 1766 (1) samt
ytbehandlas och lagras
i 56 dygn efter
appliceringen enligt
anvisningar i SS-EN
13 579. Provkropparna
bryts itu och brottytorna
fuktas med vatten.
Därefter mäts
tjockleken på det
vattenavvisande skiktet
enligt principen i SS
EN 14 630.

Impregneringsdjup ≥ 6
mm.

Kontroll av inträngningsdjup

LFB.3111

Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot inträngning av
klorider och vatten, nyimpregnering
Följande betongytor ska skyddsimpregneras: ?.
Följande konstruktionsdelar ska åtgärdas till nivå ? m
under befintlig mark: ?.
Före skyddsimpregnering ska betongytor rengöras med ?.
Miljökrav ska uppfyllas enligt ?.
Skyddsimpregneringsmedel ska påföras med ?.
Gelpreparat ? /ska användas /ska inte användas/.

LFB.4

Skyddsimpregnering med klotterskyddsmedel

LFB.41

Skyddsimpregnering av betongytor med klotterskyddsmedel

LFB.411

Skyddsimpregnering av betongytor i bro med
klotterskyddsmedel
Text under denna kod i AMA 07 utgår.
Medel för klotterskydd ska uppfylla kraven i tabell VV LFB/1 avseende inverkan
på uttorkning och frostbeständighet. Vid provning av frostbeständighet godtas
att endast betong utan luftinblandning provas.
Lösningsmedel ska utgöras av vatten.
Klotterskyddsmedel ska påföras enligt tillverkarens rekommendationer.
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LFB.4111

Skyddsimpregnering av betongytor i bro med
klotterskyddsmedel, nyimpregnering
Följande betongytor ska skyddas med klotterskyddsmedel:
?.
Före skyddsimpregnering ska betongytor rengöras med ?.
Miljökrav ska uppfyllas enligt ?.
Klotterskyddsmedel ska påföras med ?.
Gelpreparat ? /ska användas /ska inte användas/.

LFB.4112

Skyddsimpregnering av betongytor i bro med
klotterskyddsmedel, omimpregnering
Följande betongytor ska skyddas med klotterskyddsmedel:
?.
Före skyddsimpregnering ska betongytor rengöras med ?.
Miljökrav ska uppfyllas enligt ?.
Klotterskyddsmedel ska påföras med ?.
Gelpreparat ? /ska användas /ska inte användas/.

21/3xx.47.1 Tillägg för impregnering under mark
Konstruktionsdel /en /arna /ska åtgärdas till nivå ? m under
befintlig mark.
Marken ska återställas till ursprunglig nivå och skick.

21/310.47

Frontmur - impregnering
Frontmur ska impregneras enligt ?.

21/320.47

Lagerpall - impregnering
Lagerpall ska impregneras enligt ?.

21/321.47

Lagerplint - impregnering
Lagerplint ska impregneras enligt ?.

21/325.47

Lagerundergjutning - impregnering
Lagerundergutning ska impregneras enligt ?.

21/340.47

Pelare - impregnering
Pelare ska impregneras enligt ?.

21/360.47

Skivpelare - impregnering
Skivpelare ska impregneras enligt ?.

21/410.47

Vingmur - impregnering
Vingmur ska impregneras enligt ?.

21/440.47

Stödmur - impregnering
Stödmur ska impregneras enligt ?.

21/610.47

Platta - impregnering
Platta ska impregneras enligt ?.
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21/660.47

Båge - impregnering
Båge ska impregneras enligt ?.

21/662.47

Båge bågpelare - impregnering
Bågens bågpelare ska impregneras enligt ?.

21/930.47

Kantbalk - impregnering
Kantbalk ska impregneras enligt?

21/950.47

Skiljeremsa kantbalk - impregnering
Skiljeremsa kantbalk ska impregneras enligt ?.

xx/xxxx.49 yyy - Justering
D

MARKÖVERBYGGNADER,
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DC

MARKÖVERBYGGNADER M M
Med ändring av vad som anges i AMA 07 ska terrass och fyllningsmaterial för
väg, plan, o d indelas enligt tabell VV DC/1.
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Tabell VV DC/1 Indelning av berg och jord i materialtyp
Mate
rialty
p

Kul
kvarn
svärd
e

Finjord
0,063/6
3
mm

Ler
0,002/0,
063
mm

Organi
sk
jord
% / 63
mm

Exempel på
jordarter

Tjäl
farli
ghet
skla
ss

< 10

≤2

≤ 15

≤2

≤ 30

≤2

3B

16-30

≤2

siSa, siGr,
siSa Mn,
siGr Mn

2

4A

31-40

≤2

clMn

3

4B

> 40

> 40

≤2

Cl, ClMn

3

5A

> 40

≤ 40

≤2

Si, clSi, siCl,
SiMn

4

5B

3-6

gyCl, gySi

4

6A

7-20

clGy

3

6B

> 20

Pt, Gy

1

1
2

1

≤ 18
19-30

Halten av [vikts-%] x/y

2

3

3A

> 30

Övriga material
Enligt särskild utredning

7

1
Bo, Co, Gr,
Sa, saGr,
grSa, GrMn,
SaMn

1

2

Restprodukter,
återvunna
material mm

DCK

SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

DCK.1

Släntbeklädnader

DCK.11

Släntbeklädnad av gatsten, naturstensplattor o d
Gatsten
Naturstensplattor
Naturstensplattor ska vara av ?, och ha tjocklek ? mm.

DCK.12

Släntbeklädnad av betongmarkplattor

DCK.13

Släntbeklädnad av marktegel
Material till sättsand och fogsand ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning
enligt tabell DCG/4.
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DCK.14

Släntbeklädnad av stenfyllda nätkorgar

DCK.15

Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial

DCK.2

Erosionsskydd

DCK.21

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande
tillägg:
Material till erosionsskydd av krossmaterial i skärningsslänt ska uppfylla krav
på kornstorleksfördelning enligt tabell DCK/3.
Text ”och med största stenstorlek125 mm” i AMA utgår.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
EROSIONSSKYDD FÖR BROSTÖD I VATTEN
Tjälklumpar, snö, is, organiska beståndsdelar eller avfallsprodukter godtas inte
i materialet till erosionsskydd. Materialet ska dessutom hanteras, lagras och
transporteras så att risken för separation, förorening, och sammanblandning
med annat material minimeras.

UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten.
KONTROLL
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska kontrolleras enligt Vägverkets
publikation 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten.
Kontrollen ska även omfatta uttag av ett siktprov per 50 m3 materialleverans.

15/211.49

Slänt/ytbeklädnad - justering
Släntens ytbeklädnad ska justeras enligt ?.

15/221.49

Kon/ytbeklädnad - justering
Konens ytbeklädnad ska justeras enligt ?.

21/393.49

Isbrytarnos - justering
isbrytarnosen ska justeras enligt ?.

21/686.49

Valv sidomur - justering
Valvets sidomur ska justeras enligt ?.

31/1110.49 Slitlager beläggning - justering
Beläggningens slitlager ska justeras enligt ?.

xx/xxx.51

yyy - Katodiskt skydd

EBC.6

Förbättring och reparation av betongkonstruktion med
katodiskt skydd av armering

EBC.61

Förbättring och reparation av betongkonstruktion i bro med
katodiskt skydd av armering
Eventuella miljöeffekter på omgivande jord eller vatten av skyddsanodernas
korrosionsprodukter ska utredas och dokumenteras.
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Katodiskt skydd ska utföras enligt Betonghandbok-arbetsutförande, avsnitt 33,
SS-EN 50162 (1), SS-EN 50122-2 (1) vad gäller begränsning av läckströmmar,
samt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
Det katodiska skyddet ska utföras antingen som galvaniskt katodiskt skydd,
dvs. med offeranod, eller som elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. med påtryckt
ström. I skvalpzonen godtas inte ett blandat system.
Det valda skyddssystemets beräknade livslängd ska redovisas.
Skötselinstruktioner och en beskrivning av skyddssystemet ska upprättas.
Beskrivningen ska bl.a. innehålla:
- beskrivning av skyddssystemet inklusive översiktsritning med indelning i
skyddszoner, placering av kablar, anslutningar och referenselektroder samt
inmätningstabell
- beräkningsunderlag för projekteringen
- funktionsbeskrivning med beräknade driftvärden på utmatad spänning och
ström samt skyddspotential
- installationsinstruktioner, elektriska och mekaniska
- materialförteckning med detaljritningar och scheman
- reservdelsförteckning
- driftinstruktion med kontrollprogram, provnings- och mätprotokoll och
mätvärdestabeller med angivande av normalvärden
- felsökningsscheman
- underhållsplan
- beskrivning av program för automatisk kontroll och dataöverföringssystem om
detta ingår.
Komponenter med dokumenterad lång drifterfarenhet ska användas.
System för katodiskt skydd med påtryckt ström får inte driftsättas tidigare än 30
dagar efter gjutning. Vid driftsättning ställs strömutmatningen till en början in på
maximalt 30 % av beräknad driftström så att överskydd inte erhålls. Kontroll
och justering av inställningen ska därefter göras efter två månaders drift.

Galvaniskt katodiskt skydd
Skyddssystem med offeranoder godtas på betongkonstruktioner i havsvatten.
För andra konstruktionsdelar får system med påvisad god skyddande effekt
användas. Med havsvatten menas saltvatten med resistivitet lägre än 1,5 Ωm,
vilket motsvarar en saltmängd på cirka 4,4 g NaCl/l. Vid högre resistivitet eller
lägre salthalt bör inte offeranoder användas.
Skyddsanodernas livslängd ska redovisas som en teoretisk beräkning med
angivande av material, tjocklek hos metalloxidskikt och referensobjekt. Vid
beräkningen ska hänsyn tas till att variationer kan förekomma i material och
driftbetingelser.
Antalet offeranoder och placeringen av dessa ska beräknas med utgångspunkt
från att den genomsnittliga katodiska strömtätheten lägst är 10 mA/m² för stål i
betong. Det ska beaktas att den katodiska strömtätheten avtar med djupet
under vattenytan.
Till offeranoder ska anodlegeringar av zink eller aluminium användas.
Monteringsanordningarna ska utföras så att anoderna är enkelt utbytbara.

Elektrolytiskt katodiskt skydd
Vid katodiskt skydd med påtryckt ström av betongkonstruktioner i atmosfären
och i skvalpzonen ska anodsystemet monteras på hela den del av
konstruktionens yta som ska skyddas. Därefter ska anodsystemet täckas med
betong.
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Anodsystemet ska anslutas till den positiva polen på en likriktarutrustning.
Armeringen ska anslutas till likriktarutrustningens negativa pol. Allt
ingjutningsgods i konstruktionsdelen ska också anslutas till armeringen.
Vid tillämpning av extern strömmatad anod under vatten eller i jord ska risken
för läckströmskorrosion, s.k. sekundärverkan, beaktas på närbelägna
metallkonstruktioner som inte är anslutna till det katodiska skyddet.
Betong som används för ingjutning av katodiskt skydd ska inte innehålla
tillsatser av polymerer som nedsätter betongens elektriska ledningsförmåga så
att det kan äventyra det katodiska skyddet. Den ska inte heller innehålla
metalliska beståndsdelar som stålfibrer som kan orsaka kortslutning mellan
anod och ingjutet stål.
Med hänsyn till risken för väteförsprödning av spännarmering godtas inte att
skydd med påtryckt ström används i spännarmerade konstruktionsdelar.

Elektriska installationer
Den elektriska enheten för matning av skyddsström ska placeras i låsbart
skyddsskåp. På skåpets utsida ska det finnas en skylt med matningsenhetens
beteckning och med uppgift om driftansvarigt företag. Skåpet ska placeras så
att det blir skyddat mot åverkan.
Skyddsformen för skåp ska ha kapslingsklass enligt SS-EN 60 529 (1). I
korrosiv utomhusmiljö ska även material, ytbehandling samt ventilation och
uppvärmning väljas så att livslängd och funktion säkras.
Instrumenteringen för ström-, spännings- och potentialmätning ska vara digital.
Matningsenhetens transformator ska vara av typ skyddstransformator som
galvaniskt isolerar systemet från nätet och begränsar spänningen till högst
50 V.
Matningsenhetens likriktare ska vara av typen konstant skyddsström och
variabel skyddsspänning, som ställs in och justeras för hand, eller av typen
variabel skyddsström med automatisk potentialstyrning som sker kontinuerligt
med hjälp av ingjutna referenselektroder. Vid automatisk potentialstyrning ska
100 mV polariseringskriteriet gälla.
Matningsenheten ska vara så konstruerad att skadliga konsekvenser på grund
av överskydd inte kan uppkomma vid fel i styrningen av strömmen. Enheten
ska vara skyddad mot höga ström- och spänningstransienter vid t ex
åsknedslag eller jordslutning i närbelägen kraftledning. Nätanslutningen ska
vara försedd med flerpolig brytare.
Monteringen av ingående detaljer ska utföras så att de inte kan skadas
mekaniskt av t ex is.
Detaljer som ska inspekteras samt mät- och avläsningsenheter, ska placeras
så att de är lätt åtkomliga, men skyddade från åverkan.
Det ska kontrolleras att de ingjutna armeringsstängerna har sådan elledande
kontakt med varandra att katodiskt skydd kan utföras
Strömkabel till skyddsanod och strömkabel från armering ska märkas så att de
inte förväxlas. Varje elreglage, fast mätinstrument och mätuttag ska ha tydlig
märkning.
Vid val av strömtäthet på skyddsanoden ska anodleverantörens instruktioner
beaktas. Strömtätheten ska dock vara högst 110 mA/m² anodyta.
Strömtätheten på armeringen (katoden) ska vanligen vara högst 20 mA/m²
stålyta.
Då armeringen ligger i två lager ska högst 30 % av strömmen i
armeringslagren antas nå det inre lagret av armeringen. Vid fler än två
armeringslager ska en särskild utredning utföras angående strömfördelningen i
de olika lagren.
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Referenselektrod
Matningsenheten ska ha mätuttag för extern potentialmätning med mobil
referenselektrod samt funktion för momentan brytning av strömutmatningen.
Anodsystemen ska vara uppdelade i minst det antal individuellt reglerbara
områden, skyddszoner, som fordras för att kunna anpassa systemets drift till
varierande resistans- och polarisationsförhållanden i betongkonstruktionen.
Varje sådant område ska vara försett med minst en referenselektrod och/eller
polarisationselektrod för funktionskontroll.
För sådana områden där temperaturförhållandena är av betydelse för driften
av det katodiska skyddet ska temperaturgivare monteras i anslutning till
referenselektroderna.
Antalet referenselektroder, polarisationselektroder och temperaturgivare och
deras placering ska väljas så att det kan kontrolleras:
− att tillräckligt skydd erhålls längst bort från anoden
− att överskydd inte erhålls nära kabelanslutningen till anoden
− att tillräckligt skydd erhålls i områden där speciell risk för korrosion
föreligger.
Referenselektroder för permanent ingjutning i betong ska vara av typen mättad
silver/silverklorid/kaliumklorid (Ag/AgCl/KCl) eller av typen manganoxid
(MnO2/Mn2O3/NaOH).
Extern, mobil referenselektrod ska vara av typen mättad
silver/silverklorid/kaliumklorid vid mätning på betongkonstruktion i vatten eller
luft och av typen mättad koppar/kopparsulfat (Cu/CuSO4) vid mätning på
betongkonstruktion i jord.

Kontroll av armeringens katodiska skydd
Vid kontroll av att armeringen är fullständigt katodiskt skyddad ska
armeringens elektrodpotential tillämpas som mättekniskt kriterium. För
konstruktioner helt i vatten eller i jord ska fast skyddspotential tillämpas, dvs.
potentialen ska vara förskjuten i negativ riktning till eller under en viss potential,
dock som mest till en viss lägsta potential för undvikande av skadlig inverkan
på betongen. För konstruktioner helt i luft eller i skvalpzonen tillämpas
potentialdepolarisering, dvs. avklingning av potentialen under en viss tid med
början omedelbart efter att skyddsströmmatningen brutits. Vid angivande av
mätvärde ska alltid typ av referenselektrod anges samt dess kalibreringsvärde.
Följande kriterier gäller:
− För konstruktioner i jord ska skyddspotentialen vara – 800 mV eller lägre,
dock inte lägre än -1100 mV mot extern referenselektrod av typen mättad
koppar/kopparsulfat eller -700 mV respektive -1000 mV mot ingjuten
referenselektrod av typen mättad silver / silverklorid/ kaliumklorid.
− För konstruktioner helt under vatten ska skyddspotentialen vara -700 mV
eller lägre, dock inte lägre än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av
typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller -900 mV respektive 
1200 mV mot ingjuten referenselektrod av typen manganoxid.
− Vid tät betong, tjocka betongskikt eller stora vattendjup kan
armeringspotentialen utan skydd (d v s korrosionspotentialen) ligga i ovan
nämnda potentialintervall. I sådant fall ska minst 100 mV verklig
potentialändring från korrosionspotential till skyddspotential erhållas.
− För konstruktioner i luft och i skvalpzonen ska 100 mV IR-fri
potentialdepolarisering inom högst 24 timmar gälla. Potentialvärdet ska inte
i någon punkt vara mer negativt än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod
av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller -1200 mV mot ingjuten
referenselektrod av typen manganoxid.
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− Vid konstruktioner i luft, där karbonatisering av betongen nått fram till
armeringen ska skyddspotentialen vara -700 mV eller lägre, dock inte lägre
än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad
silver/silverklorid/kaliumklorid.

Larm
Matningsenheten ska vara utformad så att felindikering och larm erhålls även
vid nätbortfall. Återställningsfunktionen för felsignal ska vara manuell.
Signalering av fel ska minst ordnas så att en från körbanan synlig lampa lyser
vid normala driftförhållanden och slocknar vid felfunktion hos någon enhet.

xx/xxx.53

yyy - Komplettering
? /ska utföras /enligt ritning ? /enligt arbetsbeskrivning ?
/på följande ytor ?.

21/390.53

Loddubb - komplettering
Loddubbar ska utföras /enligt ritning ? /enligt
arbetsbeskrivning ? /på föl-jande ytor.

21/440.53

Stödmur - komplettering

21/490.53

Avvägningsdubb - komplettering
Avvägningsdubbar ska utföras /enligt ritning ? /enligt
arbetsbeskrivning ? /på följande ytor.

21/930.53

Kantbalk - komplettering
Kantbalk ska utföras /enligt ritning ? /enligt
arbetsbeskrivning ? /på följan-de ytor.

31/1005.53 Tätskikt - komplettering
Bron ska förses med tätskikt och beläggningsuppbyggnad
enligt typ ?.
Mellan beläggning och kantbalks insida och /runt
ytavloppsbrunnar /utmed övriga kanter /ska fogning med
fogmassa utföras.

31/1160.53 Fogmassa - komplettering
32/1250.53 Skyddsnät - komplettering
Räcke ska kompletteras med nytt skyddsnät/ska utföras
/enligt ritning ? /enligt arbetsbeskrivning ? /.

32/1260.53 Stänkskydd - komplettering
Räcke ska kompletteras med nytt stänkskydd/ska utföras
/enligt ritning ? /enligt arbetsbeskrivning ? /.

32/1270.53 Spjälgrind - komplettering
Räcke ska kompletteras med nya spjälgrindar/ska utföras
/enligt ritning ? /enligt arbetsbeskrivning ? /.

32/1410.53 Grundavlopp - komplettering
Nya grundavlopp ska monteras /enligt arbetsbeskrivning
?/.
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BEE

HÅLTAGNING

BEE.2

Håltagning i anläggningsdelar
Håltagning ska utföras så att intilliggande armering o d inte skadas vid
borrning.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Håltagning för ? i ? ska ha diameter ?.
Hålet kärnborras ur och motgjutningsytor bearbetas. "Hålet" formsätts i under
sida platta och återlagas med sättningskompenserad och frostbeständig be
tong.

DEP

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA,
KAJ O D

DEP.1

Anläggningskompletteringar för bro

DEP.11

Ytavlopp och grundavlopp för bro

DEP.112

Grundavlopp för bro
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller följande:
SS 142343 (14).
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Grundavloppsrören ska dras ned minst 20 mm under underytan på de kon
struktionsdelar som rören dras igenom.
Grundavloppsrören får dock avslutas i nivå med underytan på den konstruk
tionsdel de dras igenom om en 20 mm djup ursparing utförs lokalt kring grund
avloppen. Ursparingen får inte inkräkta på armeringens minsta täckande be
tongskikt.

DEP.1122 Grundavlopp vid reparation
Följande grundavlopp ? ska vara utförda av /plast /rostfritt
stål/.
Grundavlopp ska placeras enligt ritning ?.
Grundavlopp ska monteras enligt ?.

32/1430.53 Ytavlopp - komplettering
Nya ytavlopp ska monteras /enligt arbetsbeskrivning ?/.

DEP.111

Ytavlopp för bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS 142343 (14).
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Avloppets öppningsarea ska vara minst 32000 mm2 gallret undantaget. Avlop
pet ska vara försett med galler.
Ytavlopp ska monteras så att överytan på avloppets plåtkrage kommer i nivå
med konstruktionsbetongens överyta.
Ingjutna rör ska förses med maximalt två böjar på röret och med vinkel ≥45°.

DEP.1111 Ytavlopp vid nybyggnad
Följande text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
första stycket: ”Ytavlopp ska ... överyta.”
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Följande ytavlopp ? ska vara utförda av /varmförzinkat stål
/rostfritt stål/.
Ytavlopp ska placeras enligt ritning ?.
Ytavlopp ska monteras enligt ?.
Ytavlopp ska anslutas till /stuprör /rännor/.

DEP.1112 Ytavlopp vid reparation
32/1440.53 Stuprör - komplettering
Nya stuprör inklusive detaljer ska monteras enligt ?.

DEP.13

Rännor, stuprör m m i bro
Nya stuprör inklusive detaljer ska monteras enligt?.
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS 142343 (14).

DEP.131

Rännor, stuprör m m vid nybyggnad
Följande trattar ? ska vara utförda av /varmförzinkat stål
/plast /rostfritt stål/.
Följande rännor ? ska vara utförda av /varmförzinkat stål
/plast /rostfritt stål/.
Följande stuprör ? ska vara utförda av /varmförzinkat stål
/plast /rostfritt stål/.
Följande ? ska vara utförda av /varmförzinkat stål /plast
/rostfritt stål/.
/Trattar /rännor /stuprör /?/ ska placeras enligt ritning ?.
/Trattar /rännor /stuprör /?/ ska monteras enligt ?.
/Trattar /rännor /stuprör /?/ ska ha dimension ?.
Stuprör ska /utföras med utkastare /anslutas till
ledningsnät ?/.

32/1540.53 Inspektionsanordning - komplettering
NB

KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING
MATERIAL OCH VARUKRAV
Fästdon
Fästdon i bro
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 10 204
(3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).
Allmänt konstruktionsstål
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS ISO 8501-3
(2) respektive SS-EN ISO 1461 (1).
Yt och skyddsbehandlingar
Förzinkning av stålelement till bro

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1) respektive SS-EN 22 063 (1).
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Sprutförzinkning av stålelement till bro

För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 1461
(1).
Aluminium
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring av andra
stycket:
Aluminiumkonstruktioner ska utföras enligt VKR kap. 10. För konstruktioner i
marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 och EN AW-7020 enligt SS
EN 485-2:2007 inte användas.

NBB

KOMPLETTERINGAR TILL BJÄLKLAGSÖPPNINGAR M M I
ANLÄGGNING

NBB.1

Gallerdurkstäckningar, slitsdurkstäckningar,
durkplåtstäckningar m m

NBB.11

Gallerdurkstäckningar

NBB.111

Gallerdurkstäckningar av allmänt konstruktionsstål
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1).

NBB.13

Durkplåtstäckningar

NBB.131

Durkplåtstäckningar av allmänt konstruktionsstål
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1).

NBC

KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M I
ANLÄGGNING

NBC.2

Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d

NBC.21

Dörrar

NBC.211

Dörrar av metall

NBC.2112 Dörrar av rostfritt stål
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS 142343
(14).

NBJ

TILLTRÄDES OCH SKYDDSANORDNINGAR I ANLÄGGNING
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

INSPEKTIONSBRYGGA
Trappor, stegar och gallerdurk till inspektionsbrygga ska uppfylla krav enligt
NBK.111, NBJ.1111 och NBB.111.
Hela inspektionsbryggan ska vara varmförzinkad minst motsvarande korrosivi
tetsklass C4, tabell NA.1, Fe/Zn 115 enligt SS-EN ISO 1461 (1).
Inspektionsbryggan ska monteras utan elektrisk kontakt med armeringen i be
tongkonstruktion.
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NBJ.1

Stegar, stegjärn o d

NBJ.11

Stegar för fast vertikal montering
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS 831340
(3).

NBJ.111

Stegar av allmänt konstruktionsstål för fast vertikal montering
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1).

NBJ.12

Stegjärn

NBJ.121

Stegjärn av allmänt konstruktionsstål
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1).

NBJ.2

Skyddsräcken vid uppstigningsöppningar

NBJ.21

Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid
uppstigningsöppningar
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1).

NBJ.211

Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid
uppstigningsöppningar i bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
Sjunde stycket: ”Skyddsnät ska ... aluminium.”
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.

UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ett skyddsräcke ska vara minst 1,0 m högt och vara utformat så att det hindrar
fall genom eller under räcket.

NBK

TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING

NBK.1

Trappor m m

NBK.11

Trappor av metall
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1).

NBK.111

Trappor av metall i bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Trappors bredd ska vara minst 0,8 m och de ska förses med skyddsräcken en
ligt NBK.211.

xx/xxx.55

yyy - Ommålning
Följande /konstruktionsdelar /och /konstruktionselement
ska målas om enligt ritning ?/?.
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Rostskyddsmålningen ska utföras enligt /arbetsbeskrivning
? /nedan/.
Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör enligt SS 01 91
02, ?.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro

LCB.612

Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro,
ommålning
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614

Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 8:72, med följande tillägg
för förbehandlingen:
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:
− Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).
− Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).
− Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).
Bättringsmålning ska utföras enligt följande:
− Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 30 MPa.
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende
motsvaran-de B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor
får inte bear-betas så att de blir blanka.
− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas
och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.
− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst
50 µm
− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.
För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scab-provning enligt BSK 99,
av-snitt 8:72 inte uppfylls.
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Följande delar av konstruktionen ska demonteras före
målning: ?. Efter utförd målning ska de återmonteras ?.
Följande /konstruktionsdelar /konstruktionselement/ ska
bättringsmålas ?.
Kablar, ledningar och rör ska skyddas genom ?.
Omgivande miljö ska skyddas genom ?.
Befintligt färgskikt innehåller tungmetallen ?.
Färgavfall ska samlas ihop och deponeras vid ?.

LCB.61//5 Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke
Följande räcken ska målas ?.
Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke ska följande rostskyddssystem använ
das:
− rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket - vid
munstycket ska vara minst 20 MPa
− blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt - blästras till ren
fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet ska överensstämma
med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503 2.
− Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst
40 µm.
− Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst 100
µm.
− Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK 99, tabell
8:72c, system S4.22 EP(Zn)/EP/PUR.
− Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke ska ytbe
handlas enligt BSK 99, tabell 8:72c, system S9.11 EP/PUR.

LCB.61//6 Rostskyddsmålning av räcke som inte är varmförzinkade,
ommålning
Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras enligt
LCB.612.
Korrosivitetsklass ? med rostskyddssystem ? ska gälla.

LCB.61//7 Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, ommålning
Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i varmförzinkningen ska ut
föras med rostskyddssystem enligt LCB.615.
Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i varmförzinkningen ska ut
föras enligt DEG.12.

21/392.55

Minkammarrör - ommålning
Minkammarrör ska målas om /enligt arbetsbeskrivning ?/.

21/510.55

Lager - ommålning
Lager ska målas om /enligt arbetsbeskrivning ?/.
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21/510.55.1 Tillägg för demontering av rulle

21/550.55

Led (stål) - ommålning

21/630.55

Balk - ommålning

21/650.55

Fackverk - ommålning

21/660.55

Båge - ommålning

21/661.55

Båge hängstag - ommålning

21/695.55

Kabel ytbehandling - ommålning

21/710.55

Sekundärbalk - ommålning

21/730.55

Tvärbalk - ommålning

21/770.55

Transversal - ommålning

21/780.55

Vindförband - ommålning

21/850.55

Ortotropplatta - ommålning

21/860.55

Enkelspänd platta - ommålning

32/1206.55 Räcke ytbehandling - ommålning
BED.1

Rivning av anläggning

BED.14

Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Rivning av anläggningsdelar av betong
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom vattenbilning.
Borttagning av skadad betong från ursprunglig nivå till
färdig yta, >30 - 70 mm ska utföras genom mekanisk
bilning.
Rivning med vattenbilning
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Bortbilning av betong ska ske kring ståndarna till ett djup av minst 30 mm.
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
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SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Ilagning av betong ska ske kring ståndarna till ett djup av minst 30 mm.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).
Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Borttagning av betong får/får inte/ utföras med Rivning
med mekanisk bilning enligt BED.14
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

LDB.3112 Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Vid ommålning av skador i ytbehandlingen på nedre delen av räckesståndare
till varmförzinkade räcken ska målningssystem enligt LCB.615 användas.
Ommålningen ska minst omfatta 30 mm nedåt och 100 mm uppåt från betong
ytan. Bortbilning och ilagning av betong ska utföras enligt EBE.1212.
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Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör ? enligt SS 01 91
02.
Blästeravfall ska samlas ihop och deponeras vid ?.
Entreprenören ska förvissa sig om vilka lokala regler som gäller för upp
samling och deponering av blästeravfall ?.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro

LCB.61//5 Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke
Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke ska följande rostskyddssystem använ
das:
− rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa
− blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt blästras till ren
fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet ska överensstämma
med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503 2.
− Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst
40 µm.
− Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst 100
µm.
− Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK 99, tabell
8:72c, system S4.22 EP(Zn)/EP/PUR.
Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke ska ytbe
handlas enligt BSK 99, tabell 8:72c, system S9.11 EP/PUR.

LCB.61//6 Rostskyddsmålning av räcke som inte är varmförzinkade,
ommålning
Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras enligt
LCB.612.

LCB.61//7 Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, ommålning
Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i varmförzinkningen ska ut
föras med rostskyddssystem enligt LCB.615.
Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i varmförzinkningen ska ut
föras enligt DEG.12.

32/1216.55 Ståndare ytbehandling - ommålning
Ståndare ska ommålas enligt ?.

32/1217.55 Ståndare fot ytbehandling - ommålning
Ståndare fot ska ommålas enligt ?.

32/1218.55 Ståndare fotplatta ytbehandling - ommålning
Ståndare fotplatta ska ommålas enligt ?.

32/1240.55 Navföljare - ommålning
Navföljare ska ommålas enligt ?.
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32/1430.55 Ytavlopp - ommålning
LDB.3112 Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Vid ommålning av skador i ytbehandlingen på nedre delen av räckesståndare
till varmförzinkade räcken ska målningssystem enligt LCB.615 användas.
Ommålningen ska minst omfatta 30 mm nedåt och 100 mm uppåt från betong
ytan. Bortbilning och ilagning av betong ska utföras enligt EBE.1212.
Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör ? enligt SS 01 91
02.
Blästeravfall ska samlas ihop och deponeras vid ?.
Entreprenören ska förvissa sig om vilka lokala regler som
gäller för uppsamling och deponering av blästeravfall ?.

32/1510.55 Gångbrygga - ommålning
Följande /konstruktionsdelar /och /konstruktionselement
ska målas om enligt ritning ?/?.
Rostskyddsmålningen ska utföras enligt /arbetsbeskrivning
? /nedan/.
Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör enligt SS 01 91
02, ?.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

LCB.61

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro

LCB.612

Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i bro,
ommålning
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår:
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.

LCB.614

Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 8:72, med följande tillägg
för förbehandlingen:
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 20 MPa.

LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på blästring
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav:
− Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i.
− Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1).
− Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1).
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− Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1).
Bättringsmålning ska utföras enligt följande:
− Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid munstycket
ska vara minst 30 MPa.
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i beskrivningen.
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende
motsvaran-de B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. Metallytor
får inte bear-betas så att de blir blanka.
− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan mättas
och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet avdunstat.
− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek av minst
50 µm
− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 50 µm.
För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scab-provning enligt BSK 99,
av-snitt 8:72 inte uppfylls.
Följande delar av konstruktionen ska demonteras före
målning: ?. Efter utförd målning ska de återmonteras ?.
Följande /konstruktionsdelar /konstruktionselement/ ska
bättringsmålas ?.
Kablar, ledningar och rör ska skyddas genom ?.
Omgivande miljö ska skyddas genom ?.
Befintligt färgskikt innehåller tungmetallen ?.
Färgavfall ska samlas ihop och deponeras vid ?.

LCB.61//5 Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke
Följande räcken ska målas ?.
Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke ska följande rostskyddssystem använ
das:
− rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket - vid
munstycket ska vara minst 20 MPa
− blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt - blästras till ren
fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet ska överensstämma
med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503 2.
− Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst
40 µm.
− Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK 99, tabell 8:72g med tjocklek minst 100
µm.
− Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK 99, tabell
8:72c, system S4.22 EP(Zn)/EP/PUR.
− Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke ska ytbe
handlas enligt BSK 99, tabell 8:72c, system S9.11 EP/PUR.

LCB.61//6 Rostskyddsmålning av räcke som inte är varmförzinkade,
ommålning
Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras enligt
LCB.612.
Korrosivitetsklass ? med rostskyddssystem ? ska gälla.

LCB.61//7 Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, ommålning
Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i varmförzinkningen ska ut
föras med rostskyddssystem enligt LCB.615.
142

Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i varmförzinkningen ska ut
föras enligt DEG.12.

32/1540.55 Inspektionsanordning - ommålning
xx/xxx.57

yyy - Rengöring
? ska rengöras enligt ?.

21/310.57

Frontmur - rengöring
Frontmur ska rengöras enligt ?.

21/330.57

Grusskift - rengöring
Grusskift ska rengöras enligt ?.

21/340.57

Pelare - rengöring
Pelare ska rengöras enligt ?.

21/360.57

Skivpelare - rengöring
Skivpelare ska rengöras enligt ?.

21/410.57

Vingmur - rengöring
Vingmur ska rengöras enligt ?.

21/440.57

Stödmur - rengöring
Stödmur ska rengöras enligt ?.

xx/xxx.59

yyy - Rensning

BFG

YTRENSNING

BFG.1

Rensning av markyta

BFG.2

Rensning av sjöbotten

PCF

RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

21/697.59

Rör - rensning
Rör ska rensas enligt ?.

PCF

RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

32/1410.59 Grundavlopp - rensning
Grundavlopp ska rensas enligt ?.

xx/xxx.61

yyy - Riktning
? ska riktas enligt ?.

32/1205.61 Räcke - riktning
Räcket ska riktas enligt ?.
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32/1210.61 Ståndare - riktning
Ståndare ska riktas enligt ?.

32/1213.61 Ståndare fotplatta infästning- riktning
? ska riktas enligt ?.

xx/xxx.73

yyy - Spricklagning
Sprickor i beläggningen ska lagas. Spricka ska rengöras
varefter tätning och lagning utförs.

DCF

ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL
OD
Gummielementen ska skyddas med blöt sand ?.

DCF.1

Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj,
tunnel, kammare o d

DCF.12

Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta för bro, brygga, kaj,
tunnel, kammare o d

DCF.121

Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro
Text under denna kod och rubrik gäller med följande tillägg:
Temperaturen på skyddslagret ska vid kontakt med tätskiktsmattan vara så
hög som möjligt.

DCF.2

Bitumenbundet bind- och slitlager för bro, brygga, kaj, tunnel
od
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Asfaltbeläggning på bro ska vältas med statisk vält. Det godtas inte att maskin
vält framförs direkt på tätskikten.
Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret.

DCF.22

Bind- och slitlager av gjutasfalt för bro, brygga, kaj, tunnel o d

DCF.221

Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Bituminiserad chipsten (BCS) ska uppfylla krav enligt VVTBT Bitumenbundna
lager, avsnitt 4.1.1.1.
För åberopad publikation, VVTBT Tätskikt, under denna rubrik i AMA 07 gäller
bilaga A.
För polymermodifierad gjutasfalt ska gälla samma krav som för
polymermodifie-rad asfaltmastix enligt
VVTBT Tätskikt, avsnitt 3, men med följande ändringar och tillägg:
Ballast ska uppfylla krav enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 4.1.1.1.
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UTFÖRANDEKRAV
Utläggning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
I ytan på gjutasfalt kan BCS invältas. Vältningen ska utföras med handvält. Vid
maskinläggning ska massan också vältas med maskinvält.
Vid brobanekanterna, vid ytavlopp samt vid andra detaljer som sticker upp ge
nom gjutasfaltsbeläggningen ska fogar med fogmassa anordnas.

KONTROLL
Förundersökning
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 12 970 (1).

DCF.3

Cementbundet slitlager för bro, brygga, kaj, tunnel o d

DCF.31

Cementbundet slitlager på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Femte stycket under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
Stålfiber ska uppfylla krav enligt EBC.131.

UTFÖRANDEKRAV
Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret.

DCF.311

Slitlager av betong på tätskikt på bro
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Den sistnämnda stången förläggs vanligen med vinkelspetsen vid hörnet och
skänklarna parallella med de båda betongsidorna.

Fogar
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.

DCF.312

Direktgjutet slitlager av betong på bro
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Avståndet mellan motgjutningsyta och armeringsstång, som utgör sprickarme
ring, ska vara minst pågjutningsbetongens största stenstorlek ökad med
5 mm, dock minst 10 mm.
Sprickarmeringen får inte medräknas som statiskt verksam.
Slitbetong ska föras ut till ytterkant kantbalk och utåtliggande hörn (skarpa kan
ter) ska avfasas genom att en 20 mm trekantlist läggs in i formen då kantbalk
utformas med överytan i nivå med brobaneplattan. Överytan ges samma tvär
lutning som brobaneplattan, utom då brobaneplattan ges samma tvärlutning på
hela bredden. Den högst belägna kantbalken lutas då utåt med lutningen minst
1:20.
Då direktgjuten slitbetong utförs ska hela brobaneplattan eller en övre del av
denna utföras med slitbetong. Vid alternativet del av brobaneplatta ska mot
gjutningsytan antingen utgöras av färsk eller hårdnad betong.
Slitbetong ska betraktas som en beläggning.
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Vid alternativet brobaneplattan godtas endast att stålfiberarmering utförs i den
övre delen av plattan.

KONTROLL
Provning av vidhäftningshållfasthet
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO/IEC
17011 (1).

Provning av hållfasthet och frostbeständighet
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring:
För hållfastheten ska erhållna resultat värderas enligt SS-EN 13791.

DCF.4

Slitlager av akrylat på bro, brygga, kaj o d

DCF.41

Slitlager av akrylat på bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 6.1.

Provning
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 6.1.3
6.1.4.

KONTROLL
Fortlöpande provning
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 6.2.

DCF.411

Slitlager av akrylat på brobaneplatta av stål
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

DCF.412

Slitlager av akrylat på brobaneplatta av aluminium
Text under denna kod och rubrik i AMA 07gäller med följande tillägg:

DCF.6

Fog med fogmassa
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 14 188-1
(1).

KONTROLL
Bekräftelse och överensstämmelse för fogmassa ska ske enligt SS-EN 14 188
1 (1).
brygga, kaj, tunnel, kammare o d

UTFÖRANDEKRAV
31/1105.73 Beläggning - spricklagning
Sprickor i beläggningen ska lagas enligt ?.

31/1110.73 Slitlager - spricklagning
Sprickor i slitlagret ska lagas enligt ?.
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xx/xxx.75

yyy - Sprutning
Stöd /Vingmurar /Uk brobaneplatta /? /ska förses med ett
utökat täckande betongskikt av sprutbetong till en tjocklek
av ? mm
Betongskador ska renbilas och rengöras.
/Vid efterbehandling av sprutbetongen godtas att detta
utförs enligt metod CC i BBK 04, avsnitt 8.5.2.4./?

EBF

SPRUTBETONG I ANLÄGGNING

EBF.1

Sprutbetong i bro

EBF.11

Sprutbetong i bro av betong

EBF.112

Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av betong
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 14487 1 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och SS-EN 1008 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Krav på betong som ska utgöra underlag för sprutbetong
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.
Bestämning av det täckande betongskiktet ska göras
samtidigt med mätningen av karbonatiseringsdjupet ?.

UTFÖRANDEKRAV
? konstruktionsdelar ska repareras.
Motgjutningsytan ska blästras ?.

Armering
Stålfiberarmerad betong får omsluta armeringsstängerna
?.
Återgjutning ska utföras till ursprunglig nivå ? plus en
utökning av täckande betongskikt med ? mm från ur
sprunglig yta ?.
I de fall sprutbetongens tjocklek överstiger 75 mm ska den
armeras med ?.

Sprutning
Förvattning kan uteslutas ?.
Sprutbetongen ska utföras som /torrsprutning
/våtsprutning/.

Efterbehandling
Det godtas att härdningen utförs enligt BBK 04, avsnitt
8.4.2, metod CC.
Färdiga synliga ytor ska uppfylla krav enligt ?.
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KONTROLL
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Sista stycket ska kompletteras med:
Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2.
Provtagning, jämfört med kraven i SS-EN 14487-1, ska
utökas med? gällande?

Vidhäftningshållfasthet
Draghållfastheten ska vara ?.

EBF.1121 Sprutbetong vid förbättring av bro av betong
EBF.1122 Sprutbetong vid reparation av bro av betong
EBF.12

Sprutbetong i bro av stål

EBF.122

Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål
Bedömt vattenflöde genom rörbro vid
reparationstidpunkten är ?.
Nivå för överkant sprutbetong ska vara ?.
Tjocklek på sprutbetongskikt ska vara ? mm.

EBF.1221 Sprutbetong vid förbättring av rörbro av stål
EBF.1222 Sprutbetong vid reparation av rörbro av stål
EBF.3

Sprutbetong i tunnel eller bergrum

EBF.31

Bergförstärkning med sprutbetong

EBF.311

Oarmerad sprutbetong
Hållfasthetsklass för betong ska vara minst ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan sprutbetong
och berg är ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan
sprutbetongskikten är ?.
Följande utvärderingsregler för vidhäftning gäller:
?.
Nominell tjocklek på färdig sprutbetong ska vara ? mm.
Förstärkning ska utföras frostbeständig.
Membranhärdning får användas i stället för
efterbehandling genom fukt-härdning.
Om vattenläckage uppstår ska följande åtgärder vidtas:
?.

EBF.312

Sprutbetong med ospänd armering

EBF.3121 Oförankrad sprutbetong med ospänd armering
Hållfasthetsklass för betong ska vara minst ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan sprutbetong
och berg är ?.
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Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan
sprutbetongskikten är ?.
Följande utvärderingsregler för vidhäftning gäller:
?.
Nominell tjocklek på färdig sprutbetong ska vara ? mm.
Förstärkning ska utföras frostbeständig.
Membranhärdning får användas i stället för efterbehandling genom fukt
härdning.
Om vattenläckage uppstår ska följande åtgärder vidtas: ?.

EBF.3122 Bergförankrad sprutbetong med ospänd armering
Hållfasthetsklass för betong ska vara minst ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan
sprutbetongskikten är ?.
Följande utvärderingsregler för vidhäftning gäller:
?.
Nominell tjocklek på färdig sprutbetong ska vara ? mm.
Förstärkning ska utföras frostbeständig.
Membranhärdning får användas i stället för efterbehandling genom fukt
härdning.
Om vattenläckage uppstår ska följande åtgärder vidtas:
?.
Armerad bergförankrad sprutbetong ska utföras som
bågar.
Armerad bergförankrad sprutbetong ska utföras som
förstärkning av större eller mindre ytor.

EBF.314

Fiberarmerad sprutbetong
Tätskikt av oarmerad sprutbetong med tjocklek ? mm
ska utföras utanpå den fiberarmerade sprutbetongen.

EBF.3141 Oförankrad fiberarmerad sprutbetong
Hållfasthetsklass för betong ska vara minst ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan sprutbetong
och berg är ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan
sprutbetongskikten är ?.
Följande utvärderingsregler för vidhäftning gäller: ?.
Nominell tjocklek på färdig sprutbetong ska vara ? mm.
Förstärkning ska utföras frostbeständig.
Membranhärdning får användas i stället för
efterbehandling genom fukt-härdning.
Om vattenläckage uppstår ska följande åtgärder vidtas: ?.

EBF.3142 Bergförankrad fiberarmerad sprutbetong
Hållfasthetsklass för betong ska vara minst ?.
Minsta tillåtna värde på vidhäftning mellan
sprutbetongskikten är ?.
Följande utvärderingsregler för vidhäftning gäller: ?.
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Nominell tjocklek på färdig sprutbetong ska vara ? mm.
Förstärkning ska utföras frostbeständig.
Membranhärdning får användas i stället för
efterbehandling genom fukt-härdning.
Om vattenläckage uppstår ska följande åtgärder vidtas: ?.

21/697.75

Rör - sprutning
Rörbro av stål ska sprutas med betong enligt /följande
program /arbetsbeskrivning ? /.
Röret ska, vid sprutning av hela röret, torrläggas och
rensas från bottenmaterial. Vid flera parallella rör ska /ett /
? /rör i taget repareras så att vattnet kan passera.
Ytor som ska motgjutas ska blästras till renhetsgrad Sa 2.
Sidorna (väggarna) i rörbron ska sprutas med betong, till
en minsta tjocklek av ? mm (gäller även skruvhuvud), från
bottengjutning upp till en nivå av ? mm över rörbrons
korrosionsangrepp.
Efterbehandling av sprutbetongen ska utföras enligt metod
/A i BBK 04, avsnitt 8.5.2.4 /CC i BBK 04, avsnitt 8.5.2.4/.
Övergång mellan sprutbetong och plåt ska svepblästras
och förseglas med epoxi i två lager.
Vattnet ska släppas på tidigast 72 timmar efter färdigt
arbete.
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21/310.75

Frontmur - sprutning

21/330.75

Grusskift - sprutning

21/340.75

Pelare - sprutning

21/360.75

Skivpelare - sprutning

21/410.75

Vingmur - sprutning

21/440.75

Stödmur - sprutning

21/610.75

Platta - sprutning

21/630.75

Balk - sprutning

21/649.75

Balk lådbotten - sprutning

21/660.75

Båge - sprutning

21/662.75

Båge bågpelare- sprutning

21/670.75

Bågskiva - sprutning

21/680.75

Valv - sprutning

21/697.75

Rör - sprutning

21/710.75

Sekundärbalk - sprutning

21/730.75

Tvärbalk - sprutning

21/770.75

Transversal - sprutning

21/810.75

Brobaneplatta - sprutning

21/xxx.75.1 Reglering för ökning av renbilning

xx/xxx.81

yyy - Utbyte

21/325.81

Lagerundergjutning - utbyte

21/345.81

Pelare lagerundergjutning - utbyte

21/365.81

Skivpelare lagerundergjutning - utbyte

21/510.81

Lager - utbyte
Lager ska bytas ut enligt arbetsritning ? och
arbetsbeskrivning ? och vara av typ ? eller likvärdig.
Beställaren tillhandahåller lager enligt ritning ? /fritt
arbetsplatsen ? /.

151

BED.16

Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o
d

BED.161

Rivning av anläggningskompletteringar till bro

BED.1615 Rivning av brolager
Lyftning och pallning av bron ska utföras enligt ?.
Brolager ska rivas ?.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.
Rivning av brolager ska utföras genom /mekanisk bilning
eller krossning /vattenbilning /?/.

DEP.15

Brolager
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS-EN 1337-2 (2), SS-EN 10204 (3), SS-EN ISO 10684 (1), SS
142343 (14), SS-EN 22063 (1), SIS 185201 (3), SS-EN 1337-9 (1), SS-EN
1337-11 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första stycket: ”Stålmaterial ... enligt BSK 99,”
tredje stycket: ”Stål till ... nivå 2.”
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stålmaterial ska uppfylla krav enligt GBD.

Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 utgår och ersätts med följande:
Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD samt nedanstående krav.

Verifiering av plåt och stålprodukter
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004,
Bilaga B.
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10
210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt
SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Alternativ verifieringsmetod
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.

Svetsning
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första stycket: ”Kvalitetskraven för ... enligt 5.2.2 eller 5.3.2.
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska uppfyllas. SS
EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svets¬ansvarige ska uppfylla
kraven enligt 6.2, a eller b.
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DEP.1511 Fasta brolager
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
1337-6 (1).

DEP.1512 Rullager
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
1337-4 (1).

DEP.152

Gummitopflager för bro
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller följande:
SS-EN 1337-5 (1).
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Gummitopflager godtas inte i områden med lägre värden för låga temperaturer
än vad som motsvarar isotermen för -42 °C enligt Vägverkets föreskrifter VVFS
2004:43 om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, bilaga 2.

DEP.153

Kalottlager för bro
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
1337-7 (2).

DEP.155

Gummilager för bro
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
1337 3 (1).
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Gummilager godtas inte i områden med lägre värden för låga temperaturer än
vad som motsvarar isotermen för -42 °C enligt Vägverkets föreskrifter VVFS
2004:43 om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, bilaga 2.

21/518.81

Lagerrulle - utbyte

21/540.81

Gummilager - utbyte
Lager ska bytas ut enligt arbetsritning ? och
arbetsbeskrivning ? och vara av typ ? eller likvärdig.

21/646.81

Balk skruv - utbyte

21/647.81

Balk nit - utbyte

21/716.81

Sekundärbalk skruv - utbyte

21/718.81

Sekundärbalk nit - utbyte

21/746.81

Tvärbalk skruv - utbyte

21/747.81

Tvärbalk nit - utbyte

21/840.81

Brobaneplatta däck - utbyte
Brobaneplattan ska bytas ut enligt arbetsritning ?.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom brobaneplattan för att
få utrymme för /bilning /och /tätskikt/. Schakt anges under
CBB.88.
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För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Rivningsmaterial ska ?.

CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Rivning av beläggning anges under
BED.121.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.

21/842.81

Brobaneplatta däck slitplank - utbyte
Brobaneplattans däck av slitplank ska bytas ut enligt
ritning ?

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom brobaneplattan för att
få utrymme för /bilning /och /tätskikt/. Schakt anges under
CBB 88.
För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Rivningsmaterial ska ?.

CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Rivning av beläggning anges under
BED.121.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.

21/870.81

Aluminiumdäck - utbyte
Brobaneplattans aluminiumdäck ska bytas ut enligt ritning
?

21/930.81

Kantbalk - utbyte
Utbyte av kantbalkar ska utföras enligt ritning ?.
Konsoler till belysningsstolpar ska utföras enligt ritning ?.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom kantbalk för att få
utrymme för /bilning /och /tätskikt/. Schakt anges under
CBB.88.
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För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Rivningsmaterial ska ?.

BED.14121 Rivning av kantbalk
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Rivningsmetod anges
Borttagning av befintliga kantbalkar ska utföras genom
vattenbilning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.
Vid borttagning av befintliga kantbalkar kan del av
kantbalk utföras genom /mekanisk bilning eller krossning
enligt ritning ?. Bilningen ner till oskadad betong ska
utföras genom vattenbilning.

BED.1611 Rivning av skyltstolpe på bro
BED.1612 Rivning av belysningsstolpe på bro
BED.1613 Rivning av broräcke
Broräcke ska rivas ?.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.
Räckesståndare ska avlägsnas från kantbalk genom
/bilning /kapning ovanför kantbalk och utborrning med
kärnborr/.

BED.1618 Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte utföras intill spännarme
ringen eller dess förankringar.
? ska rivas ?.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.

BED.16181 Rivning av kantskoningar i bro
Rivning av kantskoningar ska utföras genom /mekanisk
bilning eller krossning /vattenbilning /?/.
Befintliga kantskoningar på kantbalkar ska tas bort och
förankringsjärnen ska kapas minst ? mm under
betongytan.
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Befintliga ändkantskoningar på brobaneplattan ska tas
bort ?.

BEE.222

Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro,
brygga, kaj o d
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande tillägg:
Vid håltagning för räckesståndare i bro ska avståndet från borrhålets botten till
underkant kantbalken vara minst 90 mm.
Ursparing för räckesståndare ska utföras enligt ritning ?.

CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Rivning av beläggning anges under BED
121.

DEP.183

Avvägningsdubbar och loddubbar

DEP.1831 Avvägningsdubbar
Avvägningsmarkeringar ska utföras som ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

EBB.132

Form av råhyvlade brädor
Formsättning ska utföras med råhyvlat virke för synliga ytor med den ohyvlade
sidan vänd mot betongen och liggande/horisontella brädor.
På kantbalkarnas yttersidor får endast väl rensade och rengjorda tidigare an
vända brädor användas.
Formstag genom kantbalk godtas inte.
Form för insida kantbalk ska kläs med väv eller duk.

EBB.1612 Form till ursparningar för räckesståndare o d
Ursparning för räckesståndare ska utföras enligt ritning ?.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Avståndet från ursparningens botten till underkant kantbalken ska vara minst
90 mm.

EBB.331

Gjutavstängare i bro
I kantbalk/konsol anordnas gjutfogar så att max gjutlängd
är ?m. I övrigt får gjutfogar endast utföras där sådana
markerats på ritning.

EBB.4

Bärande formställning
Ställningar ska skyddas mot påkörning av trafik genom att
? anordnas.
Tillfälliga upplag för stöd som kräver ursparningar eller
andra ingrepp i permanenta konstruktionsdelar får inte
utföras.
Ritning för ställning till ? ska granskas av ? innan
ställningsarbete påbörjas.
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Största tillåtna nedböjning av ställningsbalkar är ?.
Fri höjd för trafik under ställning ska vara ? m.

EBB.4112 Bärande formställning för bro vid förbättring och reparation
EBC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I
ANLÄGGNING

EBC.1

Armering

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
Distansklossar
Distansklossar till armering i ? ska utformas enligt ?.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
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Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
Elektrokemisk potentialmätning
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.6

Förbättring och reparation av betongkonstruktion med
katodiskt skydd av armering

EBC.61

Förbättring och reparation av betongkonstruktion i bro med
katodiskt skydd av armering
Eventuella miljöeffekter på omgivande jord eller vatten av skyddsanodernas
korrosionsprodukter ska utredas och dokumenteras.
Katodiskt skydd ska utföras enligt Betonghandbok-arbetsutförande, avsnitt 33,
SS-EN 50162 (1), SS-EN 50122-2 (1) vad gäller begränsning av läckströmmar,
samt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
Det katodiska skyddet ska utföras antingen som galvaniskt katodiskt skydd,
dvs. med offeranod, eller som elektrolytiskt katodiskt skydd, dvs. med påtryckt
ström. I skvalpzonen godtas inte ett blandat system.
Det valda skyddssystemets beräknade livslängd ska redovisas.
Skötselinstruktioner och en beskrivning av skyddssystemet ska upprättas.
Beskrivningen ska bl.a. innehålla:
- beskrivning av skyddssystemet inklusive översiktsritning med indelning i
skyddszoner, placering av kablar, anslutningar och referenselektroder samt
inmätningstabell
- beräkningsunderlag för projekteringen
- funktionsbeskrivning med beräknade driftvärden på utmatad spänning och
ström samt skyddspotential
- installationsinstruktioner, elektriska och mekaniska
- materialförteckning med detaljritningar och scheman
- reservdelsförteckning
- driftinstruktion med kontrollprogram, provnings- och mätprotokoll och
mätvärdestabeller med angivande av normalvärden
- felsökningsscheman
- underhållsplan
- beskrivning av program för automatisk kontroll och dataöverföringssystem om
detta ingår.
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Komponenter med dokumenterad lång drifterfarenhet ska användas.
System för katodiskt skydd med påtryckt ström får inte driftsättas tidigare än 30
dagar efter gjutning. Vid driftsättning ställs strömutmatningen till en början in på
maximalt 30 % av beräknad driftström så att överskydd inte erhålls. Kontroll
och justering av inställningen ska därefter göras efter två månaders drift.

Galvaniskt katodiskt skydd
Skyddssystem med offeranoder godtas på betongkonstruktioner i havsvatten.
För andra konstruktionsdelar får system med påvisad god skyddande effekt
användas. Med havsvatten menas saltvatten med resistivitet lägre än 1,5 Ωm,
vilket motsvarar en saltmängd på cirka 4,4 g NaCl/l. Vid högre resistivitet eller
lägre salthalt bör inte offeranoder användas.
Skyddsanodernas livslängd ska redovisas som en teoretisk beräkning med
angivande av material, tjocklek hos metalloxidskikt och referensobjekt. Vid
beräkningen ska hänsyn tas till att variationer kan förekomma i material och
driftbetingelser.
Antalet offeranoder och placeringen av dessa ska beräknas med utgångspunkt
från att den genomsnittliga katodiska strömtätheten lägst är 10 mA/m² för stål i
betong. Det ska beaktas att den katodiska strömtätheten avtar med djupet
under vattenytan.
Till offeranoder ska anodlegeringar av zink eller aluminium användas.
Monteringsanordningarna ska utföras så att anoderna är enkelt utbytbara.

Elektrolytiskt katodiskt skydd
Vid katodiskt skydd med påtryckt ström av betongkonstruktioner i atmosfären
och i skvalpzonen ska anodsystemet monteras på hela den del av
konstruktionens yta som ska skyddas. Därefter ska anodsystemet täckas med
betong.
Anodsystemet ska anslutas till den positiva polen på en likriktarutrustning.
Armeringen ska anslutas till likriktarutrustningens negativa pol. Allt
ingjutningsgods i konstruktionsdelen ska också anslutas till armeringen.
Vid tillämpning av extern strömmatad anod under vatten eller i jord ska risken
för läckströmskorrosion, s.k. sekundärverkan, beaktas på närbelägna
metallkonstruktioner som inte är anslutna till det katodiska skyddet.
Betong som används för ingjutning av katodiskt skydd ska inte innehålla
tillsatser av polymerer som nedsätter betongens elektriska ledningsförmåga så
att det kan äventyra det katodiska skyddet. Den ska inte heller innehålla
metalliska beståndsdelar som stålfibrer som kan orsaka kortslutning mellan
anod och ingjutet stål.
Med hänsyn till risken för väteförsprödning av spännarmering godtas inte att
skydd med påtryckt ström används i spännarmerade konstruktionsdelar.

Elektriska installationer
Den elektriska enheten för matning av skyddsström ska placeras i låsbart
skyddsskåp. På skåpets utsida ska det finnas en skylt med matningsenhetens
beteckning och med uppgift om driftansvarigt företag. Skåpet ska placeras så
att det blir skyddat mot åverkan.
Skyddsformen för skåp ska ha kapslingsklass enligt SS-EN 60 529 (1). I
korrosiv utomhusmiljö ska även material, ytbehandling samt ventilation och
uppvärmning väljas så att livslängd och funktion säkras.
Instrumenteringen för ström-, spännings- och potentialmätning ska vara digital.
Matningsenhetens transformator ska vara av typ skyddstransformator som
galvaniskt isolerar systemet från nätet och begränsar spänningen till högst
50 V.
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Matningsenhetens likriktare ska vara av typen konstant skyddsström och
variabel skyddsspänning, som ställs in och justeras för hand, eller av typen
variabel skyddsström med automatisk potentialstyrning som sker kontinuerligt
med hjälp av ingjutna referenselektroder. Vid automatisk potentialstyrning ska
100 mV polariseringskriteriet gälla.
Matningsenheten ska vara så konstruerad att skadliga konsekvenser på grund
av överskydd inte kan uppkomma vid fel i styrningen av strömmen. Enheten
ska vara skyddad mot höga ström- och spänningstransienter vid t ex
åsknedslag eller jordslutning i närbelägen kraftledning. Nätanslutningen ska
vara försedd med flerpolig brytare.
Monteringen av ingående detaljer ska utföras så att de inte kan skadas
mekaniskt av t ex is.
Detaljer som ska inspekteras samt mät- och avläsningsenheter, ska placeras
så att de är lätt åtkomliga, men skyddade från åverkan.
Det ska kontrolleras att de ingjutna armeringsstängerna har sådan elledande
kontakt med varandra att katodiskt skydd kan utföras
Strömkabel till skyddsanod och strömkabel från armering ska märkas så att de
inte förväxlas. Varje elreglage, fast mätinstrument och mätuttag ska ha tydlig
märkning.
Vid val av strömtäthet på skyddsanoden ska anodleverantörens instruktioner
beaktas. Strömtätheten ska dock vara högst 110 mA/m² anodyta.
Strömtätheten på armeringen (katoden) ska vanligen vara högst 20 mA/m²
stålyta.
Då armeringen ligger i två lager ska högst 30 % av strömmen i
armeringslagren antas nå det inre lagret av armeringen. Vid fler än två
armeringslager ska en särskild utredning utföras angående strömfördelningen i
de olika lagren.

Referenselektrod
Matningsenheten ska ha mätuttag för extern potentialmätning med mobil
referenselektrod samt funktion för momentan brytning av strömutmatningen.
Anodsystemen ska vara uppdelade i minst det antal individuellt reglerbara
områden, skyddszoner, som fordras för att kunna anpassa systemets drift till
varierande resistans- och polarisationsförhållanden i betongkonstruktionen.
Varje sådant område ska vara försett med minst en referenselektrod och/eller
polarisationselektrod för funktionskontroll.
För sådana områden där temperaturförhållandena är av betydelse för driften
av det katodiska skyddet ska temperaturgivare monteras i anslutning till
referenselektroderna.
Antalet referenselektroder, polarisationselektroder och temperaturgivare och
deras placering ska väljas så att det kan kontrolleras:
− att tillräckligt skydd erhålls längst bort från anoden
− att överskydd inte erhålls nära kabelanslutningen till anoden
− att tillräckligt skydd erhålls i områden där speciell risk för korrosion
föreligger.
Referenselektroder för permanent ingjutning i betong ska vara av typen mättad
silver/silverklorid/kaliumklorid (Ag/AgCl/KCl) eller av typen manganoxid
(MnO2/Mn2O3/NaOH).
Extern, mobil referenselektrod ska vara av typen mättad
silver/silverklorid/kaliumklorid vid mätning på betongkonstruktion i vatten eller
luft och av typen mättad koppar/kopparsulfat (Cu/CuSO4) vid mätning på
betongkonstruktion i jord.
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Kontroll av armeringens katodiska skydd
Vid kontroll av att armeringen är fullständigt katodiskt skyddad ska
armeringens elektrodpotential tillämpas som mättekniskt kriterium. För
konstruktioner helt i vatten eller i jord ska fast skyddspotential tillämpas, dvs.
potentialen ska vara förskjuten i negativ riktning till eller under en viss potential,
dock som mest till en viss lägsta potential för undvikande av skadlig inverkan
på betongen. För konstruktioner helt i luft eller i skvalpzonen tillämpas
potentialdepolarisering, dvs. avklingning av potentialen under en viss tid med
början omedelbart efter att skyddsströmmatningen brutits. Vid angivande av
mätvärde ska alltid typ av referenselektrod anges samt dess kalibreringsvärde.
Följande kriterier gäller:
− För konstruktioner i jord ska skyddspotentialen vara – 800 mV eller lägre,
dock inte lägre än -1100 mV mot extern referenselektrod av typen mättad
koppar/kopparsulfat eller -700 mV respektive -1000 mV mot ingjuten
referenselektrod av typen mättad silver / silverklorid/ kaliumklorid.
− För konstruktioner helt under vatten ska skyddspotentialen vara -700 mV
eller lägre, dock inte lägre än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av
typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller -900 mV respektive 
1200 mV mot ingjuten referenselektrod av typen manganoxid.
− Vid tät betong, tjocka betongskikt eller stora vattendjup kan
armeringspotentialen utan skydd (d v s korrosionspotentialen) ligga i ovan
nämnda potentialintervall. I sådant fall ska minst 100 mV verklig
potentialändring från korrosionspotential till skyddspotential erhållas.
− För konstruktioner i luft och i skvalpzonen ska 100 mV IR-fri
potentialdepolarisering inom högst 24 timmar gälla. Potentialvärdet ska inte
i någon punkt vara mer negativt än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod
av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller -1200 mV mot ingjuten
referenselektrod av typen manganoxid.
− Vid konstruktioner i luft, där karbonatisering av betongen nått fram till
armeringen ska skyddspotentialen vara -700 mV eller lägre, dock inte lägre
än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad
silver/silverklorid/kaliumklorid.

Larm
Matningsenheten ska vara utformad så att felindikering och larm erhålls även
vid nätbortfall. Återställningsfunktionen för felsignal ska vara manuell.
Signalering av fel ska minst ordnas så att en från körbanan synlig lampa lyser
vid normala driftförhållanden och slocknar vid felfunktion hos någon enhet.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.
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MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Krav på betong som ska motgjutas
Bestämning av det täckande betongskiktet ska göras
samtidigt med mät-ningen av karbonatiseringsdjupet ?.

UTFÖRANDE
Även oskadad betong kan behöva bilas bort för att detta
ska uppfyllas.
Härdning
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KONTROLL
EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
MATERIAL OCH VARUKRAV
21/950.81

Skiljeremsa kantbalk - utbyte

31/1005.81 Tätskikt - utbyte
Borttagning av slitlager /bindlager /skyddslager /och
tätskikt med en total tjocklek av ? mm ska utföras.
Vid broände ska erforderlig schaktning utföras /till ? m
/bakom frontmur för att få utrymme för /bilning /och
/tätskikt/.
Efter friläggning av konstruktionsbetongen ska avvägning
och sektionering utföras för bestämmande av eventuellt
justeringslager.
Befintliga ändkantskoningar på brobaneplattan ska tas
bort.
Befintliga grundavlopp ska rensas och nya trattar och
filterkroppar ska monteras.
Bron ska förses med tätskikt och beläggningsuppbyggnad
enligt ritning ? /.
Mellan beläggning och kantbalks insida och runt
ytavloppsbrunnar/ utmed övriga kanter /ska fogning med
fogmassa utföras.
Från vägen bortschaktade massor ska ersättas med
bärlagergrus, fraktion ? mm.
Vägen förses med beläggning ?.

BBD.12

Inmätning av anläggningar
Efter friläggning av konstruktionsbetongen ska avvägning och sektionering
utföras för bestämmande av eventuellt justeringslager.

BDB.2

Saneringsarbeten på annan plats än föroreningsplatsen

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Schakt anges under CBB.88.
För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Rivningsmaterial ska ?.

BED.14111 Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt
CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
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/och /tätskikt/. Rivning av beläggning anges under BED
12.

DCF

ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL
OD
Gummielementen ska skyddas med blöt sand ?.
Mellan beläggning och kantbalks insida och runt
ytavloppsbrunnar/ utmed övriga kanter /ska fogning med
fogmassa utföras och ersätts .

DCF.6

Fog med fogmassa
Fogning ska utföras vid beläggning/kantbalk, ytavlopp och
fog/kantjärn.
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 14 188-1
(1).

KONTROLL
Bekräftelse och överensstämmelse för fogmassa ska ske enligt SS-EN 14 188
1 (1).
Fog mot övergångskonstruktion
De sidor som ska utfomas med fog med fogmassa är ?.

DEP.12

Dräneringskanaler i bindlager
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
En dräneringskanal som inte utsätts för trafikbelastning får utföras utan epoxi
om stenen packas väl.
Dräneringskanaler ska anordnas enligt ritning ?.
Makadamfyllning ska inte vara epoxibunden vid ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

JB

SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX,
EPOXI E D I ANLÄGGNING
MATERIAL OCH VARUKRAV
Tätskiktsmatta
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.1.1.

Polymermodifierad asfaltmastix
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 3.1.1.

Bitumenlösning
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 9.1.1.

Fästdon
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 1461
(1)
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UTFÖRANDEKRAV
Förbehandling av ytor
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Uppstickande partiklar får inte sticka upp mer än 1,5 mm från betongytan.

Ytbehandling med bitumenlösning
Bottenplattas /stagbalks /?/ överyta ska förses med tätskikt
av typ ?.

JBC

VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSPAPP MED BITUMEN I
ANLÄGGNING
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 4.1.1.

JBC.1

Vattentäta skikt av tätskiktspapp med bitumen i bro
För åberopad publikation under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller avsnitt
4.1.2.

Bitumenlösning till ytbehandling
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 9.1.2.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 4.2.

JBE

VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX
E D I ANLÄGGNING
UTFÖRANDE
Avfuktningsanläggning ? ska användas ?.
För att skydda färdigt tätskikt under byggtiden ska ?.

JBE.1

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta
UTFÖRANDE
Försegling med epoxi på betongytor för trafikerade bottenplattor, tråg och
tunnlar

Utläggning av tätskiktsmatta
Tätskikt av tätskiktsmatta under betongbeläggning och skyddsbetong

JBE.11

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Bitumenlösning till ytbehandling
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.1.2
2.1.3.
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KONTROLL
Fortlöpande provning av vidhäftning
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.1.

JBE.111

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong
UTFÖRANDEKRAV
Vid osäkra väderleksförhållanden ska arbetet bedrivas med väderskydd. Även
avfuktningsanläggning kan fordras.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.2
2.2.3.

JBE.1111

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av betong
vid reparation
Följande text under denna kod och rubrik i AMA 07gäller med följande tillägg:
Alternativet bitumenlösning ska tillämpas.
Skarvning av olika tätskiktsmaterial undviks./eller utreds.
Det finns risk att tätskiktet i skarvområdet inte blir fullgott
på grund av tätskiktsmaterialens olika kemiska
egenskaper och uppbyggnad.
Membrantätskikt kan användas för reparationer av en del
av tätskiktet där det gamla tätskiktet består av
membrantätskikt och som tätskikt under be
tongbeläggning enligt DCF.

JBE.112

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av stål
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Tätskiktsmatta
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Försegling med epoxi
Epoxiförseglingen ska ha härdat innan tätskiktet läggs ut.
I anslutning till utförande av tätskikt ska det avsandade epoxiskiktet rengöras
och torkas. Torkningen ska utföras så att epoxin inte skadas av för höga tem
peraturer.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.2.

JBE.1121

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av stål vid
reparation
Tätskikt ska tas bort på sådant sätt att konstruktionsstålet inte skadas.
Rengöring av stålytan från tätskiktet ska utföras med blästring eller fräsning.
Efter rengöringen ska det inte finnas några kvarsittande fläckar efter tätskiktet.
Avfallsrester från tätskiktet ska tas om hand och deponeras på lämpligt sätt.
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Eventuellt drivmedels- eller oljespill på ytan ska omedelbart avlägsnas och tas
om hand.

JBE.113

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Ytbehandling med bitumenlösning
Före utläggningen av tätskiktsmattan ska träytor behandlas med polymermodi
fierad bitumenlösning med en sådan mängd att ytan blir helt täckt.

JBE.1131

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä vid
reparation
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Tätskikt ska tas bort på sådant sätt att plattan inte skadas.
Träytan ska göra ren från tätskiktet så att erforderlig vidhäftning till det nya tät
skiktet kan uppnås.
Avfallsrester från tätskiktet ska tas om hand och deponeras på lämpligt sätt.
Eventuellt drivmedels- eller oljespill på ytan ska omedelbart avlägsnas och tas
om hand.

JBE.114

Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av
aluminium
KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 2.2.2.

JBE.2

Vattentäta skikt av asfaltmastix
MATERIAL OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 3.1.4.

Tätskiktsuppbyggnad
Tillverkning och transport
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 3.1.2.

UTFÖRANDEKRAV
Utläggning av asfaltmastix
JBE.21

Vattentäta skikt av asfaltmastix i bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 3.1.5.
(glasfibernät) och avsnitt 9.1.2 (bitumenlösning).

Förundersökning av asfaltmastix
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 3.1.3.
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Provning av ursprungligt bitumen
KONTROLL
Fortlöpande provning
Stämpelbelastningsprov ska också utföras på asfaltmastix
som tas ut på arbetsplatsen innan utläggningen påbörjas
?.
Provkuberna får även användas för bestämning av
bitumenhalt ?, bindemedelshårdhet ? samt sand- och
fillermaterialets siktkurva ?.
Godkända stämpelbelastningsvärden för utlagd
asfaltmastix ska finnas före utläggning av överliggande
lager ?.

Vidhäftningsprov
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 3.3.1
3.3.6.

JBF

VATTENTÄTA SKIKT AV EPOXI I ANLÄGGNING
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 5.1.4.

JBF.1

Vattentäta skikt av epoxi i bro
UTFÖRANDEKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Försegling ska utföras med två lager epoxi. När även kantförsegling ska
utföras ska förseglingen även dras upp som ett första lager kantförsegling. Det
andra lagret kantförsegling ska utföras enligt JBJ.112.
För att säkerställa utförandet av tätskikt ska väderskydd anordnas.
Arbete med epoxi får inte utföras under följande förhållanden:
vid nederbörd, dagg, dimma
vid yttemperaturer under 8°C
vid yttemperaturer över 45 C
vid stigande temperatur
Yttemperaturen på underlaget skal vara minst 3°C över daggpunkten för den
omgivande luften.
Före och under epoxiarbetets utförande ska luftens, underlagets och materia
lets temperatur samt luftfuktigheten registreras. Luftens daggpunktstemperatur
ska bestämmas med hjälp av daggpunktstabell. Mätvärdena ska protokollföras.
Vid blandning av epoxin ska fullständiga satsstorlekar användas. Epoxikompo
nenterna ska blandas med varandra tills blandningen blir homogen. Blandning
en ska utföras med hjälp av en långsamtgående omröringsutrustning. Lös
ningsmedel får inte tillsättas.
Tömda behållare ska lagras på sådant sätt att inga rester kan komma ut på un
derlaget.

JBF.11

Vattentäta skikt av epoxi på brobaneplatta av betong
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 5.1.1.
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KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 5.3.2.

JBF.12

Vattentäta skikt av epoxi på brobaneplatta av stål
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 5.1.2
5.1.3.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 5.3.1.

JBG

VATTENTÄTA SKIKT AV AKRYLAT ELLER POLYURETAN I
ANLÄGGNING

JBG.1

Vattentäta skikt av akrylat eller polyuretan i bro

JBG.11

Vattentäta skikt av akrylat i bro
MATERIAL-OCH VARUKRAV
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 6.1.1
6.1.4.

KONTROLL
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 6.2.

JBG.12

Vattentäta skikt av polyuretan i bro
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 7.1.1.

UTFÖRANDEKRAV
? ytor ska behandlas med primer ?, mängd ?.

JBJ

FÖRSEGLINGAR I ANLÄGGNING

JBJ.1

Kantförseglingar av tätskikt

JBJ.11

Kantförseglingar av tätskikt i bro

JBJ.111

Kantförseglingar med bitumen i bro
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Kantförsegling med bitumen godtas endast om tätskikten består av tätskikts
papp med bitumen (membrantätskikt).

JBJ.112

Kantförseglingar med epoxi i bro
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA 07 gäller avsnitt 8.1.1.

JBJ.113

Kantförseglingar med tätskiktsmatta i bro
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Före kantförseglingen ska betongytor behandlas med bitumenlösning som på
förs med en mängd av 0,2 0,3 kg/m2.
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JBJ.8

Diverse förseglingar

JBJ.81

Diverse förseglingar i bro
Förseglingen ska utföras 200 mm in på tätskiktet och 300 mm ned på den
vertikala delen av brobaneplattan.
Vid tätskikt med tätskiktsmatta eller tätskiktspapp ska tätskiktet vid broände
dras ned 300 mm på den vertikala delen av brobaneplattan.
Vid ramben med horisontell gjutfog ska tätskiktet avslutas 200 mm nedanför fo
gen.
Vid ramben med horisontell gjutfog ska försegling utföras på ett område av 100
mm på ömse sidor om fogen.

31/1005.81.1 Tillägg för avjämning av brobaneplatta
Mindre ojämnheter på brobaneplattan ska avjämnas med asfaltspackel.

JBH.111

Avjämning med asfaltspackel i bro

31/1005.81.2 Tillägg för mekanisk fräsning

BED.14131 Rivning av brobaneplatta
Brobaneplattans yta ska avjämnas 0-10 mm med ytfräs ? eller likvärdigt.

31/1005.81.3 Tillägg för utförande av justeringslager, beläggning
31/1005.81.4 Tillägg för ett extra lager tätskikt
31/1005.81.5 Reglering för byte av bindlager till PGJA

31/1105.81 Beläggning - utbyte
31/1110.81 Slitlager - utbyte
Borttagning av beläggning ska utföras med /fräsning / skriv
in / till ett djup av skriv in mm.
Ny beläggning utförs med ?.

31/1115.81 Direktgjuten slitbetong - utbyte
Borttagning av slitbetongen ska utföras /med metod
/vattenbilning /mekanisk bilning /till ett djup av skriv in mm.
skriv in
Återgjutning ska ske med slitbetong till ursprunglig nivå
och slitbetongen armeras med /kamstänger /nät
/stålfibrer/.

BED.14131 Rivning av brobaneplatta
Borttagning av slitbetongen ska utföras /med metod
/vattenbilning /mekanisk bilning /till ett djup av ? mm.

Rivningsmetod anges
Borttagning av slitbetongen ska utföras genom
vattenbilning.
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.
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Borttagning av slitbetongen ska utföras genom mekanisk
bilning.

EBC.1

Armering
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.11122 Dubbning vid förbättring och reparation av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Återgjutning ska ske med slitbetong till ursprunglig nivå.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 197-2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263-1 (1) och SS-EN 13 263-2 (1).
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EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

31/1150.81 Skiljeremsa beläggning - utbyte
32/1205.81 Räcke - utbyte
Befintligt broräcke ska tas bort. Nytt räcke monteras enligt
ritning?.
På bron ska /skyddsnät /stänkskydd /spjälgrindar
/monteras enligt /standardritning nr skriv in /ritning skriv
in/.
Skyddstak över kontaktledning ska utföras enligt
Banverkets bestämmelser i den omfattning / skriv in /som
framgår av ritning skriv in /. Skyddstaken ska fästas in
med varmförzinkad ankarskena typ Vemo HTA /52 /34 /Q
eller likvärdigt.
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Ytterräcken till bron ska förses med skyddsnät enligt
Banverkets bestämmelser på / skriv in /den längd som
anges på ritning skriv in/.

BED.1613 Rivning av broräcke
Befintligt broräcke inklusive anslutningar ska enligt ritning
? tas bort.
Broräcke ska rivas ?.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.
Räckesståndare ska avlägsnas från kantbalk genom
/bilning /kapning ovanför kantbalk och utborrning med
kärnborr/.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Räckesståndare ska avlägsnas från kantbalk genom
utborrning med kärnborr med håldiameter ?.

BEE.222

Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro,
brygga, kaj o d
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vid håltagning för räckesståndare i bro ska avståndet från borrhålets botten till
underkant kantbalken vara minst 90 mm.

DEG

RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

DEG.1

Räcken för väg, plan o d samt bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS-EN ISO 10684 (1), SS-EN 206 1 (1), SS 137010 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Varmförzinkning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål som ska varmförzinkas ska ha en sammansättning som är lämplig för
varmförzinkning. Dessutom ska stål som ska varmförzinkas enligt SS-EN ISO
1461 (1), tabell NA.1, ha en kiselhalt enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.2.

UTFÖRANDEKRAV
Följande stycke under denna rubrik i AMA 07 utgår:
tredje stycket: ”Nät till skyddsnät ... av 0,1 kN.”

DEG.12

Räcken för bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
10088 (2), SS-EN ISO 3834 3 (1), SS-EN ISO 14731 (1), SS-EN 10204 (3),
SS-EN 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SS ISO19840 (1).

GODKÄNNANDE AV RÄCKEN
Räcken ska antingen uppfylla kraven nedan i ”Beställargodtagande” eller
”Certifierad produkt”.
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Beställargodtagande
Räcken ska vara godtagna av beställaren.
Provningen/besiktningen ska utföras av organ som ackrediterats av SWEDAC
eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar
kraven i SS-EN ISO/IEC 17011 (1).
Räckestillverkaren ska upprätta ett tillverkningskontrolldokument enligt SS-EN
1317 5 (1).
De av Vägverket godtagna räckena framgår av YE.
Certifierad produkt
Räcken ska uppfylla krav enligt SS-EN 1317 5 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Stål för broräcken
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.
Vid svetsning med belagda elektroder ska basiska elektroder med beteckning
en H 10 eller H 5 användas.
Verifiering av plåt och stålprodukter
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004,
Bilaga B.
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10
210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt
SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.
Svetsade räckeskonstruktioner
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För räcke med Beställargodtagande gäller att bekräftelse av
överensstämmelse ska göras enligt Vägverkets publikation 2004:70.
Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg.
Tillverkningen ska ske under överinseende av en fristående expert enligt BSK
99, som ska utföra minst ett besök per objekt.
Kvalitetskrav för svetsning

Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg.
Vid tillämpningen av SS-EN ISO 14731 ska den svetsansvarige uppfylla
kraven enligt 6.2 alternativ b).

Aluminium för broräcken
Aluminium ska uppfylla kraven i VKR, 10.4.
För räcken i marin miljö och vägmiljö godtas inte legering SS-EN 485 2:2007
Aluminium för broräcken ska vara verifierat till nivå 2.

Betong för skyddsanordningar på bro
Skyddsanordningar av betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 1 + A1 och
A2 (1), SS 137003 och SS 137010 (1) för exponeringsklass XD3/XF4 i livs
längdsklass L20.
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UTFÖRANDEKRAV
Fastsättning
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första meningen i första stycket: ”Räcken ... anvisningar.”
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 250 mm.

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, upp till
minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, system S9.11
EP/PUR.

Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av sprutförzinkade
räckesståndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt följande:

Målning av varmförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning ska utföras med följande målningssystem:.

Målning av sprutförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning av sprutförzinkade räcken ska utföras med följande målningssystem:

DEG.121

Räcken för vägbroar

DEG.1211 Räcken vid körbanor på vägbro
DEG.12111 Sidoräcken med normal höjd på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Räckets överkant ska vara minst 1400 mm över beläggningens överkant om
det finns en särskilt anordnad gång- och cykelbana på bron. Förhöjningen får
inte påverka räckets funktion.

DEG.12113 Mitträcken på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
För mitträcken på bro gäller krav enligt DEG.112.

DEG.12114 Skiljeräcke mellan körbana och gångbana eller cykelbana på
bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.

DEG.1213 Kompletteringar till broräcken för vägbro
På bron ska /skyddsnät /stänkskydd /spjälgrindar
/monteras enligt /standardritning nr /ritning/.
Skyddstak över kontaktledning ska utföras enligt
Banverkets bestämmelser i den omfattning / /som framgår
av ritning/. Skyddstaken ska fästas in med varmförzinkad
ankarskena typ Vemo HTA /52 /34 /Q eller likvärdigt.
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Ytterräcken till bron ska förses med skyddsnät enligt
Banverkets bestämmelser på / /den längd som anges på
ritning/.

DEG.12131 Spjälgrindar till räcken på vägbro
Spjälgrindar ska förses med vertikala spjälor. Det fria avståndet mellan spjälor
na och det fria avståndet mellan kantbalken och spjälgrindens underkant ska
vara högst 100 mm. Spjälgrindens överkant ska vara minst 1000 mm över be
läggningens överkant. Om räcket är placerat utanför kantbalken får öppningen
mellan kantbalken och spjälgrinden vara högst 50 mm.

DEG.12133 Stänkskydd till räcken på vägbro
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
andra stycket: ”Stänkskydd ... ytbehandlat.”
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

YTBEHANDLING
Stänkskydd ska vara ytbehandlat med Plastisol, minst 200 �m, på sidan mot
körbanan och Organisol, minst 50 �m, på sidan från körbanan eller likvärdig
plastbeläggning.

DEG.121//4 Fallskydd på vägbro
Fallskyddets höjd över beläggning respektive markyta ska vara minst 1100
mm.
Ingjutningslängden för fallskydd ska vara minst 100 mm.

DEG.123

Räcken för gång- och cykelbroar
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 100 mm.

Aluminium för broräcken
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.

DEG.16

Övergångar mellan räcken för väg, bro e d
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Övergångar mellan räcken ska vara godtagna av beställaren.

32/1205.81.6 Tillägg för målning av räckesfot
Nedre delen av räckesståndarna förses med extra
rostskyddssystem enligt ?.
Andra skiktet av täckfärgen ska ha kulör enligt SS 01 91
02, ?.

EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).
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EBE.1171 Undergjutning och igjutning kategori A
EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).0

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Ilagning av betong ska ske kring ståndarna till ett djup av minst 30 mm.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

LCB.6

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller.

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, upp till
minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, system S9.11
EP/PUR.

Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
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Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av sprutförzinkade
räckess-tåndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt följande:

Målning av varmförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning ska utföras med följande målningssystem:.

Målning av sprutförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning av sprutförzinkade räcken ska utföras med följande målningssystem:

32/1210.81 Ståndare - utbyte
Befintliga ståndare enligt ritning ? ska bytas ut.

BED.16

Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o
d

BED.161

Rivning av anläggningskompletteringar till bro

BED.1613 Rivning av broräcke
Befintliga ståndare enligt ritning ? ska rivas.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.
Räckesståndare ska avlägsnas från kantbalk genom
/bilning /kapning ovanför kantbalk och utborrning med
kärnborr/.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d

BEE.222

Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro,
brygga, kaj o d
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vid håltagning för räckesståndare i bro ska avståndet från borrhålets botten till
underkant kantbalken vara minst 90 mm.

DEG

RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

DEG.1

Räcken för väg, plan o d samt bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS-EN ISO 10684 (1), SS-EN 206 1 (1), SS 137010 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Varmförzinkning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål som ska varmförzinkas ska ha en sammansättning som är lämplig för
varmförzinkning. Dessutom ska stål som ska varmförzinkas enligt SS-EN ISO
1461 (1), tabell NA.1, ha en kiselhalt enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.2.
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DEG.12

Räcken för bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
10088 (2), SS-EN ISO 3834 3 (1), SS-EN ISO 14731 (1), SS-EN 10204 (3),
SS-EN 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SS ISO19840 (1).

GODKÄNNANDE AV RÄCKEN
Räcken ska antingen uppfylla kraven nedan i ”Beställargodtagande” eller
”Certi-fierad produkt”.

Beställargodtagande
Räcken ska vara godtagna av beställaren.
Provningen/besiktningen ska utföras av organ som ackrediterats av SWEDAC
eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar
kraven i SS-EN ISO/IEC 17011 (1).
Räckestillverkaren ska upprätta ett tillverkningskontrolldokument enligt SS-EN
1317 5 (1).
De av Vägverket godtagna räckena framgår av YE.

Certifierad produkt
Räcken ska uppfylla krav enligt SS-EN 1317 5 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Stål för broräcken
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.
Vid svetsning med belagda elektroder ska basiska elektroder med beteckning
en H 10 eller H 5 användas.
Verifiering av plåt och stålprodukter
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004,
Bilaga B.
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10
210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt
SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Svetsade räckeskonstruktioner
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För räcke med Beställargodtagande gäller att bekräftelse av
överensstämmelse ska göras enligt Vägverkets publikation 2004:70.

Alternativ verifieringsmetod
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg.
Tillverkningen ska ske under överinseende av en fristående expert enligt BSK
99, som ska utföra minst ett besök per objekt.

Kvalitetskrav för svetsning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg.
Vid tillämpningen av SS-EN ISO 14731 ska den svetsansvarige uppfylla
kraven enligt 6.2 alternativ b).
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Aluminium för broräcken
Aluminium ska uppfylla kraven i VKR, 10.4.
För räcken i marin miljö och vägmiljö godtas inte legering SS-EN 485 2:2007
Aluminium för broräcken ska vara verifierat till nivå 2.

Betong för skyddsanordningar på bro
Skyddsanordningar av betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 1 + A1 och
A2 (1), SS 137003 och SS 137010 (1) för exponeringsklass XD3/XF4 i livs
längdsklass L20.

UTFÖRANDEKRAV
Fastsättning
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första meningen i första stycket: ”Räcken ... anvisningar.”
Ange hur räcket ska monteras och gjutas fast.
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 250 mm.

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, upp till
minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, system S9.11
EP/PUR.

Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av sprutförzinkade
räckess-tåndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt följande:

Målning av varmförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning ska utföras med följande målningssystem:.

Målning av sprutförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning av sprutförzinkade räcken ska utföras med följande målningssystem:
?

DEG.121

Räcken för vägbroar

DEG.123

Räcken för gång- och cykelbroar
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 100 mm.

Aluminium för broräcken
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.

32/1212.81 Ståndare fotplatta - utbyte
Befintlig fotplatta enligt ritning ? ska bytas ut.
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32/1213.81 Ståndare fotplatta infästning - utbyte
Befintlig fotplattas infästning enligt ritning ? ska bytas ut.

32/1240.81 Navföljare - utbyte
32/1250.81 Skyddsnät - utbyte
32/1260.81 Stänkskydd - utbyte
32/1270.81 Spjälgrind - utbyte
32/1280.81 Skyddsnät järnväg - utbyte
32/1295.81 Skyddstak järnväg - utbyte
32/1310.81 Övergångskonstruktion - utbyte
Utbyte av övergångskonstruktion ska utföras enligt ritning
?. I arbetet ingår del av brobaneplatta och stöd/grusskift.
Utbyte av övergångskonstruktion ska utföras enligt ritning
?.
Vid broände ska erforderlig schaktning utföras /till ? m
/bakom grusskift för att få utrymme för /bilning /och
/tätskikt/.
Från vägen bortschaktade massor ska ersättas med
bärlagergrus, fraktion ? mm.
Övergångskonstruktionen ska vara av typ ? eller likvärdig.
Beställaren tillhandahåller övergångskonstruktioner enligt
ritning ? fritt /arbetsplatsen/ ?.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Erforderlig rivning av beläggning ska utföras /till ? m
/bakom ? för att få utrymme för /bilning /och /tätskikt/.
Schakt anges under CBB.88.
För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Borttagning av betong ska utföras genom ?.
Rivningsmaterial ska ?.

Rivningsmetod anges
Borttagning av betong utföras genom vattenbilning.
Borttagning av betong utföras genom genom mekanisk bilning eller krossning.
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

BED.141

Rivning av bro
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
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Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

BED.16

Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o
d

BED.161

Rivning av anläggningskompletteringar till bro

BED.1614 Rivning av övergångskonstruktioner
Övergångskonstruktioner ska rivas ?.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.
Rivning av övergångskonstruktioner ska utföras genom
/mekanisk bilning eller krossning /vattenbilning /?/.
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Borttagning av betong ska utföras enligt BED.141. Rengöring av ytor som ska
motgjutas samt förvattning av dessa ska utföras enligt EBE.121.

BED.1618 Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte utföras intill spännarme
ringen eller dess förankringar.

CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Rivning av beläggning anges under
BED.12.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.

DCF.6

Fog med fogmassa
För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 14 188-1
(1).

KONTROLL
Bekräftelse och överensstämmelse för fogmassa ska ske enligt SS-EN 14 188
1 (1).

DEP.16

Övergångskonstruktioner i bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS-EN 10204 (3), SS-EN ISO 10684 (1), SS 142343 (14), SS
EN 22063 (1), SIS 185201 (3) och SS-EN 1337 9 (1).

MATERIAL OCH VARUKRAV
Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 utgår och ersätts med följande:
Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD samt nedanstående krav.

Verifiering av plåt och stålprodukter
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
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Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004,
Bilaga B.
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10
210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt
SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.

Alternativ verifieringsmetod
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.

Svetsning
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första stycket: ”Kvalitetskraven för ... 5.2.2 eller 5.2.3.”
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska uppfyllas. SS
EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svetsansvarige ska uppfylla kraven
enligt 6.2, a eller b.

Gummi
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring:
Vägverkets publikation 2004:56 ändras till Vägverkets föreskrifter VVFS
2004:43.

Godkännande av övergångskonstruktion
De av Vägverket godtagna övergångskonstruktionerna redovisas YE.

DEP.162

Övergångskonstruktioner vid reparation
Övergångskonstruktionen ska vara av typ ? eller likvärdig.
Beställaren tillhandahåller övergångskonstruktioner enligt
ritning ? fritt /arbetsplatsen/ ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

DGB.11

Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager

EBB.1

Form

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
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SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.

32/1317.81 Övergångskonstruktion tätprofil - utbyte
32/1410.81 Grundavlopp - utbyte
Grundavlopp ska bytas ut enligt ritning?.

BED.16

Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o
d

BED.161

Rivning av anläggningskompletteringar till bro

BED.1618 Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte utföras intill spännarme
ringen eller dess förankringar.
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BEE

HÅLTAGNING

BEE.2

Håltagning i anläggningsdelar
Håltagning ska utföras så att intilliggande armering o d inte skadas vid
borrning.

BEE.22

Håltagning i anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Befintliga ytavlopp kärnborras ur och motgjutningsytor bearbetas. "Hålet" form
sätts i undersida platta och återlagas med sättningskompenserad och frostbe
ständig betong.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Håltagning för ? i ? ska ha diameter ?.

DEP

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA,
KAJ O D

DEP.1

Anläggningskompletteringar för bro

DEP.11

Ytavlopp och grundavlopp för bro

DEP.112

Grundavlopp för bro
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller följande:
SS 142343 (14).
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Grundavloppsrören ska dras ned minst 20 mm under underytan på de kon
struktionsdelar som rören dras igenom.
Grundavloppsrören får dock avslutas i nivå med underytan på den konstruk
tionsdel de dras igenom om en 20 mm djup ursparing utförs lokalt kring grund
avloppen. Ursparingen får inte inkräkta på armeringens minsta täckande be
tongskikt.

DEP.1122 Grundavlopp vid reparation
Följande grundavlopp ? ska vara utförda av /plast /rostfritt
stål/.
Grundavlopp ska placeras enligt ritning ?.
Grundavlopp ska monteras enligt ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.

32/1420.81 Dräneringskanal - utbyte
Dräneringskanal ska bytas ut enligt ritning?.

BED.16

Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o
d

BED.161

Rivning av anläggningskompletteringar till bro

DEP.12

Dräneringskanaler i bindlager
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
En dräneringskanal som inte utsätts för trafikbelastning får utföras utan epoxi
om stenen packas väl.
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Dräneringskanaler ska anordnas enligt ritning ?.
Makadamfyllning ska inte vara epoxibunden vid ?.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

32/1430.81 Ytavlopp - utbyte
Ytavlopp /et /en /ska bytas ut enligt ?.

BEE

HÅLTAGNING

BEE.2

Håltagning i anläggningsdelar
Håltagning ska utföras så att intilliggande armering o d inte skadas vid
borrning.

BEE.22

Håltagning i anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Befintliga ytavlopp kärnborras ur och motgjutningsytor bearbetas. "Hålet" form
sätts i undersida platta och återlagas med sättningskompenserad och frostbe
ständig betong.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Håltagning för ? i ? ska ha diameter ?.

DEP

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA,
KAJ O D

DEP.1

Anläggningskompletteringar för bro

DEP.11

Ytavlopp och grundavlopp för bro

DEP.111

Ytavlopp för bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS 142343 (14).
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Avloppets öppningsarea ska vara minst 32000 mm2 gallret undantaget. Avlop
pet ska vara försett med galler.
Ytavlopp ska monteras så att överytan på avloppets plåtkrage kommer i nivå
med konstruktionsbetongens överyta.
Ingjutna rör ska förses med maximalt två böjar på röret och med vinkel ≥45°.

DEP.1112 Ytavlopp vid reparation
Ytavlopp /et /en /ska bytas ut.
Nya ytavlopp vara utförda av /varmförzinkat stål /rostfritt
stål/.
Ytavlopp ska placeras enligt ritning ?.
Ytavlopp ska monteras enligt ?.
Ytavlopp ska anslutas till /stuprör /rännor/.

DEP.118

Diverse ytavlopp och grundavlopp för bro
Dräneringsanordningar ska anordnas i /lådbalkar/?
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32/1440.81 Stuprör - utbyte
BED.16

Rivning av anläggningskompletteringar till bro, brygga, kaj o
d

BED.161

Rivning av anläggningskompletteringar till bro

DEP.13

Rännor, stuprör m m i bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS 142343 (14).

32/1510.81 Gångbrygga - utbyte
32/1515.81 Gångbrygga slitplank - utbyte
32/1540.81 Inspektionsanordning - utbyte
32/1605.81 Ledverk - utbyte
32/1640.81 Avvisare - utbyte
32/1650.81 Gångbrygga - utbyte
21/8000.81 Överbyggnad - utbyte
Överbyggnaden samt upplag ska åtgärdas enligt ritning /ar
/ ?.
På bron ska /skyddsnät /stänkskydd /spjälgrindar
/monteras enligt /standardritning nr ? /ritning ?/.
Skyddstak över kontaktledning ska utföras enligt
Banverkets bestämmelser i den omfattning / ? /som
framgår av ritning ? /. Skyddstaken ska fästas in med
varmförzinkad ankarskena typ Vemo HTA /52 /34 /Q eller
likvärdigt.
Ytterräcken till bron ska förses med skyddsnät enligt
Banverkets bestämmelser på / ? /den längd som anges på
ritning ?/.

BED.141

Rivning av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på vattenbilningsutrustning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.

BED.1613 Rivning av broräcke
Befintligt broräcke inklusive anslutningar ska enligt ritning
? tas bort.
Broräcke ska rivas ?.
? ska förbli beställarens egendom och läggas upp ?.
? ska återanvändas inom entreprenaden.
Rivningsmaterial ska ?.
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Räckesståndare ska avlägsnas från kantbalk genom
/bilning /kapning ovanför kantbalk och utborrning med
kärnborr/.

BED.121

Rivning av beläggning m m på väg, plan o d
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Schakt anges under CBB.88.
För erhållande av skarp avgränsning mellan riven och
kvarvarande yta ska ?.
Lager som ska rivas består av ? och har lagertjocklek ?
mm.
Rivningsmaterial ska ?.

BEE.221

Håltagning i befintliga anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d
Räckesståndare ska avlägsnas från kantbalk genom
utborrning med kärnborr med håldiameter ?.

BEE.222

Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro,
brygga, kaj o d
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Vid håltagning för räckesståndare i bro ska avståndet från borrhålets botten till
underkant kantbalken vara minst 90 mm.

CBB.88

Diverse jordschakt
Vid broände ska erforderlig schakt inklusive rivning av
beläggning utföras /till ? m /bakom
frontmur/gruskskift/kantbalk för att få utrymme för /bilning
/och /tätskikt/. Rivning av beläggning anges under
BED.12.

CEB.76

Fyllning för erosionsskydd

DCK.21

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial

DCK.2

Erosionsskydd

DCK.21

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Material till erosionsskydd i skärningsslänt ska uppfylla krav på kornstorleksför
delning enligt tabell DCK/3.
Text ”och med största stenstorlek125 mm.” i AMA utgår.
Material till erosionskydd i vatten ska väljas enligt VV Publ
1987:18 ”Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad”

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten
Tjälklumpar, snö, is, organiska beståndsdelar eller avfallsprodukter godtas inte
i materialet till erosionsskydd. Materialet ska dessutom hanteras, lagras och
transporteras så att risken för separation, förorening, och sammanblandning
med annat material minimeras.
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UTFÖRANDEKRAV
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets publikation
1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten – kapitel 3.

KONTROLL
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska kontrolleras enligt Vägverkets publika
tion 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten– kapitel 4.
Kontrollen ska även omfatta uttag av ett siktprov per 50 m3 materialleverans.
Erosionsskyddets tjocklek ska vara ? m.
Provning av material ska utföras ?.

DCK.22

Erosionsskydd av betongmadrasser
Ange om erosionsskydd av betongmadrass ska utföras.
Ange dimension.

DEG

RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

DEG.1

Räcken för väg, plan o d samt bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS-EN ISO 10684 (1), SS-EN 206 1 (1), SS 137010 (1).

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Varmförzinkning
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål som ska varmförzinkas ska ha en sammansättning som är lämplig för
varmförzinkning. Dessutom ska stål som ska varmförzinkas enligt SS-EN ISO
1461 (1), tabell NA.1, ha en kiselhalt enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.2.

UTFÖRANDEKRAV
Följande stycke under denna rubrik i AMA 07 utgår:
tredje stycket: ”Nät till skyddsnät ... av 0,1 kN.”

DEG.12

Räcken för bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
10088 (2), SS-EN ISO 3834 3 (1), SS-EN ISO 14731 (1), SS-EN 10204 (3),
SS-EN 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SS ISO19840 (1).

GODKÄNNANDE AV RÄCKEN
Räcken ska antingen uppfylla kraven nedan i ”Beställargodtagande” eller
”Certifierad produkt”.

Beställargodtagande
Räcken ska vara godtagna av beställaren.
Provningen/besiktningen ska utföras av organ som ackrediterats av SWEDAC
eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar
kraven i SS-EN ISO/IEC 17011 (1).
Räckestillverkaren ska upprätta ett tillverkningskontrolldokument enligt SS-EN
1317 5 (1).
De av Vägverket godtagna räckena framgår av YE.
Certifierad produkt
Räcken ska uppfylla krav enligt SS-EN 1317 5 (1).
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MATERIAL OCH VARUKRAV
Stål för broräcken
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.
Vid svetsning med belagda elektroder ska basiska elektroder med beteckning
en H 10 eller H 5 användas.
Verifiering av plåt och stålprodukter
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 10 025-1:2004,
Bilaga B.
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt SS-EN 10
210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga D.
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt
SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.
Svetsade räckeskonstruktioner
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För räcke med Beställargodtagande gäller att bekräftelse av
överensstämmelse ska göras enligt Vägverkets publikation 2004:70.
Alternativ verifieringsmetod

Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg.
Tillverkningen ska ske under överinseende av en fristående expert enligt BSK
99, som ska utföra minst ett besök per objekt.
Kvalitetskrav för svetsning

Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg.
Vid tillämpningen av SS-EN ISO 14731 ska den svetsansvarige uppfylla
kraven enligt 6.2 alternativ b).

Aluminium för broräcken
Aluminium ska uppfylla kraven i VKR, 10.4.
För räcken i marin miljö och vägmiljö godtas inte legering SS-EN 485 2:2007
Aluminium för broräcken ska vara verifierat till nivå 2.

Betong för skyddsanordningar på bro
Skyddsanordningar av betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 1 + A1 och
A2 (1), SS 137003 och SS 137010 (1) för exponeringsklass XD3/XF4 i livs
längdsklass L20.

UTFÖRANDEKRAV
Fastsättning
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
första meningen i första stycket: ”Räcken ... anvisningar.”
Övrig text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 250 mm.

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
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Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, upp till
minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, system S9.11
EP/PUR.

Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av sprutförzinkade
räckess-tåndare, upp till minst 100 mm över betongytan, enligt följande:

Målning av varmförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning ska utföras med följande målningssystem:.

Målning av sprutförzinkade räcken
Första stycket under denna rubrik i AMA 07 ersätts av följande:
Målning av sprutförzinkade räcken ska utföras med följande målningssystem:

DEG.121

Räcken för vägbroar

DEG.1211 Räcken vid körbanor på vägbro
DEG.12111 Sidoräcken med normal höjd på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Räckets överkant ska vara minst 1400 mm över beläggningens överkant om
det finns en särskilt anordnad gång- och cykelbana på bron. Förhöjningen får
inte påverka räckets funktion.

DEG.12113 Mitträcken på bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.
För mitträcken på bro gäller krav enligt DEG.112.

DEG.12114 Skiljeräcke mellan körbana och gångbana eller cykelbana på
bro
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 utgår.

DEG.1213 Kompletteringar till broräcken för vägbro
På bron ska /skyddsnät /stänkskydd /spjälgrindar
/monteras enligt /standardritning nr /ritning/.
Skyddstak över kontaktledning ska utföras enligt
Banverkets bestämmel-ser i den omfattning / /som framgår
av ritning/. Skyddstaken ska fästas in med varmförzinkad
ankarskena typ Vemo HTA /52 /34 /Q eller likvärdigt.
Ytterräcken till bron ska förses med skyddsnät enligt
Banverkets be-stämmelser på / /den längd som anges på
ritning/.

DEG.12131 Spjälgrindar till räcken på vägbro
Spjälgrindar ska förses med vertikala spjälor. Det fria avståndet mellan spjälor
na och det fria avståndet mellan kantbalken och spjälgrindens underkant ska
vara högst 100 mm. Spjälgrindens överkant ska vara minst 1000 mm över be
läggningens överkant. Om räcket är placerat utanför kantbalken får öppningen
mellan kantbalken och spjälgrinden vara högst 50 mm.
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DEG.12133 Stänkskydd till räcken på vägbro
Följande text under denna rubrik i AMA 07 utgår:
andra stycket: ”Stänkskydd ... ytbehandlat.”
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg:

Ytbehandling
Stänkskydd ska vara ytbehandlat med Plastisol, minst 200 �m, på sidan mot
körbanan och Organisol, minst 50 �m, på sidan från körbanan eller likvärdig
plastbeläggning.

DEG.1214 Fallskydd på vägbro
Fallskyddets höjd över beläggning respektive markyta ska vara minst 1100
mm.
Ingjutningslängden för fallskydd ska vara minst 100 mm.

DEG.123

Räcken för gång- och cykelbroar
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 100 mm.

Aluminium för broräcken
Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.

DEG.16

Övergångar mellan räcken för väg, bro e d
Text under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Övergångar mellan räcken ska vara godtagna av beställaren.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d
Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning ?.
Vid återställning av väg, plan o d ingår återställande av beläggning.

EBB.1

Form

EBC.1

Armering

EBC.1

Armering
Armering ska /utföras enligt ritning ? /för ?/ utföras med ?.
Arbete med skadad armering ersätts enligt Entreprenadkontrakt §6:2.
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.11

Ospänd armering och dubbning

EBC.111

Ospänd armering i bro
MATERIAL OCH VARUKRAV
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 8 mm.
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt Ks 600S enligt
BBK 04, avsnitt 2.5.1 ska användas.

Armering av rostfritt stål
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001).
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UTFÖRANDEKRAV
Text och rubrik under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant sätt att de
fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och armeringsstänger medger an
vändning av betongmassa med maximal stenstorlek 32 mm. Armeringen ska
dessutom placeras så att tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig.
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två stänger i
bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i övrigt. Mellan dessa
grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm bredd anordnas. Balkliv utan
sådan spalt får innehålla högst två armeringslager. Se figur VV EBC/1.

Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv
Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i kantbal
kar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid ursparing för räck
esståndare ska armeringen kompletteras med förankringsbyglar, minst ø16.
Med ändring av vad som anges i BBK 04, avsnitt 6.2.6.2, ska bygelarmering till
balkar alltid utföras som tvåskärig.
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under ursparingen
med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens underkant.

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och reparation
av bro
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro
Slitbetongen armeras med /kamstänger/ nät/stålfibrer/.

EBC.11122 Dubbning vid förbättring och reparation av bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller kraven enligt
EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas noggrant vid
tillblandning och hantering av bruket.
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EBE

BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1).

EBE.1

Betonggjutning kategori A
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS-EN 206 1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197 1 (1) + A1, SS-EN 197 2 (1), SS 13 42
02 (2), SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2, SS-EN
13 263 1 (1) och SS-EN 13 263 2 (1).

EBE.12

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1).

EBE.121

Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av
bro
Text under denna kod i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopad standard gäller följande utgåva:
SS-EN 1008 (1).

Krav på betong som ska motgjutas
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring i fjärde stycket:
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt SS-EN
13791.

UTFÖRANDEKRAV
Text och rubriker under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande tillägg:

Friläggning av armering
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning till
oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet mellan
kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir minst
pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock minst 10 mm.
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor med
storleken 5 m2.

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och EBC.11121
ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av betong ska utföras enligt
Rivning med vattenbilning under BED.14.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade lagnings
bruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara hållfasthetsklassen C
32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. Antalet prover ska vara enligt
EBE.11. Lagningsbruken får inte innehålla någon tillsats av aluminatcement el
ler annan tillsats så att C3A-halten överstiger 10 viktprocent av
bindemedelshalten.
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xx/xxx.85

yyy - Vulkning

DEP.16

Övergångskonstruktioner i bro
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 07 gäller SS-EN
ISO 1461 (1), SS-EN 10204 (3), SS-EN ISO 10684 (1), SS 142343 (14), SS
EN 22063 (1), SIS 185201 (3) och SS-EN 1337 9 (1).

Gummi
Text under denna rubrik i AMA 07 gäller med följande ändring:
Vägverkets publikation 2004:56 ändras till Vägverkets föreskrifter VVFS
2004:43.

UTFÖRANDE
Gummidelen ska dras 150 mm utanför kantbalkens utsida ?
Godkännande av övergångskonstruktion
De av Vägverket godtagna övergångskonstruktionerna redovisas YE.

32/1317.85 Övergångskonstruktion tätprofil - vulkning
xx/xxx.87

yyy - Åtdragning

GBD.116

Rörbro av stålelement
Fästdon
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 10 204
(3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

HBD.111

Konstruktion av furu eller gran i bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Fästdon
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO
1461 (1) och SS-EN ISO 10 684 (1).

NB

KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING
MATERIAL OCH VARUKRAV
Fästdon
Fästdon i bro
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN 10 204
(3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1).

ZBE

FÄSTDON I ANLÄGGNING
MATERIAL OCH VARUKRAV
Spikar
Förzinkning
Elförzinkning

Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
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Varmförzinkning

För åberopad standard under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 1461
(1).

Skruvar, muttrar, brickor, nitar
Förzinkning
Elförzinkning

Text under denna rubrik i AMA 07 utgår.
Varmförzinkning

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA 07 gäller SS-EN ISO 10
684 (1) respektive SS-EN ISO 1461 (1).

21/872.87

Aluminiumdäck fästelement - åtdragning
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BILAGA VV

Begreppsförklaringar
förbättring av rostskyddsmålning
Partiell ommålning som innebär att delar av konstruktionen målas om ända ner
till stålytan.
stålrörspåle
En stålrörspåle med diameter mindre än 0,3 m hänförs till påltypen slank
stålpåle.
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Bilaga EB/2

Undergjutnings– och igjutningsbruk
Text under denna bilaga i AMA 07 gäller med följande tillägg:
För åberopade standarder gäller följande utgåvor:
SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 445 (1).
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Bilaga VV CC/1

Krav på verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar
1. För en mantelburen påle ska den geotekniska bärförmågan för tryckkraft
bestämmas genom beräkning eller genom provning. För dynamisk provning
ska kraven enligt 7. gälla varvid tillämpning av γ tot i tabell 2 för berg godtas.
Exempel på beräkningsmetoder redovisas i Svensk Byggtjänst
”Pålgrundläggning”, 6.4 och 6.5.
För statisk provning godtas att Pålkommissionens rapport 59 "Anvisningar för
provpålning med efterföljande provbelastning" används. γ tot i tabell 2 för berg
ska då tillämpas. Om endast en eller två pålar provas ska γ tot sättas till minst
1,95 respektive 1,8 för säkerhetsklass 2. För säkerhetsklass 3 ska γ tot ökas
med 0,1.
Med en mantelburen påle avses en påle där den helt övervägande delen av
bärförmågan utgörs av jordens bärförmåga längs med pålens mantelyta.
Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för kohesionspåle i överkonsoliderad
lera med överkonsolideringskvoten större än tre ska bestämmas efter
provning.
För en stålpåle som är ytbehandlad får mantelbärförmågan tillgodoräknas
endast om den bestäms genom provning.
Totallasten på en grupp av mantelburna pålar, räknad som en enhet, ska
kunna överföras till omgivande jordlager med minst samma säkerhet som
gäller för den enstaka pålen.
2. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft ska bestämmas
genom provning, beräkning eller enligt 3. Se även 8.
Exempel på beräkningsmetoder redovisas i Svensk Byggtjänst
”Pålgrundläggning”, 6.4 och 6.5.
Resultat från provning genom tryckbelastning godtas som underlag för att
bestämma den dimensionerande geotekniska bärförmågan för dragkraft under
förutsättning att mantelmotståndet vid provningen kan särskiljas ur den totala
bärförmågan och används som ingångsvärde vid beräkning av den
geotekniska bärförmågan för dragkraft enligt följande.
– För en påle i kohesionsjord ska den dimensionerande bärförmågan för
dragkraft bestämmas genom att den dimensionerande geotekniska
bärförmågan för tryckkraft multipliceras med en faktor 0,8.
– För en påle i friktionsjord ska den dimensionerande bärförmågan för
dragkraft bestämmas genom att den dimensionerande geotekniska
bärförmågan för tryckkraft multipliceras med en faktor 0,5.
3. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft i en påle i friktionsjord
godtas satt till 0 kN när pålens längd i jord är 3 m och till 50 kN när längden är
12 m och däröver. För mellanliggande längder godtas rätlinjig interpolering.
Pålens effektiva egentyngdskomposant i pålens längdriktning kan
tillgodoräknas vid bestämning av bärförmågan.
4. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för tryckkraft för en spetsburen
påle ska bestämmas enligt någon av metoderna i 5., 6. eller 7.
För en stålkärnepåle försedd med rillor och med en del av pålen ingjuten i berg
godtas även att den geotekniska bärförmågan för tryckkraft bestäms genom
dragprovning enligt 8.
5. Stoppslagningskriterierna bestäms enligt följande metod som är godtagen
endast för betongpålar med areorna 0,055, 0,073 eller 0,076 m².
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Hejarvikten, fallhöjden och den dimensionerande geotekniska bärförmågan
bestäms vid stoppslagning med frifallshejare med ledning av tabell 1 under
förutsättning att kvarstående sjunkning är högst 10 mm per 10 slag.
Frifallshejare ska ha lägst 80 % effektivitet. Slagdynans vikt ska understiga 1/6
av hejarens vikt och dynträt ska vara väl inslaget (minst 300 slag) och högst 25
mm tjockt.
Tabell 1 Dimensionerande geoteknisk bärförmåga Rd (kN)
Hejare

Fallhöjd m

Pålens tvärsnittsarea, m²
0,055

0,073/0,076

Säkerhetsklass

Säkerhetsklass

2

3

2

3

3 ton

0,3
0,4
0,5

435
520
595

400
480
550

500
600
670

460
550
615

4 ton

0,3
0,4
0,5

490
585
655

450
540
605

585
685
770

535
630
710

5 ton

0,3
0,4

535
625

490
575

615
750

565
690

Om en påle förlängs med knekt under stoppslagningen väljs 0,1 m högre
fallhöjd än den som fordras enligt tabell 1.
Vid stoppslagning mot berg godtas att Rd ökas med 10 % under förutsättning
att sjunkningen per 10 slag är högst 3 mm.
6. Stoppslagningskriterierna bestäms enligt Pålkommissionens rapport 92
"Datorsimulering av pålslagning". Metoden är endast godtagen för en påle med
tvärsnittsyta högst 0,10 m² och lägst 0,005 m² och följande krav ska uppfyllas.
– Stoppslagningen ska väljas till högst 10 mm/10 slag. Hejarens vikt ska minst
vara lika med fem gånger pålens vikt/m.
– Simulering ska göras med endimensionell vågmodell enligt E A Smith, t.ex.
med datorprogrammet WEAP.
– Värdet på effektiviteten för frifalls och tryckluftshejare ska sättas till uppmätt
värde eller erfarenhetsvärde för aktuell utrustning, dock högst 80 %.
Produkten γ Rd γ mp γ n ska i säkerhetsklass 2 sättas till minst 2,3. I
säkerhetsklass 3 ska värdet vara minst 2,5. Vid stoppslagning mot berg godtas
att ovanstående värden minskas med 0,2.
7. Den geotekniska bärförmågan bestäms i varje enskilt fall genom
stötvågsmätning med en metod som ska vara godtagen av beställaren.
Den karakteristiska geotekniska bärförmågan ska bestämmas genom analys
av uppmätta accelerations och töjningsförlopp. Analysen kan utföras med
datorprogrammet CAPWAP eller likvärdigt.
För spetsburen påle med liten fjädring, högst d/60, hos pålspetsen godtas att
den karakteristiska geotekniska bärförmågan bestäms enligt CASEmetoden.
Pålens sjunkning ska då högst vara 3 mm/slag.
Rd ska bestämmas enligt formeln

Rd =
Rm

Rk

γ Rd ⋅ γ mp ⋅ γ n

=

Rm

γ tot

medelvärdet av uppmätt bärförmåga
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γ tot

den sammansatta säkerhetsfaktorn inklusive hänsyn till
skillnaden mellan medelvärde och karakteristiskt värde.

γ tot ska minst ges värde enligt tabell 2.
Tabell 2 γ tot
Antal prov

Säkerhetsklass 2

Säkerhetsklass 3

berg

jord

berg

3

1,7

1,95

3

1,7

4

1,6

1,85

4

1,6

6

1,55

1,8

6

1,55

10

1,5

1,7

10

1,5

≥ 20

1,45

1,65

≥ 20

1,45

Varje enskilt värde ska minst vara 0,85 gånger det uppmätta medelvärdet.
Minst tre pålar per kontrollobjekt ska provas och de provade pålarna ska vara
ett representativt urval av pålarna i kontrollobjektet. Med kontrollobjekt menas
en grupp av pålar med enhetligt installationssätt och verkningssätt i en enhetlig
jordvolym. En pålgrupp för ett stöd är ett kontrollobjekt. Avståndet mellan de
yttersta pålarna i ett kontrollobjekt får inte överstiga 30 m. Närliggande
mantelburna pålgrupper kan föras till samma kontrollobjekt om en geoteknisk
undersökning visar att jordens sammansättning och egenskaper är enhetliga
inom den berörda jordvolymen.
Om alla pålar i en pålgrupp mäts godtas att γ tot enligt ovan sätts till
– 1,4 – för berg i säkerhetsklass 2,
– 1,6 för jord i säkerhetsklass 2,
– 1,5 för berg i säkerhetsklass 3 och
– 1,7 för jord i säkerhetsklass 3.
8. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft för en stålkärnepåle
godtas verifierad genom att nedanstående tre verifieringar utförs:
– Beräkning av en bergkon med halva toppvinkeln 30 grader och med totala
säkerhetsfaktorn 3,0 för säkerhetsklass 3 och 2,5 för säkerhetsklass 2. Med
beräkningen ska det verifieras att bergkonens och ovanförliggande jordvolyms
sammantagna effektiva tyngd dividerad med säkerhetsfaktorn är större än den
dimensionerande dragkraften. Om bergkoner från flera dragna pålar
sammanfaller ska detta beaktas så att den sammanlagda dragkraften inte
överstiger den tillgängliga bergvolymens och den ovanförliggande jordens
effektiva tyngd. Friktion i ovanförliggande jord får inte räknas med.
Medräknande av mantelbärigheten i jorden förutsätter att det kan verifieras att
vidhäftningen i bergområdet då inte försämras.
– Beräkning av vidhäftningsbärförmågan mellan stål och bruk respektive bruk
och berg.
– Provning av vidhäftningen mellan stål och bruk samt mellan bruk och berg
genom dragprovning av 10 % av pålarna i en kontrollgrupp som har enhetligt
verkningssätt. Provlasten ska vara den dimensionerande dragkraften
multiplicerad med säkerhetsfaktorn �tot enligt tabell 2.
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Bilaga VV EB/4 Gjutfog i spännbetongkonstruktion
1.

ALLMÄNT
Vid utförande av gjutfogar vinkelrätt mot spännarmeringen i
spännbetongkonstruktioner ska nedanstående krav vara uppfyllda.
.11

I fogsnitt gäller att beräkningsmässig dragpåkänning på armeringens nivå
inte godtas för laster enligt Bro 2004, lastkombination V:A.

.12

Fogsnitt ska förses med genomgående armering av kvalitet B500B i
sådan mängd att minimiarmeringsprocenten �min minst lika med 0,65 %
uppnås.
Minimiarmeringskravet ska gälla varje konstruktionsdel som
brobaneplatta, liv etc. var för sig.

.13

Hälften av den kompletterande armering som fordras enligt .12 ska ges
en längd ho på båda sidor om fogen, där ho betecknar tvärsnittshöjden.
Dock godtas att ho sätts lika med 4 m om tvärsnittshöjden är större än 4
m. Om tvärsnittshöjden är mindre än 1 m ska ho sättas lika med 1 m.
Resterande hälft av tilläggsarmeringen ska ges en längd ho/2 på vardera
sidan om fogen.
Utöver ovannämnda längder tillkommer förankringslängd enligt BBK 04.

.14

I de delar av tvärsnittet där tryckpåkänningen är minst 4,0 MPa för laster
enligt Bro 2004. lastkombination V:A godtas att
minimiarmeringsmängden enligt .12 reduceras till 0. Vid tryckpåkänning
mellan 0 och 4,0 MPa får minimiarmeringsmängden i motsvarande grad
reduceras genom interpolering.
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BILAGA VV

GBD/1. Stål
1

ALLMÄNT
Bilagan redovisar karakteristiska hållfasthetsvärden för stålsorter som är
aktuella för stålkonstruktioner. Av bilagan framgår även vilka optioner som ska
användas vid tillämpningen av SS-EN 10 025.

.2

HÅLLFASTHETSVÄRDEN
Tabell 1 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10 025
2:2004, varmvalsade olegerade konstruktionsstål
SS–EN 10 025-2:2004
Seghetsklass
B
D

Godstjocklek
(mm)

S235JR

S235J2

S275JR

S275J2

S355J0

S355J2

– 16
(16) – 40
(40) – 100
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100

Karakteristisk hållfasthet

f uk (MPa)
360
360
360
410
410
410
410
410
470
470
470
470
470

f yk (MPa)
235
225
215
275
265
255
245
235
355
345
335
325
315

Tabell 2 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10 025
3:2004, normaliserade varmvalsade svetsbara finkornstål
SS–EN 10 025-3:2004
Godstjocklek Karakteristisk hållfasthet
Seghetsklass
(mm)
D
E
f uk (MPa)
f yk (MPa)
S355N

S355NL

S420N

S420NL

S460N

S460NL

– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100
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470
470
470
470
470
520
520
520
520
520
540
540
540
540
540

355
345
335
325
315
420
400
390
370
360
460
440
430
410
400

Tabell 3 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10 025
4:2004, termomekaniskt behandlade varmvalsade svetsbara finkornstål
SS–EN 10 025-4:2004
Seghetsklass
D
E

Godstjocklek
(mm)

S355M

S355ML

S420M

S420ML

S460M

S460ML

– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100

Karakteristisk hållfasthet

f uk (MPa)
470
470
450
440
440
520
520
500
480
470
540
540
530
510
500

f yk (MPa)
355
345
335
325
325
420
400
390
380
370
460
440
430
410
400

Tabell 4 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10 025
5:2004, konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion
SS–EN 10 025-5:2004
Seghetsklass
B
D

Godstjocklek
(mm)

S235J0W

– 16
(16) – 40
(40) – 100
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40
(40) – 63
(63) – 80
(80) – 100

S235J2W

S355J2WP1
S355J2W

Karakteristisk hållfasthet

f uk (MPa)
360
360
360
470
470
470
470
470
470
470

f yk (MPa)
235
225
215
355
3452
355
345
315
325
315

1

Krav på slagseghet verifieras genom provning.

2

Detta värde gäller endast för profiler och stänger.
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Tabell 5
Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10 025
6:2004, plåt och bredplattstång av höghåll¬fast konstruktionsstål i seghärdat
tillstånd
SS–EN 10 025-6:2004
Seghetsklass
D
E

Godstjocklek
(mm)

S460QL

S460QL1

S500QL

S500QL1

S550QL

S550QL1

S620QL

S620QL1

S690QL

S690QL1

– 50
(50) – 100
– 50
(50) – 100
– 50
(50) – 100
– 50
(50) – 100
– 50
(50) – 100

Karakteristisk hållfasthet

f uk (MPa)
550
550
590
590
640
640
700
700
770
760

f yk (MPa)
460
440
500
480
550
530
620
580
690
650

Tabell 6
Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10
149:1996, varmvalsade platta produkter av höghållfast kallformningsstål
SS–EN 10 149:1996
Seghetsklass
B
D
S260NC
S315MC
S315NC
S355MC
S355NC
S420MC
S420NC
S500MC

Godstjocklek
(mm)

Karakteristisk hållfasthet

f uk (MPa)
1

S260NC
S315MC1
S315NC1
S355MC1
S355NC1
S420MC1
S420NC1
S500MC1

1,5 – 20
1,5 – 20
1,5 – 20
1,5 – 20
1,5 – 20
1,5 – 20
1,5 – 20
1,5 – 20

1

370
390
430
430
470
480
530
550

f yk (MPa)
260
315
315
355
355
420
420
500

Stål beställda med provning av slagseghet enligt EN 10149-1 avsnitt
11, option 5.
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Tabell 7
Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10
210:2006, varmbearbetade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål
SS–EN 10 210:2006 Seghetsklass
B

D

Godstjocklek
(mm)

E

Karakteristisk
hållfasthet

f uk (MPa)

S235JRH

S275J2H

S355J2H

S355NH

S355NLH

S420NH

S420NLH

S460NH

S460NLH

– 16
(16) – 40
(40) – 63
– 16
(16) – 40
(40) – 63
– 16
(16) – 40
(40) – 63
– 16
(16) – 40
(40) – 65
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40

360
360
360
410
410
410
470
470
470
470
470
470
520
520
540
540

f yk (MPa)
235
225
215
275
265
255
355
345
335
355
345
335
420
400
460
440

Tabell 8
Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt SS–EN 10
219:2006, kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och
finkornstål
SS–EN 10 219:2006 Seghetsklass
B

D

E

Karakteristisk
hållfasthet

f uk (MPa)

S235JRH
S275J2H
S355J2H

3

Godstjocklek
(mm)

S355NH

S355NLH

S355MH

S355MLH

S420MH

S420MLH

S460MH

S460MLH

– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40
– 16
(16) – 40

360
360
410
410
470
470
470
470
450
450
500
500
530
530

f yk (MPa)
235
225
275
265
355
345
355
345
355
345
420
400
460
440

TILLÄMPNING AV SS-EN 10 025-1
3.1

Märkning
För utmattningsbelastade bärverksdelar får inte metod som kan ge
upp¬hov till anvisning användas till exempel stämpling. För dessa ska
option 10 tillämpas.

3.2

Optioner
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Följande optioner är relevanta vid tillämpningen av denna standard.
4) Option 4 ska tillämpas vid behov.
5) Option 5 ska tillämpas för material som ska varmförzinkas.
10) Option 10 ska tillämpas.

.4

TILLÄMPNING AV SS-EN 10 025-2
.4.1 Svetsbarhet
Stålsort S185, E295, E335 och E360 får inte användas i svetsade
kon¬struktioner då sammansättningen inte är känd.
.4.2 Optioner
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:
Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.
11) Option 11 ska användas för material som ska kallbockas.
12) Option 12 ska användas för material som ska rullformas.
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.
17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt
SS-EN 10221 tillämpas.
18) Toleransklass D enligt SS-EN 10029 får inte väljas.
19a) Option 19a ska användas om produkten kommer att
värmebehandlas.
21) Option 21 ska tillämpas för stål till rörbroar.
24) Optionen ska tillämpas.
28) Optionen ska tillämpas enligt följande: För profiler med nominell
tjocklek < 100 får minimislagseghetsvärdet vara 23 J vid -20°C där tabell
9 anger 27 J vid -20°C.

.5

TILLÄMPNING AV SS-EN 10 025-3
.5.1 Optioner
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:
Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.
11a) Option 11a ska användas för material som ska kallbockas:
12) Option 12 ska användas för material som ska rullformas:
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.
17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, en¬ligt
SS-EN 10221 tillämpas.

.6

TILLÄMPNING AV SS-EN 10 025-4
.6.1 Optioner
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:
Optionerna 4, 5 och 10. Se.3.2 och SS-EN 10 025-1.
11b) Option 11b ska användas för material som ska kallbockas.
12) Option 12 ska användas för material som ska rullformas.
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15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.
17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, en¬ligt
SS-EN 10221 tillämpas.

.7

TILLÄMPNING AV SS-EN 10025-5
.7.1 Leveranstillstånd
Leveranstillstånd +N eller +AR ska beställas om produkten kommer att
värmebehandlas över kritisk temperatur. Se 3.3 i SS-EN 10025-2:2004
för kritisk temperatur.
.7.2 Optioner
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:
Optionerna 4 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.
11c) Option 11c ska användas för material som ska kallbockas.
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas.
17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt
SS-EN 10221 tillämpas
19a) Option 19a ska användas om produkten kommer att
värmebehandlas. Se .7.1.

.8

TILLÄMPNING AV SS-EN 10 025-6
.8.1 Optioner
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard:
Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1.
14 a) Slagseghet och egenskaper vid dragprovning ska verifieras för
varje värmebehandlingsparti.
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B,
subklass 3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas.
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Bilaga VV LFB/1 Målningsprodukter för betong
.1

ALLMÄNT
Denna bilaga anger krav och provningsmetoder för målningsprodukter.
Provningen ska visa att denna inte har negativa effekter på betongytans
egenskaper.
Då flera preparat ska användas i kombination ska dessa också provas i denna
kombination.

.2

KRAV
.21

Ånggenomgångsmotstånd
Ånggenomgångsmotstånd får vid provning enligt .41 inte vara högre än
200 • 103 s/m.

.22

Inverkan på betongens frostbeständighet (betong utan luft)
Avflagningen från behandlade provkroppar får vid provning enligt .42 inte
överstiga motsvarande mätvärde för obehandlade provkroppar.

.23

Systemets frostbeständighet (betong med luftinblandning)
Avflagningen på behandlad provkropp får vid provning enligt .43 inte
överstiga avflagningen på obehandlad referensprovkropp.
Provning enligt .43 får inte skada systemet så att dess funktion kan
misstänkas ha påverkats negativt.
För målningsprodukt får, vid provning enligt .43, färgavflagning och/eller
blåsbildning under färgskiktet inte ske på mer än 0,02 % av den provade
ytan. Färgskiktet får inte spricka vid provningen. Med färgavflagning
menas här sprickbildning.
Färgavflagning med vidhäftande cementpasta är tillåten och medtas inte
vid beräkning av ytan på lossnat färgskikt.

.24

Påfört skikts tjocklek
Mätningen ska utföras enligt .44.

.25

Kulörbeständighet
Provning av kulörbeständighet ska utföras enligt .45. För
målningsprodukter får avvikelsen i såväl svarthet som kulörhet och
kulörton mellan provkroppar och referensprovkroppar inte vara större än
fem NCS-enheter.

.3

PROVKROPPAR
.31

Tillverkning

.311 Provkroppar för mätning av ånggenomgångsmotstånd tillverkas av
lättbetongskivor med diameter 100 mm och tjocklek 20 mm. På skivorna
appliceras fem mm cementbruk.
.312 Provkroppar för provning av systemets frostbeständighet och
kulörbeständighet tillverkas genom att betongprismor med tvärsnitt 100 x
150 mm och längd 800 mm gjuts. Prismorna tillverkas enligt SS-EN 12
390 5 av betong med tryckhållfasthetsklass C 32/40, med cement enligt
43.222, lufthalt 4 - 5 %, vct 0,48  0,50 och stenmax 18 mm.
Efter avformning lagras prismorna i vatten med temperaturen 20 ± 2°C.
Tidigast 7 dygn efter gjutning sågas provkroppar från prismorna. 50 mm
av prismornas ändytor sågas bort och kasseras. Från den kvarvarande
delen av prismorna sågas skivor med tjocklek enligt tabell 1.
.313 Provkroppar för övriga prov tillverkas genom att betongprismor med
tvärsnitt 100 x 150 mm och längd 800 mm gjuts. Prismorna tillverkas
enligt SS-EN 12 390 5 av betong med tryckhållfasthetsklass C32/40,
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med cement enligt 43.222, utan luftinblandning, vct 0,48  0,50 och
stenmax 18 mm.
Efter avformning lagras prismorna i vatten med temperaturen 20 ± 2°C.
Tidigast 7 dygn efter gjutning sågas provkroppar från prismorna. 50 mm
av prismornas ändytor sågas bort och kasseras. Från den kvarvarande
delen av prismorna sågas skivor med tjocklek enligt tabell 1.
.32

Lagring före påförande av preparat

.321 Provkroppar för mätning av ånggenomgångsmotstånd lagras i klimatskåp
eller klimatrum vid 20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF fram till dess preparatet
påförs.
.322 Vid provning enligt .22 t.o.m. .25 lagras de tillsågade provkropparna i
vatten fram till 14 dygn innan preparatet påförs.
Därefter lagras provkropparna stående på högkant i klimatskåp eller
klimatrum med temperaturen 20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF fram till dess
preparatet påförs.
.33

Påförande av preparat på provkropp

.331 Påförande av preparat på provkroppar utförs enligt tillverkarens
instruktioner. Mängden påfört medel per ytenhet och appliceringssätt ska
vara samma för samtliga provkroppar och ska anges i
provningsrapporten.
Med provytan nedan menas en av provkroppens sågade ytor.
.332 Vid provning av ånggenomgångsmotstånd påförs preparatet på den med
cementbruk behandlade ytan.
.333 Vid provning enligt .22 t.o.m. .25 påförs preparatet på provytan.
Vid provning av påfört skikts används provkroppar från provning av
kulörbeständigheten.
.34

Lagring efter påförande av preparat

.341 Provkroppar avsedda för mätning av ånggenomgångsmotstånd lagras i
ytterligare 14 dygn i klimat enligt .321, varefter provningen påbörjas.
.342 Provkroppar avsedda för mätning av tjocklek enligt .44 lagras under åtta
veckor i 20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF varefter mätningen utförs.
.343 Övriga provkroppar lagras under 14 dygn, eller enligt tillverkarens
instruktioner om systemet kräver en förlängd lagring, i 20 ± 2°C och 65 ±
5 % RF varefter provningen påbörjas.
.344 De obehandlade referensprovkropparna för varje provning lagras i
samma klimat och på samma sätt som de behandlade provkropparna.
Referensprovkropparna får dock inte lagras i samma utrymme som de
behandlade provkropparna. De målade referensprovkropparna för
bestämning av kulörbeständighet lagras i ljust utrymme i laboratoriemiljö
till dess att provning utförs.
.35

Antal provkroppar
Antal provkroppar som ska tillverkas och prepareras framgår av tabell 1.
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Tabell 1

Sammanställning av antal provkroppar

Provningsmetod
.41 Ånggenomgångsmotstånd
.42 Inverkan på betongens
frostbeständighet
.43 Systemets
frostbeständighet3)
.44 Påfört skikts tjocklek
.45 Kulörbeständighet
1)

provkroppars
tjocklek (mm)
20 + 5
50

Antal provkroppar
Behandlade4) Obehandlade
3
3
6
6

50

6

50
50

21)
52)

De 2 st provkroppar som inte frysprovats vid prov enligt .45

2)

3 st av provkropparna kommer från provning av systemets
frostbeständighet

.4

3)

Inte samma provkroppar som för betongens frostbeständighet i .42

4)

Med behandlad avses provkropp med påfört målningspreparat

PROVNING
.41

Ånggenomgångsmotstånd
Ånggenomgångsmotståndet bestäms enligt SS-EN ISO 12 572 på
behandlade (Z) och obehandlade (Zo) provkroppar.
Målningssystemets ånggenomgångsmotstånd Zs räknas fram som
skillnaden Z - Zo, där Z och Zo är medelvärden från tre provkroppar.

.42

Inverkan på betongens frostbeständighet
Frystest utförs enligt SS 13 72 44 metod A, som jämförande prov mellan
provytor som är behandlade med preparatet och obehandlade provytor.
Provningsförfarandet börjar med 3 dygns vattenmättnad, dvs. tre dygn
före det att provkropparna placeras i frysskåpen.
Avflagningen mäts i kg/m2 efter 7, 14, 28, 42 och 56 dygn.

.43

Systemets frostbeständighet
Frystest utförs enligt SS 13 72 44 metod A.
Provningen börjar med tre dygns vattenmättnad, dvs. tre dygn före det att
provkropparna placeras i frysskåpen. Förutom avflagat material enligt SS
13 72 44 görs en okulär bedömning av ytan efter frysprovningen för att
bedöma om färgen flagat, spruckit eller om det har bildats blåsor un¬der
färgen.

.44

Påfört skikts tjocklek
Ett snitt med lutningen 45˚ mot betongytan skärs genom ytskiktet.
Målningsproduktens skikttjocklek mäts med mätlupp med 0,1 mm
noggrannhet. Mätningen utförs i minst 10 punkter jämnt fördelade över
provkroppen.

.45

Kulörbeständighet
Kulörbeständigheten bestäms genom jämförelse, i ljusskåp med
belysningen CIE standardljus D65 (dagsljus), mellan målade
referensprovkroppar och målade provkroppar från
frostbeständighetsprovningen
Provkropparna placeras bredvid varandra i ljusskåpet. Avvikelsen i såväl
svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och målade
referensprovkroppar bedöms okulärt med hjälp av NCS
standardfärgprover. De färgprover från NCS standardfärgprover som
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närmast överensstämmer med de målade referensprovkropparna
används vid jämförelsen.
Varje provkropp jämförs med två referensprovkroppar. Avvikelsen i såväl
svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och
referensprovkroppar anges i NCS-enheter.

.5

RESULTAT
För samtliga delprov enligt .4 redovisas mätvärden såväl för preparerade
provkroppar som för eventuella referensprovkroppar.
.51

Ånggenomgångsmotstånd
Enskilda värden, medelvärde och standardavvikelse redovisas i 10³ s/m
utan decimaler.

.52

Inverkan på betongens frostbeständighet
Medelvärde och standardavvikelse för avflagning efter 7, 14, 28, 42 och
56 fryscykler redovisas i kg/m2 med en decimal.

.53

Systemets frostbeständighet
Medelvärde och standardavvikelse för avflagning redovisas i kg/m2 med
en decimal.
Dessutom anges om det uppstått skador i den behandlade ytan, t.ex.
sprickor, större avflagningar, blåsbildningar etc. som kan ha en negativ
påverkan på systemets funktion. Den skadade ytans storlek ska mätas
och registreras i % av den exponerade ytan.

.54

Påfört skikts tjocklek
Medelvärde och standardavvikelse för. skikttjocklek redovisas i mm med
en decimal. Ett min och max värde för varje enskild provkropp ska
redovisas.

.55

Kulörbeständighet
Avvikelsen i svarthet, kulörhet och kulörton mellan provkropp och målad
referensprovkropp redovisas som ≤ 5 NCS-enheter, 5  10 NCS-enheter
eller > 10 NCS-enheter.

.6

RAPPORT
Provningen redovisas i en rapport som ska innehålla minst följande:
a) namn och adress på provningslaboratoriet
b) datum och identifiering av rapporten
c) uppdragsgivarens namn och adress
d) provkropparnas form, storlek, ursprung och märkning
e) provkropparnas beskaffenhet och kondition vid avvikelse från det
normala
f) betongens sammansättning
g) tidpunkt för provningens genomförande
h) provningsmetoder
i) mängd påfört preparat per ytenhet enligt .33
j) provningsresultat enligt .5
k) övriga uppgifter av betydelse för bedömning av resultatet
l) namnteckning av den som ansvarat för provningen
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