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Förord 
Denna rapport är framtagen och finansierad av Trafikverket Stora projekt och utgör en 

sammanställning av de åtgärdsarbeten som genomförts för broar på E18 Kymlingelänken 

under vår och sommar 2020. 

Rapporten är skriven av Ylva Edwards, Ylva Edwards Materialteknik AB. Bedömningar och 

slutsatser är författarens egna. 

I rapporten hänvisas även till Trafikverksrapport Blåsbildning på broar – Översiktsrapport 

(Publikationsnummer 2020:173, ISBN 978-91-7725-704-2) från 2019 som bland annat 

berör de då ännu inte åtgärdade blåsbildningarna i broarnas tätskikt på Kymlingelänken. 
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Sammanfattning 

Rapporten utgör en sammanställning över det åtgärdsarbete som genomförts på broar i 

Kymlingelänken under vår, sommar och höst 2020. Arbetet har följts upp i Trafikverkets 

regi och dokumenterats. Mer än 400 blåsbildningsskador på totalt 10 broar har ingått.  

Använda lagningsåtgärder beskrivs, liksom olika typer av skador som noterats. En rad 

åtgärdsförslag listas. Rapporten har remissbehandlats och synpunkter som har inkommit 

rörande föreslagna möjliga åtgärder enligt nedan har återgivits i rapportens avslutande 

avsnitt, 5.7 Slutsatser. 

Följande konstateras kortfattat i rapportens slutsatser beträffande skadeorsaker och möjliga 

åtgärder för att i en framtid undvika denna typ av skador: 

Skadeorsaker 

• Utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen av observerade skador har uppstått 

i mattskarvområde kopplat till otillfredsställande svetsapplicering av 

tätskiktsmattan. I de fall skadan inte uppstått i mattskarvområde finns ofta starka 

misstankar om att pinholes haft avgörande betydelse 

• MMA-förseglingen har i några fall lossnat helt och i stor omfattning från betongen. I 

andra fall har den lossnat lokalt och i mindre omfattning 

• Betongytan verkar ibland slät och otillräckligt förbearbetad (blästrad) 

Möjliga åtgärder 

• Krav på utbildning  

• Krav på oberoende kontrollverksamhet 

• Krav på stålkuleblästring  

• Tjockare (och om möjligt ljusare) beläggning. Beläggningstjockleken var för många av 

skadorna klart otillräcklig 

• Scanning med avseende på pinholes  

• Väderskydd (för ingen av de tio åtgärdade broarna på Kymlingelänken har, enligt de 

uppgifter som Trafikverket noterat i sitt register, väderskydd ingått vid ursprungligt 

utförande) 

En annan möjlig åtgärd kan bestå i ett förbättrings- och utvecklingsarbete hos den typ av 

svetsramp som används på våra broar idag. 
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Rapporten baseras på ett antal bilagor som tagits fram under åtgärdsarbetets gång, en bilaga 

för varje bro som ingått. 
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1. Inledning 

Under 2019 togs en TRV-översiktsrapport om blåsbildning på betongbroar fram. Rapporten 

har som målsättning att eliminera eller åtminstone kraftigt reducera de problem som 

Trafikverket har idag med blåsbildning på sina vägbroar. Olika möjliga anledningar till att 

blåsbildning uppstår tas upp, liksom olika typer av tätskiktssystem med deras för- och 

nackdelar. Konkreta förslag på förändringar i Trafikverkets regelverk och AMA Anläggning 

listas. I projektet ingår en separat intervjudel om blåsbildning och regelverk i andra 

europeiska länder. Resultat från intervjudelen sammanfattas i översiktsrapporten. 

Rekommendationer kring förekommande andra system i omvärlden, än de som Trafikverket 

använder, ingår också. Avslutningsvis pekas på det forskningsbehov som föreligger 

angående främst betongens inverkan på blåsbildningen. 

Under senare år har det svenska tätskiktssystemet med polymerbitumenmatta genomgått 

förändringar då man använt såväl bitumenlösning som epoxi och numera även MMA 

(metylmetakrylat) som primer. Brobetongen har också förändrats. Under senare år verkar 

också blåsbildning på broar i Sverige ha ökat i omfattning. Bland annat har detta 

uppmärksammats för en rad broar på E 18 mellan Kista och Hjulsta, med kulmen under den 

varma sommaren 2018. Blåsbildningsproblemen på E18 var en bidragande orsak till att det 

aktuella TRV-projektet startades upp. Det rör sig om kontinuerliga plattbroar, kontinuerliga 

balkbroar och kontinuerlig balkbro med låda. Konstruktionstjockleken varierar mellan cirka 

300 mm och 1500 mm. Broytan ligger mellan cirka 1500 och 4500 kvadratmeter. Samtliga 

tätskiktssystem är enligt uppgift uppbyggda med epoxi- eller MMA-försegling, 

tätskiktsmatta och 50 mm gjutasfalt (PGJA 11).  

Prov har vid tidigare inspektion tagits upp på en av broarna där vidhäftningsbrott uppstått 

en bit ner i betongen, och inte mellan matta och försegling, vilket normalt är fallet (se 

figur 1). Vid mikroskopianalys har man bedömt att mikrosprickornas utseende är typiskt för 

sprickor orsakade av frostangrepp och att dessa kan ha en negativ effekt på betongens 

draghållfasthet i vidhäftningsområdet mot primer/asfalt. 

 

Figur 1  Provbit från bro 2-2115-1 med blåsbildning, upptagen 2016 av DAB 
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2. Uppföljning av reparationsåtgärder 

Reparationsåtgärderna har genomförts under innevarande vår, sommar och höst. Arbetet 

har följts upp i Trafikverkets regi och dokumenterats. Borrkärnor har tagits ut i Svevias regi 

för mikroskopianalys av betongen vid CBI/RISE i Stockholm. I denna rapport sammanfattas 

arbetet på Kymlingelänken under perioden 18 maj – 15 oktober 2020. Drygt 400 

blåsbildningsskador på totalt 10 broar har ingått. Mer än fyrtio av dessa är större så kallade 

lådor med flera mindre skador inom varje låda. Se karta och tabeller nedan.  

Följande tio broar har ingått i reparationsarbetet: 

• 2-2112-1 med MMA-försegling. Tätskiktsutförare DAB. Åtgärdas av DAB 

• 2-2112-2 med MMA-försegling. Tätskiktsutförare DAB. Åtgärdas av DAB 

• 2-2113-1 med MMA-försegling. Tätskiktsutförare DAB. Åtgärdas av DAB 

• 2-2113-2 med MMA-försegling. Tätskiktsutförare DAB. Åtgärdas av DAB 

• 2-2115-1 med MMA-försegling. Tätskiktsutförare DAB. Åtgärdas av DAB 

• 2-2116-1 med epoxiförsegling. Tätskiktsutförare Tätab. Åtgärdas av Binab 

• 2-2116-2 med epoxiförsegling. Tätskiktsutförare Tätab. Åtgärdas av Binab 

• 2-2119-1 med epoxiförsegling. Tätskiktsutförare Tätab. Åtgärdas av Binab 

• 2-2119-2 med MMA-försegling. Tätskiktsutförare Tätab. Åtgärdas av Binab 

• 2-2120-1 med epoxiförsegling. Tätskiktsutförare Tätab. Åtgärdas av Binab 

Blåsbildningsskador på broar kan utgöra en allvarlig trafikfara/säkerhetsrisk och ska därför 

åtgärdas så fort som möjligt. Vid akuta utryckningar görs åtgärden enligt uppgift genom att 

blåsan först punkteras och skadan därefter förses med kallasfalt. Detta är högst olämpligt. 

Figurerna 2 och 3 visar vägskador som uppstått och noterats på Kymlingelänken. 

 

Figur 2  Vägskada som åtgärdats på 

undermåligt sätt 

 

Figur 3  Kraftig och trafikfarlig vägskada som 

noterades på Bro 2-2113-1. Gjutasfalten är frilagd 

och asfaltbetongen sönderkörd 
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Innehållet i rapporten grundar sig på författarens egna noteringar, bedömning och 

slutsatser som observatör vid de flesta åtgärdstillfällena på Kymlingelänken under perioden 

18 maj – 21 augusti, men också på input och erfarenheter förmedlade av övriga i projektet 

medverkande personer från Trafikverket, InfraKonsult och Svevia samt arbetslagen från 

Binab och DAB. Den samlade meningen från medverkande parter är att vi alla har lärt oss 

mycket under projektets gång. För perioden 24 augusti – 15 oktober baseras medtagna 

noteringar och slutsatser i huvudsak på de respektive arbetslagens egenkontroller.  

 

 
Figur 4  Ingående broar på Kymlingelänken (2-2116-2 saknas här och varken 2-2114-1 eller 2-2121-1 

har ingått bland de tio broar som åtgärdats i projektet) 
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Tabell 1  Aktuella broar med blåsbildningsskador på Kymlingelänken 

Knr SweRef99-

koordinater 

WGS84-koordinater Datum Utförare 

2- 

2112-1 

6587046 667065 59.388864667501 17.9417423831602 1-5 juni 

7 sept 

DAB 

2- 

2112-2 

6587052 667066 59.3889180804523 17.9417646300791 25-29 

maj 

31 aug 

DAB 

2- 

2113-1 

6587571 667468 59.3934129365726 17.9492369361403 29 juni-

21 aug 

DAB 

2- 

2113-2 

6587574 667460 59.3934430224364 17.9490986057054 27 aug-

3 sept 

DAB 

2- 

2114-1 

6587016 667158 59.3885587222153 17.9433541148309   

2- 

2115-1 

6587006 667107 59.3884892761572 17.942449692748 8 juni-

26 juli 

DAB 

2- 

2116-1 

6587954 667627 59.3967844876982 17.9523316748357 16-24 

sept 

Binab 

2- 

2116-2 

    15 juni-

15 sept  

Binab 

2- 

2119-1 

6588513 668519 59.4014415753074 17.9684563840641 27 maj-

5 juni 

Binab 

2- 

2119-2 

6588531 668527 59.4015997974726 17.9686112154117 19 maj -

12 juni 

 

Binab 

2- 

2120-1 

6588539 668800 59.4015621683096 17.9734189048343 18 maj 

31 aug 

Binab 

2- 

2121-1 

6588798 668524 59.4039954620353 17.968768079292   

2.1. Generella lagningsåtgärder 

Trafikavstängningen gjordes som regel på natten mellan 21:30 och 05:00 i Svevias regi. 

Ett antal ställen med misstanke om blåsbildning i tätskiktssystemet markerades först och 

frästes sedan upp i Svevias regi. Fräsmassorna samlades effektivt ihop med hjälp av 

sopmaskinen. Se figurerna 5-7. 
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Figur 5  Exempel på markerad misstänkt 

blåsbildningsskada  

 

Figur 6  Fräsmaskin från Svevia 

 

 

Figur 7  Sopmaskin från Svevia 

 

Under en första del av åtgärdsperioden utfördes fräsningen till ett förinställt djup på cirka 

65 mm, vilket som regel lämnade kvar ett tunt lager av gjutasfalt som sedan togs bort 

manuellt för att frilägga mattan och kunna bedöma vad som orsakat blåsbildningsskadan/-

skadorna. Från och med 30 juni togs även större skadeområden upp medelst djupfräsning. 

Detta berodde på att skadorna ökat kraftigt i omfattning och att åtgärdsarbetet behövde bli 

snabbare och mer effektivt. Arbetslagen från Binab och DAB behövde också avlastas. 

Vid djupfräsning tar fräsen bort inte bara slitlager och det mesta av gjutasfaltlagret, utan 

också mattan med försegling tas bort. Man kommer därmed även ner en liten bit i betongen 

som kan behöva slipas till i efterhand. En nackdel är att man vid djupfräsning inte kan se 

vilken typ av skada som uppstått och orsakat blåsbildning. Betongens ytdraghållfasthet kan 

också försämras vid djupfräsning, vilket visat sig vid dragprovning på ny MMA-primer. 

Fördelen är att man kan utföra betydligt fler lagningsåtgärder och att arbetslaget far mindre 

illa. Se figurerna 8 och 9 samt t ex bilagan för Bro 2-2116-2. 
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Figur 8  Matta följer med fräsen upp i slamsor 

vid djupfräsning (hänger ner på bilden) 

Figur 9  Betongyta efter djupfräsning och 

rengöring 

Bomknackning genomfördes på beläggningen och på uppfräst (dock icke djupfräst) yta för 

att lokalisera blåsbildningsområden under gjutasfalten (se figur 10).  

Efter fräsningen avlägsnades resterande gjutasfalt med hjälp av uppvärmning och lämpliga 

verktyg såsom bilningsmaskin och barkspade (se figur 11). Det är möjligt att mattans 

vidhäftning till betongen påverkades under den kraftiga värmen från svetslågan. 

 

Figur 10  Bomknackning utförs på gjutasfalt 

 

Figur 11  Gjutasfalt tas bort över matta med 

blåsbildningsskada 

Skadad matta togs därefter bort, där den inte satt riktigt väl fast mot underlaget, och minst 

100 mm lämnades för överlapp mot kommande ny lagningsmatta. Ibland var det svårt att få 

bort den gamla mattan vilket illustreras i figurerna 12 och 13. 

 

Figur 12  Tappert försök att dra bort gammal 

matta med hjälp av bogserlina och bil. Det gick 

sådär på Bro 2113-1 

Figur 13  Mattan sitter bitvis hårt fast 
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Befintlig primer/försegling togs sedan bort och betongytan ruggades upp. Betongytan 

dammsögs och även lövblås ingick ibland. Ny primer/försegling påfördes med sand mellan 

lagren och matta svetsapplicerades med överlapp när förseglingen härdat. I vissa fall 

bottnades med mindre mattbitar under en större mattbit. Skadeområdet kantsågades också 

och försågs längs kanterna med bitumenlösning. De olika momenten visas i figurerna 14-19.  

Under den senare lagningsperioden (24 augusti – 15 oktober) förekom det att man inte tog 

bort befintlig MMA-försegling, och ersatte med ny, utan applicerade ny matta direkt på den 

ursprungliga förseglingen. Detta gjordes om befintlig MMA verkade vara i gott skick samt 

för att påskynda arbetet. Risken för återkommande blåsbildning bör dock beaktas för dessa 

lagningar. 

 

Figur 14  Betongen slipas/flexas 

 

Figur 15  Någon natt användes en golvfräs som 

dock inte fungerade så bra som man hade 

hoppats 

 

Figur 16  Primerbehandling med MMA 

påbörjas och sandas sedan efter hand 

 

 

Figur 17  Ett andra lager med MMA påförs 
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Figur 18  Skadan bottnas med en mindre mattbit 

 

Figur 19  Hela mattvåder appliceras i låda 

 

Gjutasfalt påfördes slutligen i två lager (figur 20) med BCS (Bitumeniserad Chip-Sten) på 

toppen. Trafiken kunde sedan släppas på efter ytterligare en timme.  

 

Figur 20  Gjutasfalt läggs ut på skadeområde 

 

I tabell 2 ges en sammanställning över skador och provningar. 

De respektive broarna fotograferades avslutningsvis med hjälp av drönare. 
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Tabell 2  Sammanställning över skador och provningar 

Bro / 
Försegl 

Skador 

mindre 

(antal) 

Lådor 

större 

(antal) 

Period Temp 

ca i 

luft 

(°C)* 

RH 

ca i luft 

(%)* 

Dragprov 

på ny MMA 

(MPa) 

Rivprov 

på ny  

matta 

2-2112-1 
MMA 

22 0 1 juni- 
5 juni 

20-5 45-95 ≥3,5 
4 prov 

OK 
7 prov 

2-2112-2 
MMA 

22 0 25 maj- 
28 maj 
31 augj 

15-5 45-80 ≥3,5 
4 prov 

OK 
5 prov** 

2-2113-1  
MMA 

45 20 
 

29 juni- 
26 aug 

25-10 50-100 ≥3,5/15 prov 
3,0 /5 prov 
2,5/9 prov 
2,0/3 prov 
1,5/1 prov 

OK 
24 prov** 

2-2113-2 13 1 27 aug- 
3 sept 

  ≥3,5/2 prov 
3,0 /2 prov 

OK 
1 prov 

2-2115-1 
MMA 

91 11 8 juni- 
15 okt 

25-5 30-90 ≥3,5 
16 prov 

3,0/1 prov 
2,5/4 prov 

OK 
20 prov 

2-2116-1 33 4 16-24 sept   ≥3,5 
4 prov 

1,5/1 prov 

Inga 
noterade 

2-2116-2 
Epoxi 

55 22 15 juni- 
15 sept 

25-10 35-100 ≥3,5/15 prov 
3,0/1 prov 
2,5/7 prov 
2,0/1 prov 
1,5/2 prov 

OK 
20 prov 

2-2119-1 
Epoxi 

35 0 27 maj- 
5 juni 

20-5 45-95 ≥3,5 
6 prov 

OK 
6 prov** 

2-2119-2 
MMA 

36 0 19 maj- 
12 juni 
15 okt 

20-5 30-90 ≥3,5 
6 prov 

OK 
6 prov 

2-2120-1 
Epoxi 

6 0 18 maj- 
19 maj 
31 aug 

5 90 ≥3,5 
1 prov 

OK 
1 prov 

*Enligt väderapp för Kista, avrundat värde för hela perioden fram till 21 augusti 

**Inledningsvis blev ett prov inte godkänt 
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Drönarfoto av Bro 2116-1 efter avslutat reparationsarbete 

2.2. Vidhäftningsprovning 

Vidhäftningsprovning (dragprovning) utfördes och registrerades för den nya MMA-

förseglingens första lager på minst ett åtgärdsställe varje natt. Erhållet resultat visar hur bra 

den nya MMA:n vidhäftar mot betongen samt ger en indikation om betongens 

ytdraghållfasthet (efter utfört förarbete inför appliceringen av ny matta). Se figur 21. 

Praktiska försök har visat att ett betongunderlag behöver en ytdraghållfasthet på minst 

1,5 MPa för att kunna hålla kvar en beläggning av t ex MMA eller epoxi. En normal 

golvbetong håller cirka 3 MPa. Enligt Trafikverkets KRAV Tätskikt på broar TDOK 

2013:0531 ska draghållfastheten mellan förseglingen och betongens yta provas. 

Dragprovningen ska utföras med cirkulär provyta ø 50 mm och med dragkraftökningen 

200 N/s. Draghållfasthetsprov ska minst utföras på varje påbörjad yta på 500 m2. Varje 

provning ska bestå av tre över ytan jämnt fördelade enskilda provningar. Draghållfastheten 

ska oberoende av temperatur vara minst 2,5 MPa räknat som medelvärdet av de tre 

provdragningarna med minsta tillåtna enskilt värde 2,0 MPa. Betongytan som ska beläggas 

måste således vara stark nog att hålla fast en beläggning.  

Vid dragprovning ska yttemperaturen ligga på minst 5 °C och inte vara stigande vid 

utförande med förseglingsprodukter som ska härda. Betongens yttemperatur måste vidare 

ligga minst 3 °C över daggpunkten. Daggpunkten kan kontrolleras med elcometer (se figur 

22). 

Enligt SS EN 13596 Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge 

decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of bond strength 

ska provningen utföras på utskuren väldefinierad yta (diameter 50 mm) och med en 

dragkraftsökning på 0,15 N/s mm2. Noterat är att dragprovning på Kymlingelänken utförts 

på olika sätt och inte exakt enligt denna metod. 

Som regel har utförda dragprovningar på Kymlingelänken givit resultat på 3,5 MPa eller 

mer, med ytligt brott i betongen. Dragprovsresultatet på 1,5 MPa för Låda 5 på Bro 2-2113-1, 
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Bro 2-2116-1 och för Låda 9 på Bro 2-2116-2 indikerar dock att betongen inte varit 

tillräckligt stark för åtminstone delar av den bron. Om dragprovningen utförts mot betong 

där djupfräsning ingått kan fräsningen ha påverkat betongens styrka. Så var fallet på båda 

nämnda broar som har 20 respektive 22 uppfrästa lådor (se tabell 2). 

 

Figur 21  Dragprovning har genomförts med 

godkänt resultat och ytligt brott i betongen 

 

Figur 22  Elcometer för kontroll av daggpunkt 

(DAB) 

 

2.3. Rivprov 

Rivprov utfördes också som regel minst en gång per natt på ny matta som svetsapplicerats 

på ett åtgärdsställe. Exempel på godkänt och icke godkänt rivprov visas nedan i figurerna 23 

och 24. Om inte rivprovet blev godkänt så berodde det som regel på att det utförts lite för 

tidigt, d v s innan mattan svalnat tillräckligt mycket. Rivprovet blev som regel godkänt. 

 

Figur 23  Godkänt rivprov (Bro 2-2119-1) 

 

Figur 24  Ej godkänt rivprov (Bro 2-2112-2) 

 

2.4. Stämpelvärde och Beläggningsprov 
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Kontroll som ska genomföras på plats, vid installation av tätskiktssystem med gjutasfalt, är 

gjutasfaltens stämpelvärde. Detta bestäms vid produktion, men prov ska också tas ut i 

samband med utläggning av gjutasfalten och stämpelvärdet ska kontrolleras i laboratorium. 

Stämpelvärdet är ett mått på gjutasfaltens konsistens (hårdhet) och påverkas om 

gjutasfalten t ex har värmts för mycket under transporten till bron. Vid nyinstallation på en 

bro ska stämpelvärdet för gjutasfalt som bindlager i beläggningsuppbyggnaden enligt 

Trafikverkets regelverk ligga på 1-6 mm vid provning enligt SS EN 12697-20 vid 40 ˚C. Om 

gjutasfalten är för mjuk kan plastisk deformation uppstå vid hög belastning och/eller hög 

temperatur. Om den är för hård kan den å andra sidan spricka vid låga temperaturer. 

Gjutasfalten på Bro 2-2116 2 var tunn och det hade noterats att lite tyngre stillastående 

fordon snabbt efterlämnade sjunkmärken på bron, vilket tyder på otillräcklig stabilitet/ 

plastisk deformation. Ett beläggningsprov togs därför upp för extraktion med efterföljande 

bestämning av siktkurva för stenmaterialet och mjukpunkt på återvunnet bindemedel. 

Detsamma gjordes (för ordningens skull) samma natt även på den bro som DAB åtgärdade 

(Bro 2-2115-1). Se diagrammen nedan.  

Resultaten indikerar att PGJA:n på Bro 2-2116-2 kan ha varit en PGJA 8, men brist på 

material kan ha gjort att kornkurvan inte blev helt tillförlitlig. Mjukpunkten på återvunnet 

bindemedel (Pmb32) låg på 61,8 för Bro 2-2116-2 och 68,2 för Bro 2-2115-1.  

Mjukpunkten för Pmb32 ska på ursprungligt bindemedel ligga på minst 75˚C men kan 

sjunka vid massatillverkning och återvinning. Vid åldring av SBS-modifierat bitumen till 

följd av kraftig uppvärmning bryts SBS-polymeren ner, d v s molekylvikterna för polymeren 

sjunker. Bitumenet oxiderar samtidigt vilket resulterar i att mängden polära molekyler som 

innehåller syre ökar liksom bitumenets molekylvikter. I vad mån polymerbitumenets 

reologiska egenskaper samtidigt förändras beror på den kombinerade effekten av 

bitumenets förhårdning och polymerens nedbrytning, vilket i sin tur beror på typ och halt av 

SBS-polymer samt bitumentyp och ursprung. [2] 

 

Kornstorleksfördelning för massaprov från Bro 2-2116-2 
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Kornstorleksfördelning för massaprov från Bro 2-2115-1 

Gjutasfalten som användes för åtgärdsarbetena provtogs varje natt i Binabs respektive 

DAB:s regi och provades med avseende på stämpelvärde.  

För Binab:s del låg stämpelvärdet (90 prov som tagits ut 19 maj till 22 september) i 

intervallet 0,4-4,7 mm med ett medelvärde på 2,5 mm. 

För DAB:s del låg stämpelvärdet (49 prov) i intervallet 1,7-5,8 mm med ett medelvärde på 

3,2 mm. 
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3. Olika typer av blåsbildningsskada som har 
noterats på Kymlingelänken 

Skadebilden har varierat mycket, men utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen 

av observerade skador har uppstått i mattskarvområde kopplat till otillfredsställande 

svetsapplicering av tätskiktsmattan. I de fall skadan inte uppstått i mattskarvområde finns 

ofta starka misstankar om att pinholes haft avgörande betydelse. 

MMA-förseglingen har i några fall lossnat från betongen. 

Betongytan verkar i något fall slät och otillräckligt förbearbetad (blästrad). 

Dessutom konstateras följande angående de olika typerna av skada:  

• Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och utflyt av svetsbitumen, 

som regel i mattskarvområde. På mönstret i mattan kan ibland misstänkas att 

plasten som täcker och skyddar mattans undersida inte blivit helt smält vid 

svetsförfarandet.  

• Tätskiktsmattan har svetsapplicerats så otillfredsställande att t o m tejp sitter kvar på 

mattans undersida, vilket också i förekommande fall verkar ha utgjort den avgörande 

anledningen till att blåsbildning uppstått.  

• Brott har uppstått mellan MMA-försegling och betong. D v s all, eller nästan all, 

försegling följer med mattan upp. MMA:n har i några fall varit porös. 

Otillfredsställande förarbete av betongytan har bedömts vara en bidragande orsak till 

skadans uppkomst. MMA:n kan ha blivit porös till följd av fukt. Andra gånger har 

den bedömts vara tunn och dåligt sandad. 

• Brott har uppstått mellan MMA-försegling och betong, men mer fläckvis, och betongen 

ligger inte helt frilagd under mattan.  

• Brott har uppstått i MMA-förseglingen. Även här bedöms förseglingen vara tunn och 

otillräckligt sandad. Överskott och/eller fuktig sand kan ha varit en bidragande 

orsak. MMA är fuktkänslig och kan försprödas under inverkan av fukt. 

• Brott har uppstått mellan försegling och matta, och MMA-förseglingen sitter kvar på 

betongen under mattan. Tejp från mattrulle noteras i flera fall sitta kvar på mattans 

undersida.  

• Brott har uppstått till följd av blåsbildning mellan matta och epoxi, med mindre släpp i 

epoxin. 

• Misstänkt otillräcklig ytdraghållfasthet hos betongen.  

• Sandansamling på mattan under gjutasfalten kan ha orsakat blåsbildning (speciellt om 

sanden varit våt vid utförandet).  
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• Skadan har uppstått över dräneringskanal. 

• Skadan har uppstått över tidigare spacklad installation.  

• Skadan har uppstått där borrkärnor tagits upp vid tidigare tillfälle.  

• Skadan har uppstått i tidigare lagad installation.  

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten.  

3.1. Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  

Följande åtgärder bedöms ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för de aktuella broarna: 

• Krav på utbildning (för att undvika misstag av olika slag vid installationen). 

• Krav på oberoende kontrollverksamhet (ett uppenbart behov som komplement till 

egenkontroll). 

• Krav på stålkuleblästring (för att säkerställa betongytans struktur). 

• Tjockare (och om möjligt ljusare) beläggning för bättre isolerande effekt och därmed 

lägre temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd. 

Beläggningstjockleken var för många av skadorna klart otillräcklig. 

• Scanning med avseende på pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just 

pinholes). Pinholes har dock varit svårt att identifiera. 

• Väderskydd (för att undvika misstag till följd av t ex regn och ogynnsamma 

vindförhållanden). 

 

En grundkurs om tätskikt och gjutasfalt på broar ges redan av Asfaltskolan i samarbete med 

GAFS (Gjutasfaltföreningen i Sverige). Kursen vänder sig till beställare, montörer, 

projektledare, arbetsledare och projektörer. Här behandlas bland annat regelverk och krav, 

ritningar, material samt utförande för olika typer av broar. Kursen finns även som 

distanskurs och borde ingå som ett krav för de olika målgrupperna. Den berättigar till 

registrering i ID06 Kompetensdatabas. www.Asfaltskolan.se 

En kort distansutbildning om – Blåsbildningsproblem – Ny kunskap och nya krav ges även i 

Ytskyddsakademiens regi. www.Ytskyddsakademien.se 

Angående väderskydd så har detta enligt Trafikverkets sammanställda uppgifter inte 

ingått vid ursprungligt utförande för någon av de tio broar som åtgärdats på 

https://www.id06kompetensdatabas.se/
http://www.asfaltskolan.se/
http://www.ytskyddsakademien.se/
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Kymlingelänken. För Bro 2-2121-1, som också ligger i Kymlingelänken (bro över väg E4 i 

trafikplats Kista å ramp mot Uppsala), men som inte ingått i åtgärdsarbetet, verkar enligt 

uppgift från samordnande byggledare och besiktningsman för E18 Hjulsta-Kista, Klas 

Eliasson, väderskydd trots allt ha ingått. Bron är en kontinuerlig balkbro med låda (stål i 

samverkan med brobaneplatta i betong och tjocklek 315 mm). Epoxi ingår som 

primer/försegling. Bron har således klarat sig väl med avseende på blåsbildning och därför 

inte behövt åtgärdas. Men om detta kan kopplas till användandet av väderskydd är högst 

osäkert. 

Inte heller Bro 2-2114-1 (kontinuerlig plattbro över parkstråk och ramp från Rissne i 

trafikplats Rinkeby å ramp mot Ärvinge) har behövt åtgärdas, utan har klarat sig bra. MMA 

ingår som försegling på den bron och man har i Trafikverkets sammanställning angivit att 

väderskydd inte använts. Konstruktionstjockleken ligger på 1000 mm. 
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4. Resultat  

I tabellen nedan listas kortfattat vilken eller vilka typer av skada som varit dominerande på 

de tio olika broarna. För mer ingående beskrivning hänvisas till bilagorna för respektive bro. 

Tabell 3  Dominerande skadeorsaker  

Bro Försegling Skadeorsak 

2-2112-1 MMA Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och 

utflyt av svetsbitumen. Ligger i mattskarvområde.  

Osmält tejp.                            Pinholes 

2-2112-2 MMA Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och 

utflyt av svetsbitumen.              Pinholes 

2-2113-1  MMA Brott mellan MMA-försegling och betong, all eller nästan all 

försegling följer i några fall med mattan upp. I andra fall är 

vidhäftningssläppen fläckvis. 

Otillfredsställande förarbete av betongytan (lågt resultat vid 

dragprovning). 

Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och 

utflyt av svetsbitumen, ofta i mattskarvområde. 

Tunn beläggning 

2-2113-2 MMA Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och 

utflyt av svetsbitumen, som regel i mattskarvområde. Pinholes 

2-2115-1 MMA Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och 

utflyt av svetsbitumen, som regel i mattskarvområde. 

Osmält tejp.                    Pinholes. 

Tunn beläggning 

2-2116-1 Epoxi Brott har uppstått till följd av blåsbildning mellan matta och epoxi. 

Osmält tejp                   Piholes 

Tunn beläggning 

2-2116-2 Epoxi Brott har uppstått till följd av blåsbildning mellan matta och epoxi, 
med mindre släpp i epoxin. Ligger i mattskarvområde. Enstaka 
mer omfattande släpp. 
Osmält tejp. 
Svag betong.                     Pinholes. 
Tunn beläggning 

2-2119-1 Epoxi Blåsbildning mellan matta och epoxi, med mindre släpp i epoxin. 

Ligger i mattskarvområde. 

Osmält tejp 

2-2119-2 MMA Brott mellan MMA-försegling och betong, all eller nästan all 

försegling följer med mattan upp.  

Brott mellan MMA-försegling och betong, men mer fläckvis. 

Brott mellan försegling och matta, och MMA-förseglingen sitter 

kvar på betongen under mattan. Ligger i mattskarvområde. 

Otillfredsställande förarbete av betongytan. 

Osmält tejp. 

Tunn beläggning 

2-2120-1 Epoxi Blåsbildning mellan matta och epoxi, med mindre släpp i epoxin. 

Ligger i mattskarvområde.  

Betongen slät och eventuellt otillräckligt förbearbetad (blästrad) 
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5. Diskussioner och slutsatser 

En rad aktuella skadeorsaker tas upp och diskuteras i detta kapitel. 

5.1. Skador i mattskarvområde 

Huvuddelen av den blåsbildning som uppstått till följd av otillräcklig värmetillförsel och 

tillika utflyt av svetsbitumen vid svetsning av tätskiktsmatta har uppstått i 

mattskarvområde, d v s inte i, utan i anslutning till skarv, (både längd- och tvärskarv). 

Otillräcklig värmetillförsel längs mattkant kan bero på felaktigt inställd ramp, 

vindpåkänning och/eller slarv, tidspress och bristande erfarenhet. Figur 26 visar ett 

exempel på matta där svetsbitumenet inte smält och flutit ut tillräckligt. Skyddsplasten som 

täcker hela mattans undersida, och som gör att mattrullen inte klistrar ihop, måste smältas 

bort fullständigt vid svetsförfarandet. Så har ibland inte varit fallet och då har mönster i den 

borttagna mattan indikerat detta. Figurerna 27 och 28 visar plast på mattrulle. Figur 29 

visar på ett exempel, av väldigt många, där t o m tejpen sitter kvar på mattan.  

Figurerna 30 och 31 visar matta som tagits upp med MMA som följer med mattan upp. 

Svetsrampen ska kontrolleras så att svetslågorna är rätt inställda och brännarmunstyckena 

fungerar optimalt. Utföraren får inte köra fortare än att gasollågorna hinner smälta 

svetsbitumenet fullt ut. Det räcker således inte att det rinner ut lite bitumen längs mattans 

sidor för att uppnå ett gott resultat. Om det blåser så kan lågan ”vika av”, vilket också måste 

tas hänsyn till.  

Det borde rimligtvis finnas viss förbättrings- och utvecklingspotential hos den typ av 

svetsramp som används på våra broar idag. 

 
Figur 26  Bit av borttagen matta (Bro 2- 2113-1) Figur 27  En mattrulles utsida med skyddsplast 
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Figur 28  Tätskiktsmatta på rulle 

 

Figur 29:  Exempel på matta som tagits upp 

med tejpen kvar på mattan 

Figur 30  Matta med MMA som tagits upp 

från skadeområde 

 
Figur 31:  Fler exempel på matta med MMA 
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5.2. Pinholes 

Pinholes kan orsakas av instängd luft i små ythåligheter under en ytbehandling på betong. 

Den instängda luften expanderar sedan uppåt, kanske redan innan ytbehandlingen har 

härdat beroende på t ex solvärme. Denna typ av pinholes är vanligt förekommande 

utomhus, speciellt om ytbehandlingen genomförts vid stigande lufttemperatur (under 

morgonen). En bubbla eller blåsa uppstår i den färska ytbehandlingen och övergår sedan i 

en liten krater och ett pinhole (öppning för luften att tränga ut igenom).  

Försegling ger ett bättre skydd än en primer mot eventuella pinholes och därmed också mot 

blåsbildningsproblem. Försegling stoppar emellertid inte alltid pinholes. Epoxiförsegling 

med två lager epoxi och sand mellan lagren anses i många europeiska länder vara det avgjort 

bästa sättet att undvika pinholes och blåsbildning. För mer information om pinholes 

hänvisas till Trafikverkets översiktsrapport [1]. 

Pinholes har varit svårt att identifiera under lagningsarbetet på Kymlingelänken, men har 

noterats eller misstänkts vara en bidragande orsak till blåsbildningen på de flesta av 

broarna. Se figur 32. 

 

Figur 32  Ett större pinhole genom epoxiförseglingen (Bro 2-2116-2) 

 

Pinholes kan undvikas med noggrant förarbete av betongytan samt noggrant utfört 

förseglingsarbete under goda förhållanden. Arbetsutförandet bör kontrolleras av oberoende 

kontrollinstans. Slutresultatet bör kontrolleras genom scanning på färdig försegling. 
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5.3. Betongytan 

Kritiska moment vid gjutningen av en brobaneplatta kan kopplas till separation, torktid, 

frostbeständighet och tillsatsmedel. Betongen och tillsatsmedel i betongen har tagits upp 

som en möjlig bidragande faktor till blåsbildning på broar eftersom användningen av 

tillsatsmaterial i cement och betong har ökat kraftigt under senare år, liksom utvecklingen 

av tillsatsmedel. För endast två av de aktuella broarna (2-2112-1 och 2-2115-1) har i 

Trafikverkets databas angivits att betongen innehåller tillsatsmedel. Betongen har dock inte 

studerats närmare i anslutning till lagningsarbetet på Kymlingelänken, förutom att ett antal 

borrkärnor tagits ut för mikroskopianalys. Analysen har genomförts vid 

CBI/RISE.Borrkärnorna kommer från följande broar: 

• 2-2113-1 Skada 10 

• 2-2115-1 Skada 8 och Skada 11 

• 2-2116-1 Skada 12 och Skada 15 

• 2-2116-2 Låda 1 

• 2-2119-2 Skada 30 och Skada 31 

Man har enligt erhållen provningsrapport inte observerat frostangrepp på betongen i en 

omfattning som skulle kunna leda till blåsbildning. Man har inte heller observerat några 

strukturer i betongen som skulle kunna förklara vidhäftningssläpp och blåsbildning. 

Provningsrapporten har bilagts. 

Ytor som ska förses med tätskikt eller förseglas ska enligt Trafikverkets regelverk blästras 

eller fräsas omedelbart före det aktuella arbetet inleds. Betongytan ska bearbetas så att 

gjuthuden avlägsnas och en ren yta som har tätt förekommande ojämnheter erhålls. 

Tätskikts- och förseglingsarbeten ska utföras på rena och torra ytor. Ytliga föroreningar av 

t ex drivmedel eller olja ska avlägsnas. Ytor som ska förses med tätskikt ska vid mätning 

enligt SS-EN 13036-1 (Sand-patch metoden) ha ett medeltexturdjup (MTD) i intervallet 

0,6 - 0,8 mm. Detta föreskrivs i AMA Anläggning (EBE 111 Betonggjutning kategori A vid 

nybyggnad av bro) och ska således vara uppfyllt, dokumenterat och kontrollerat innan 

tätskiktsutföraren anländer till bron. 

Bearbetning av betongytan genomförs som regel medelst sandblästring eller 

stålkuleblästring. För de aktuella tio broarna på Kymlingelänkes anges: 

• Blästring och renblåsning för broarna 2-2116-1, 2-2116-2, 2-2119-1, 2-2119-2 och 2-

2120-1 

• Brädrivning och dansk slyngrensning för broarna 2-2112-1, 2-2112-2 och 2-2115-1 
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• Skåneblästring för bro 2-2113-1 

• Ingen uppgift för bro 2-2113-2 

 

För de broar där Tätab varit tätskiktsutförare har således blästring och renblåsning angivits 

som förbehandling. För övriga broar där DAB varit tätskiksutförare anges brädrivning och 

dansk slyngrensning alternativt Skånelästring. 

Beträffande betongytan har den för vissa broar och avsnitt på Kymlingelänken upplevts som 

tät och/eller otillräckligt förbehandlad. Speciellt har detta gällt för broarna 2-2113-1,  

2-2119-2 och 2-2120-1.  

För bro 2-2116-1 och 2-2116-2 har misstanke om svag betong noterats. 

Stålkuleblästring anses ge bästa ytråheten och kan med fördel anbefallas, kombinerat med 

redovisning av medeltexturdjup enligt SS-EN 13036-1. Att kraven uppfylls måste 

kontrolleras av oberoende kontrollinstans på plats. 

Beträffande brons konstruktionstjocklek så är den för samtliga ingående broar på 

Kymlingelänken stor (mellan 1 och 1,5 meter), utom för bro 2-2120-1 som har en tjocklek på 

340 mm. Det är också den bro som uppvisat minst blåsbildning. Se tabell 2. Bron är en 

balkbro på drygt 2000 kvadratmeter med låda. 

Tjockleken för Trafikverkets broar generellt varierar kraftigt, från 1/2 meter till mer än 2 

meter, och verkar kunna påverka risken för blåsbildning hos ett beläggningssystem med 

tätskiktsmatta. Tjockare platta ger mindre diffusionsuttorkning (kemisk självuttorkning). 

Dagens betong är dessutom tätare och diffusionstorkar sämre/långsammare. Att problem 

med blåsbildning erfarenhetsmässigt uppstår på tjocka nya brobaneplattor framgår tydligt 

av genomförda intervjuer i projektet [1]. 

Vägverket Region Väst menade, efter grundliga undersökningar som de genomfört i början 

av 2000-talet, att växande blåsor uppkommer på broar som är gjorda efter år 2000 och som 

är tjockare än 500 mm. Höga sättmått vid gjutning menar man också bidrar. Områden där 

bron är som tjockast verkar också vara mest utsatt. 
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5.4. MMA jämfört med epoxi 

Sex av de aktuella tio broarna på Kymlingelänken är sedan utförandet för cirka 7 år sedan 

förseglade med MMA, och övriga fyra med epoxi. Nämnas kan dock att det för broarna med 

MMA enligt ritning skulle ha varit epoxiförsegling. 

För åtminstone två av de aktuella broarna på Kymlingelänken (2-2113-1 och 2-2119-1) med 

MMA-försegling har MMA:n på delar av bron släppt helt (i stora sjok) eller delvis från 

betongen. Detta visas i figurerna 33 och 34. Epoxiförseglingen har däremot, och endast i 

enstaka fall, släppt mycket lokalt och i ringa omfattning på de broar där epoxiförsegling 

ingått. Se figur 35-36. Mer omfattande epoxisläpp har dock noterats på Bro 2-2116-2. 

 

Figur 33  Borttagen matta där all MMA-
försegling följt med mattan upp  
(Bro 2-2119-2) 

 

Figur 34  Borttagen matta där MMA-
förseglingen delvis följt med mattan upp  
(Bro 2-2119-2) 

 

Figur 35  Borttagen matta där en liten bit 

epoxiförsegling följt med 

 
Figur 36: Här finns både tejp och 
epoxiförsegling kvar på mattan 

Epoxiförsegling med två lager epoxi och sand mellan lagren anses i många europeiska 

länder vara det avgjort bästa sättet att undvika pinholes och blåsbildning. Systemet är 

välbeprövat i Europa och (inte minst) på Öresundsbron som öppnades år 2000. MMA är 

som regel mindre använt men används numera i Sverige, med sand emellan för bättre 
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säkerhet. Huruvida MMA-primern, som härdar mycket snabbt, hinner fylla ut porer i 

betongen beror på dess viskositet (utflytningshastighet). 

På grund av just blåsbildningsproblem på våra broar så träffades representanter från GAFS 

respektive dåvarande Vägverket i november 2006. Man hoppades då från GAFS sida att via 

dispens eller annan övergångsregel få möjlighet att använda diffusionstät primer för 

konstruktioner med uppenbar risk för blåsbildning. GAFS åtog sig att tillsammans med 

Vägverket och leverantörer att utvärdera och driva utvecklingen av mer miljövänliga och 

diffusionstäta primerprodukter. Icke diffusionstät primer/försegling passar inte i 

tätskiktssystem på betongbroar. Samarbetet ledde så småningom fram till vårt nuvarande 

system med MMA-försegling. Laboratorieprovning och provning i fält ingick i 

utvärderingsarbetet. Olika typer av gasavledande skikt under tätskikt diskuterades också 

men har inte utvecklats vidare. 
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5.5. Beläggningstjocklek 

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken på en bro enligt Trafikverkets regelverk ligga 

på 90 mm (50 mm gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har en viktig 

värmeisolerande inverkan på tätskikt och betong. Ju tjockare beläggningen är desto mindre 

varmt blir det längre ner i systemet, och desto mindre blir därmed också risken för 

blåsbildning.  

Skydds- och bindlagret (PGJA) har upplysningsvis ökats från 30 mm (enligt Bro 94) till 

dagens 50 mm. 

En tunn beläggning ger visserligen inte upphov till blåsbildning men kan öka risken för att 

blåsbildning uppstår och kan förvärra omfattningen och konsekvenserna av de skador som 

blåsbildningen orsakar. 

Med större beläggningstjocklek minimeras således risken för att blåsbildning uppstår och 

dess omfattning reduceras. 

För åtminstone hälften av de aktuella broarna på Kymlingelänken konstateras att 

beläggningen varit förhållandevis tunn och tjockleken definitivt underskridit Trafikverkets 

90 mm. Tunnast har beläggningen som väntat varit i hjulspår men även på andra delar av 

bron har beläggningen ur blåsbildningssynvinkel varit alarmerande tunn. Ner till 40 mm 

beläggningstjocklek har noterats (för Bro 2-2115-1). Varför beläggningstjockleken varierar så 

kraftigt bör utredas närmare. 

Endast i undantagsfall har blåsbildning noterats i brofarbanans utkant (mot kantbalk). 

5.6. Övrigt  

I detta avsnitt tas ett utredningsförslag från GAFS upp. Förslaget har inkommit som övrig 

kommentar i föreningens remissvar till rapporten. Det återges här i oredigerat skick och 

kursiv stil.  

GAFS vill framföra sin positiva inställning till ett äldre väl beprövat system med mastix på 

väv i sin moderna form med polymer i bituminet och i kombination av matta, 50mm PGJA 

samt gasutlopp under väven.  Mastix på väv ersätter MMA-primer. 

Fördelar sitter i effektiv gasevakuering, arbetsmiljö, miljö och i praktiken ett säkert sätt 

att nå en god kvalitet med minimerad blåsbildning eftersom risker med påverkan av väder 

och vind minimeras. 

GAFS åsikt är att systemet bör utredas som ytterligare ett åtgärdsförslag. 
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5.7. Slutsatser 

Blåsbildningen på Kymlingelänken var omfattande -betydligt mer omfattande än vad som 

befarats- och behöver åtgärdas ytterligare. Broarna behöver också hållas under uppsikt och 

kontrolleras regelbundet vad gäller eventuella nya blåsbildningsskador som kan uppstå. 

Speciellt gäller detta under varma sommarperioder. Vid omläggning av slitlager på broarna 

är det fördelaktigt om detta kan utföras med så stor beläggningstjocklek som möjligt.  

Följande kan kortfattat konstateras för Kymlingelänken beträffande skadeorsaker och 

möjliga åtgärder för att i en framtid undvika denna typ av skador: 

Skadeorsaker 

• Utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen av observerade skador har uppstått 

i mattskarvområde kopplat till otillfredsställande svetsapplicering av 

tätskiktsmattan. I de fall skadan inte uppstått i mattskarvområde finns ofta starka 

misstankar om att pinholes haft avgörande betydelse. 

• MMA-förseglingen har i några fall lossnat helt och i stor omfattning från betongen. I 

andra fall har den lossnat lokalt och i mindre omfattning. 

• Betongytan verkar ibland slät och otillräckligt förbearbetad (blästrad). 

Möjliga åtgärder (med inlagda oredigerade kommentarer i kursiv stil enligt remissvar från 

gjutasfaltbranschen genom GAFS) 

• Krav på utbildning  

GAFS välkomnar ett kompetenskrav från Trafikverkets sida. GAFS menar att det 

är av stor betydelse att en hög kompetensnivå säkerställs. Föreningen har snappat 

upp Trafikverkets ambition redan för tre år sedan och tog snabbt fram en kurs för 

ledande montör. Kursen är tillgänglig för alla via Asfaltskolan och har genomförts 

under två terminer och vid fyra tillfällen.  

GAFS kommer att uppdatera kursmaterialet utifrån denna rapportens tydliga 

beskrivning av skadeorsaker. Detta för att ge extra fokus på vad som är av yttersta 

vikt för att nå ett kvalitativt montage av tätskiktssystem på bro. 

• Krav på oberoende kontrollverksamhet 

GAFS är positiv till en oberoende kontrollverksamhet där det ingår ett 

överlämnande av att underlagets kvalitetskontroll är kontrollerad och godkänd 

innan tätskiktsarbetena påbörjas. 

• Krav på stålkuleblästring  

GAFS tar åt sig denna rapporten och kommer att fokusera på hur betongytan skall 

förbearbetas innan tätskiktssystemet monteras. GAFS tänker att frågan behöver 

redas ut i ett arbete kring vilken metod som ger bäst kvalitetsresultat. En 

arbetsgrupp inom föreningen kommer utses för att göra arbetet.  

En avgörande faktor, som även kommer redas ut, är om det går att definiera 

tydligare hur en betongyta skall se ut/vara innan blästring kan påbörjas. Detta 

kan ses som ett förberedande arbete inför kommande regelverksuppdatering. 
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• Tjockare (och om möjligt ljusare) beläggning. Beläggningstjockleken var för många av 

skadorna klart otillräcklig 

GAFS håller med. Nuvarande krav är 50mm PGJA med en tjockleksvariation på 

plus-minus 20mm. Det är av största vikt att betongen håller rätt jämnhet i längs- 

och tvärled för att det praktiskt skall garantera att 30mm är den minsta tjockleken 

på lagret. Avgörande för en god kvalitet är att PGJA-lagret håller en så jämn 

tjocklek som det bara går.  

GAFS förespråkar ett nytt tjockleksspann för PGJA på 50mm med 10mm i 

minustjocklek och 20mm i plustjocklek. 

• Scanning med avseende på pinholes  

GAFS är positiv till scanning av något slag. Metod och ev krav behöver redas ut. 

• Väderskydd (för ingen av de tio åtgärdade broarna på Kymlingelänken har, enligt 

Trafikverkets databas, väderskydd ingått vid ursprungligt utförande) 

GAFS åsikt är positiv för att det skall bli ett tydligare krav att väderskydd alltid 

används och att det kravställs på ett sätt så att det inte blir en ekonomisk prutpost 

och i förlängningen en konkurrensfråga. Kravet bör ligga på huvudentreprenören 

som utför betongarbetena. Väderskydden skall finnas på plats vid alla 

arbetsmoment fram till att tätskiktsmattan är monterad. (PGJA bör läggas utan 

väderskydd).  

GAFS andemening är: Det skall inte gå att spara pengar genom att man i ett 

projekt äger beslutet kring om väderskydd skall användas eller ej. Finns det 

enskilda fall där man av goda skäl inte vill ha väderskydd, så skall beslutet ligga 

hos beställaren om ett avsteg samt att ekonomisk reglering skall ske. 

Det borde rimligtvis också finnas viss förbättrings- och utvecklingspotential hos den typ av 

svetsramp som används på våra broar idag. 

GAFS är positiv till att undersöka kring om förbättringar finns att göra på 

svetsutrustningen. 
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