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1 Inledning 

På uppdrag av Ylva Edwards Materialteknik AB har RISE undersökt betongprover som enligt 
uppgift från uppdragsgivaren är tagna från brobanor, E18. Prover består av borrkärnor märkta 
”prov nr 1, borrkärna märkt ”E18, 2115, blåsa 8”, ”prov nr 2, borrkärna märkt ”E18, 2115, 
blåsa 11”, ”prov nr 3, borrkärna märkt ”E18, 2119-2, blåsa 30”, ”prov nr 4, borrkärna märkt 
”E18, 2119-2, blåsa 31”, ”prov nr 5, borrkärna märkt ”E18, 2116-2, låda 1”, ”prov nr 6, 
borrkärna märkt ”E18, 2113-1, blåsa 10.2”, ”prov nr 7, borrkärna märkt ”E18, 2113-1, blåsa 
10,1”. Borrkärnornas utseende framgår ur Bilder 1-7, Bilaga 1. Prover är enligt uppgift från 
uppdragsgivaren tagna i områden där blåsor bildades under brobanors tätskikt. 
Undersökningen är gjord i syfte att kontrollera betongens yttre del, dvs vidhäftningsområdet 
mot beläggningen, med avseende på möjliga förklaringar till nämnda blåsor. Undersökningen 
består av okulär granskning av borrkärnorna och strukturanalys av betongen från proverna. 
RISE ansvarar inte för provtagningen. Slutsatser gäller endast för undersökta prover. 

 

2 Metoder 

Strukturanalys av betongen gjordes i tunnslip med hjälp av polarisationsmikroskop (förstoring 
upp till 1000 gånger). Ljuskällor för vanligt ljus och UV ljus användes vid utvärdering av 
tunnslip. Tunnslip har storlek 45x25 mm och tillverkades av betong impregnerad med 
fluorescerande epoxi. Områden i tunnslipen är orienterade vinkelrätt mot betongens yta och 
omfattar djup 0-45 mm i betongen. 

Uppskattning av vct-ekvivalent gjordes med hjälp av referenstunnslip tillverkade av betong 
med Anläggningscement och olika vct (0,35-0,70 med intervall på 0,05). Vct-ekvivalenten är 
ett mått på nuvarande kapillärporositet i betongens bindemedel. Uppskattningens noggrannhet 
är ±0,05. Metoden tar inte hänsyn till betongens ålder eller eventuell förekomst av hydrauliska 
tillsatsmaterial som till exempel silikastoft. 

Grov uppskattning av betongens lufthalt gjordes okulärt i tunnslip, med hjälp av 
referenstunnslip tillverkade av betong med 2 respektive 5 % luft. 
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3 Resultat 

 

3.1 Okulär granskning av borrkärnor 

Vi har inte observerat i betongproverna några tecken på kraftigt frostangrepp i betongens 
vidhäftningsområde, dvs betongens yttre 0-5 mm. 
 
I prov nr 4 (se Bild 4, Bilaga 1) har släppet skett mellan betong och försegling (röd 
polymermassa). I prov nr 3 (se Bild 3, Bilaga 1) har släppet skett mellan betong och försegling 
och i förseglingen. I övriga prover har släppet skett i bitumenmassan (se Bilder 1, 2 och 5-7, 
Bilaga 1). 

 

3.2 Strukturanalys av betongen 

 

Tabell 1. Utvärdering av tunnslip tillverkade av betong från prover nr 1 och 2. Exempel på 
strukturer observerade i tunnslip presenteras i Bilaga 1. 
 

Prov nr 1 2 

Fördelning av cementpasta Jämn Jämn, luftblåsor med storlek 
upp till 4 mm förekommer 

Cementpastans homogenitet God God 

Cementpastans vct-ekvivalent Djup 0-5 mm: ca 0,35    
Djup 5-45 mm: 0,45 ±0,05 

Djup 0-7 mm: <0,35      
Djup 7-45 mm: 0,40 ±0,05 

Mikrosprickfrekvens i 
vidhäftningsområdet 

Låg, enstaka korta 
mikrosprickor på djup 0-2 
mm i betongen 

Låg, enstaka korta 
mikrosprickor på djup 0-5 
mm i betongen 

Maximal sprickbredd 
observerad i tunnslip <0,02 mm <0,02 mm 

Grovt uppskattad lufthalt 
/fördelning av luft >5 % / jämn ca 5 % / lägre halt på djup 0-

7 mm 

Vidhäftning mellan betong 
och polymermassa/försegling 

God, inga sprickor/släpp 
mellan betong och 
försegling 

God, en liten mängd korta 
(längd <1 mm) sprickor/ 
släpp mellan betong och 
försegling 
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Tabell 2. Utvärdering av tunnslip tillverkade av betong från prover nr 3 och 4. Exempel på 
strukturer observerade i tunnslip presenteras i Bilaga 1. 
 

Prov nr 3 4 

Fördelning av cementpasta Jämn 

Jämn, luftfickor kring 
ballastkorn och luftblåsor 
med storlek upp till 6 mm 
förekommer 

Cementpastans homogenitet God God 

Cementpastans vct-ekvivalent Djup 0-45 mm: 0,45 ±0,05 Djup 0-45 mm: 0,45 ±0,05 

Mikrosprickfrekvens i 
vidhäftningsområdet 

Låg, ett fåtal mikrosprickor 
orienterade vinkelrätt mot 
betongytan på djup 0-5 mm. 

Inga sprickor i betongens 
yttre del som är parallella 
med betongytan 
observerades i provet. 

Låg, ett fåtal små 
mikrosprickor orienterade 
parallellt med betongytan på 
djup 0-0,2 mm 

Maximal sprickbredd 
observerad i tunnslip <0,02 mm <0,02 mm 

Grovt uppskattad lufthalt 
/fördelning av luft >5 % / jämn >5 % / lägre halt, <5 % på 

djup 0-5 mm 

Vidhäftning mellan betong 
och polymermassa/försegling 

Dålig, beläggningen släppte 
mellan betong och 
försegling, och i 
förseglingen.  

Rester av förseglingen finns 
vidhäftade betongen. 

Dålig, försegling har släppt 
från betongen 
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Tabell 3. Utvärdering av tunnslip tillverkade av betong från prover nr 5 och 6. Exempel på 
strukturer observerade i tunnslip presenteras i Bilaga 1. 
 

Prov nr 5 6 

Fördelning av cementpasta Jämn Jämn 

Cementpastans homogenitet God God 

Cementpastans vct-ekvivalent 
Djup 0-45 mm: 0,40 ±0,05, 
något lägre på djup 0-0,5 
mm 

Djup 0-45 mm: 0,35 ±0,05 

Mikrosprickfrekvens i 
vidhäftningsområdet 

Låg, ett fåtal korta 
mikrosprickor orienterade 
parallellt med betongytan 

Låg, ett fåtal korta 
mikrosprickor orienterade 
parallellt med betongytan på 
djup 0-1 mm i betongen 

Maximal sprickbredd 
observerad i tunnslip <0,02 mm <0,02 mm 

Grovt uppskattad lufthalt 
/fördelning av luft >5 % / jämn ca 5 % / lägre halt på djup 0-

4 mm 

Vidhäftning mellan betong 
och polymermassa/försegling 

God, inga sprickor/släpp 
mellan betong och 
försegling 

God, en liten mängd korta 
(längd <1 mm) 
sprickor/släpp mellan betong 
och försegling 

 

Tabell 4. Utvärdering av tunnslip tillverkat av betong från prov nr 7. Exempel på strukturer 
observerade i tunnslip presenteras i Bilaga 1. 
 

Prov nr 7 

Fördelning av cementpasta Jämn 

Cementpastans homogenitet God 

Cementpastans vct-ekvivalent Djup 0-45 mm: <0,35 ±0,05 

Mikrosprickfrekvens i vidhäftningsområdet Låg, ett fåtal korta mikrosprickor 
orienterade parallellt med betongytan 

Maximal sprickbredd observerad i tunnslip <0,02 mm 

Grovt uppskattad lufthalt /fördelning av luft >5 % / lägre halt på djup 0-4 mm 

Vidhäftning mellan betong och 
polymermassa/försegling 

God, en liten mängd korta (längd ≤2 mm) 
sprickor/släpp mellan betong och försegling 



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning Sida 

2020-11-18 2P07337 5 (5) 
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
 

4 Diskussion 

Sammanfattning av observationer gjorda i tunnslip tillverkade av betong från prover nr 1-7 
finns i Tabeller 1-4. 

I prover nr 1, 2, 5, 6 och 7 har släppet inträffat i bitumenmassan. I prover nr 1, 2, 6 och 7 är 
förseglingens tjocklek 1-2 mm. I prov nr 5 är skiktet tunnare med tjocklek <1mm. I prover nr 3 
och 4 har släppet skett mellan betong och försegling eller i förseglingsskiktet. I 
polymermassan som utgör förseglingen finns mikrosprickor som är orienterade vinkelrätt mot 
betongens yta (se exempel i Bilder 8 och 21, Bilaga 1). Sprickornas bredd är <0.02 mm. 

Strukturanalys i tunnslip visar på låg mikrosprickfrekvens i betongens vidhäftningsområde. Vi 
har observerat ett fåtal mikrosprickor orienterade parallellt med betongens yta i yttre 0-5 mm 
och mellan betong och försegling (se Tabeller 1-4). Mängder och längder hos dessa 
mikrosprickor är små och bedöms inte vara orsaken till släpp hos beläggningen. Flest sådana 
sprickor finns i prover nr 1 och 5 (se Bilder 9 och 16, Bilaga 1). Längden hos dessa sprickor är 
maximalt 1 mm. Enligt vår bedömning är det möjligt att dessa sprickor är orsakade av 
frostangrepp men sprickorna är för små och få för att göra en säker bedömning av 
sprickorsaken. Om det rör sig om mikrosprickor orsakade av frostangrepp så är angreppet i alla 
fall mycket svagt och bedöms inte vara orsaken till släpp hos beläggningen och blåsbildning.  

En liten mängd lösa partiklar på betongytan/mellan betongen och förseglingen har observerats 
i prov nr 1. Mängden av dessa partiklar bedöms inte påverka vidhäftningen mellan betong och 
försegling. I övriga prover har vi inte sett att lösa partiklar har funnits på betongytan. 

Lufthalter hos betong från prover nr 1-7 uppskattas till 5 % eller högre. Luften är jämnt 
fördelad i betongen och andelen luftporer med storlek ≤0,3 mm är stor, vilket indikerar 
användning av luftporbildande tillsatsmedel. Med tanke på betongens relativt höga lufthalt och 
låga vct-ekvivalent bedömer vi att betongen har sannolikt god generell frostbeständighet. I 
prover nr 2, 4, 6 och 7 är lufthalten något lägre i betongens yttre skikt än på djup 5-45 mm (se 
Tabeller 1-4). Vi kan dock inte avgöra i vilken grad detta påverkar frostresistensen hos 
betongens yttre skikt. 

 

5 Slutsats 

Vi har inte observerat i prover nr 1-7 frostangrepp på betong i en omfattning som enligt vår 
bedömning kan ha orsakat blåsor i beläggningen. Vidare har vi inte observerat några strukturer 
i betongen som skulle kunna förklara släpp och blåsbildning.  
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Bildbilaga 
 

 
Bild 1. Prov nr 1/borrkärna märkt ”E18, 2115, blåsa 8”. 
 

 
Bild 2. Prov nr 2/borrkärna märkt ”E18, 2115, blåsa 11”. 
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Bild 3. Prov nr 3/borrkärna märkt ”E18, 2119-2, blåsa 30”. 
 

 
Bild 4. Prov nr 4/borrkärna märkt ”E18, 2119-2, blåsa 31”. 
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Bild 5. Prov nr 5/borrkärna märkt ”E18, 2116-2, låda 1”. 
 

 
Bild 6. Prov nr 6/ borrkärna märkt ”E18, 2113-1, blåsa 10.2”. 
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Bild 7. Prov nr 7/borrkärna märkt ”E18, 2113-1, blåsa 10,1”. 
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Bild 8. Prov nr 1, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 9. Prov nr 1, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 
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Bild 10. Prov nr 2, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 11. Prov nr 2, djup i betongen: ca 30 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 
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Bild 12. Prov nr 3, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 13. Prov nr 3, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett.  
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Bild 14. Prov nr 4, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 15. Prov nr 4, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 
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Bild 16. Prov nr 5, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 17. Prov nr 5, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 
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Bild 18. Prov nr 6, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 19. Prov nr 6, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 
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Bild 20. Prov nr 7, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 

 
Bild 21. Prov nr 7, djup i betongen: 0-5 mm. Bilden är tagen i tunnslip, UV ljus. Området i 
bilden är 6,7 mm brett. 


