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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 



 
 

 
 
 
 
 
  Sida 9 (34) 
 

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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Bro 2-2112-1 - Vägbro över parkstråk och ramp från Rissne i trafikplats Rinkeby, södra 

bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling 
betongytan 

2013 
 
3384 kvm 

Plattbro 
kontinuerlig 
 
Betong 
armerad 

1150 mm 
 
2IIIa 

Akrylatförseglad yta (Beta 
A-primer)*, 5 mm 
tätskiktsmatta (Beta 6000 
SA), 50 mm PGJA 11 
 
Tätskikts arbeten 2012-
11-20 till 2012-11-26 och 
2013-05-03 

vct≤0,40, XF4 (4,4-
7,7%) MG, 430 kg/m3, 
C35/45, 45,3-59 Mpa 
 
2011-05-03 till 2011-
12-06 
 
Brädrivning och Dansk 
slyngrensning** 

*Enligt ritning var det epoxiförsegling. 

Tillsatser: L+V, Micro air 100, BSAF o Sika 5650. 

Konstruktionshöjd 150-1100 mm. 

Passerar över damm vid stöd 13, cirka 6-7 meter. 

** Små stålkugler slynges mod overfladen via et eller flere roterende slynghjul. Stålkuglerne 

genbruges, mens det afrensede materiale suges ud i industrisugeren. Derved efterlader 

slyngrensningen ingen restprodukter på overfladen eller i omgivelserne.  

Dvs stålkuleblästring. 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades 2-3 blåsor på bron. 

Entreprenör var Veidecke och tätskiktsutförare DAB. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av DAB under perioden 1 juni t o m 5 juni. Arbetslaget från 

DAB bestod av 3 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA Beta A-primer  

Tätskiktsmatta: Bromatta Beta 6000 SA  

Polymermodifierad gjutasfalt från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten kontrollerades av DAB. 

Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2112-1 
Totalt 22 skadeområden (Skada 1-22) åtgärdades. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 55 och 85 mm, men understeg i de flesta fall 85 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår. 

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen av skadorna 

uppstått i mattskarvområde kopplat till otillfredsställande svetsapplicering av tätskiktsmatta. I de fall 

skadan inte uppstått i mattskarvområde finns starka misstankar om att pinholes haft avgörande 

betydelse. (Djupfräsning har inte använts på Bro 2-2112-1.) 

Följande konstateras angående de olika typerna av skada som har kunnat observeras: 

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

i mattskarvområde. På bland annat mönstret i mattan kan 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, vilket också i 

förekommande fall utgjort den avgörande anledningen till att blåsbildning uppstått. Se Skada 1 

och Skada 9. 

• Skadan har uppstått till följd av pinholes. Se Skada 2,3,7,8 och 10. 

• Brott har uppstått mellan MMA-försegling och betong. D v s, försegling följer med mattan upp. 

Enstaka fall. Se Skada 4. 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes). Pinholes har dock 

varit svårt att identifiera 

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

temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd 

• Väderskydd (för att undvika misstag till följd av t ex regn och ogynnsamma vindförhållanden) 
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Tätskiktslagningar – 1 - 2 juni 
Totalt fyra lagningsåtgärder (skada 1-4) genomfördes av DAB på brons södergående körfält under 

natten mellan 1:e och 2:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +22 och +14 °C och RH kring 45-67 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-85 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer på Skada 3 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta 

utfördes på Skada 3 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

 

Arbetet inleds med fräsning på Bro 2-2112-1 

Skada 1 

 
Skada 1: Fräst och markerad skada. 
Beläggningstjockleken var mer än 80 mm 

 
Skada 1: Kantsågning 
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Skada 1: Matta tas bort från skadat område. 
MMA-förseglingen syns. Tejp sitter kvar på 
mattans undersida vilket visar att mattans 
svetsbitumen inte smälts på tillfredsställande 
sätt vid appliceringen. Skadan ligger i 
skarvområde 

 
Skada 1: Skadat område slipas/flexas 
 

 

Skada 2 

 
Skada 2: Skadan är fräst och markerad. 
Beläggningstjocklen är mer än 80 mm 

 
Skada 2: Gjutasfalt tas bort på skada 2 och 
skada 3 

 

 

Skada 2: Matta tas bort från skadat blåsområde. Den ser ut ha blivit väl svetsapplicerad för övrigt. 

Pinholes? 
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Skada 3 

 
Skada 3: Skadan är fräst och markerad 

 
Skada 3: Gjutasfalt tas bort från skadat område. 
Beläggningstjockleken är mer än 80 mm 

 

 
Skada 3: Matta tas bort från skadat område. Mattan ser för 
övrigt ut att sitta bra. MMA:n sitter kvar på betongen. 
Pinholes? 

 
Skada 3: Dragprov utförs med 
godkänt resultat på mer än 
3,5 MPa och brott i betongen 

Skada 4 

 
Skada 4: Skadan ligger i mattskarvområde. Aningen 
skadad betong noterades samt MMA-förlust 

 
Skada 4: Skadan har försetts med ny MMA-
primer och sand 

Rivprov utfördes på Skada 3 och blev godkänt. 
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Tätskiktslagningar – 2 - 3 juni 
Totalt 4 lagningsåtgärder (skada 5-8) genomfördes av DAB på brons södergående körfält under 

natten mellan 2:e och 3:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket? 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +11 och +6 °C och RH kring 61-89 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-85 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer på Skada 5 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta 

utfördes på Skada 5 och 6 med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 5 

 
Skada 5: Skadan låg i mattskarvområde. Fräsen 
hade också skadat mattan. Beläggnings-
tjockleken var cirka 70 mm  

 
Skada 5: Skadan är slipad/flexad 
 

 

 

Skadorna 6, 7 och 8 i rad 
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Skada 6 

 
Skada 6: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den ligger i mattskarvområde 

 
Skada 6: Matta över blåsa är borttagen. MMA sitter 
kvar på betongen. Svetsbitumenet har sannolikt inte 
smält i tillräcklig omfattning vid utförandet 

 

Skada 7 

 
Skada 7: Skadan är uppfräst och markerad. 
Fräsen hade skadat mattan på vissa ställen. 
Beläggningstjockleken var tunn, cirka 55 mm 

 
Skada 7: Matta över blåsa är borttagen. MMA-
försegling syns och sitter kvar på betongen. 
Pinholes? 
 

 

Skada 8 

 
Skada 8: Skadan är fräst och markerat. Fräsen 
har skadat mattan. Cirka 55 mm i beläggnings-
tjocklek vilket är tunt 

 
Skada 8: Skadorna har frilagts från matta. 
Pinholes? 
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Electrometer för kontroll av daggpunkt (DAB) 

Dragprov på MMA-primern utfördes på Skada 5 med godkänt resultat, mer än 3,5 MPa. Rivprov 

genomfördes på både Skada 5 och Skada 6 med godkänt resultat. 

Tätskiktslagningar – 3 - 4 juni 
Totalt 5 lagningsåtgärder (Skada 9-13) genomfördes av DAB på brons södergående körfält under 

natten mellan 3:e och 4:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +13 och +7 °C och RH kring 54-94 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-65 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer på Skada 12 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny 

matta utfördes på Skada 9 och Skada 12 med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Beläggningen var över lag tunn. 

Skada 9 

 
Skada 9: Skada i trepunkts skarvområde. Fräsen 
hade också orsakat en del skada 

 
Skada 9: Matta skärs bort från skadan. MMA-
förseglingen syns på betongytan 
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Skada 9: Borttagna mattbitar från blåsbild-
ningsområdet i skadan 
 

 
Skada 9: På en mattbit satt tejp kvar på mattan 
vilket indikerar att svetsbitumenet inte smält i 
tillräcklig omfattning vid utförandet 

 

 
Skada 9: Det fanns ett antal ställen som behöver 
åtgärdas på skadan. MMA:n sitter kvar på 
betongen 

 
Skada 9: DAB får hjälp att fixa till ytorna på 
skadan 
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Skada 9: MMA-primerbehandlade och sandade 
ytor på skadan 

 
Skada 9: Ny matta svetsappliceras på skadans 
frilagda ytor 

 

 

Skada 9: Dragprov på skada 9 med godkänt resultat 

Skada 10 

 
Skada 10: Markerad blåsbildning som ligger i 
mattskarvområde på skadat område 

 
Skada 10: Frilagd yta att åtgärda på skadan. 
Pinholes eller otillfredsställande svetsning? 
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Skada 10: Med MMA-primer och sand 

Skada 11 

 
Skada 11: Frässkada i mattan. 
Beläggningstjockleken var cirka 60 mm 

 
Skada 11: Ställen att åtgärda på skador i 
mattskarvområde. Otillfredsställande svetsning 
har sannolikt orsakat blåsbildningen 

 

 

Skada 11: MMA primer och sand har applicerats på skadan 
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Skada 12 

 
Skada 12: Markerade områden med 
blåsbildning. De ligger i mattskarvområde. 
Beläggningstjockleken var cirka 65 mm 

 
Skada 12: Ställen att åtgärda på skadan. 
Otillfredsställande svetsning av mattan har 
sannolikt orsakat blåsbildningen 

 

 
Skada 12: Slipade ytor på skadan 
 

 
Skada 12: Klart för dragprovning på MMA-
primern 

 

 

Dragprovning utförs på Skada 12 med godkänt resultat och brott ner i betongen 
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Skada 13 

 
Skada 13: Gjutasfalt avlägsnas från mattan. 
Beläggningstjockleken var cirka 60 mm och 
skadan låg i mattskarvområde 

 
Skada 13: Slipad/flexad skada 

 

 

Skada 13: Skadan har påförts MMA-primer och sand 

 

Tätskiktslagningar – 4 - 5 juni 

Totalt 4 lagningsåtgärder (skada 14-17) genomfördes av DAB på brons södergående körfält under 

natten mellan 4:e och 5:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +13 och +7 °C och relativa luftfuktigheten kring 48-94 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-75 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer på Skada 14 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny 

matta utfördes på Skada 14 med godkänt resultat. 
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Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 14 

 
Skada 14: Uppfräst yta med fyra markerade 
blåsbildningsskador 

 
Skada 14: Sand fanns mellan matta och 
gjutasfalt på ett ställe. Sanden antas komma 
från mattans sandade ovanyta 

 

 
Skada 14: Borttagen matta från skadan som 
ligger i mattskarvområde. Otillräcklig värme 
och utflyt av svetsbitumen vid installation? 

 
Skada 14: Skadeområdena slipas. Beläggnings-
tjocklek 75 mm  

 

 
Skada 14: Det är förberett för dragprov på skadan 

 
Skada 14: Dragprov är utfört på skadan med 
godkänt resultat, mer än 4 MPa 
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Skada 15 

 
Skada 15: Blåsa i mattskarvområde. 
Beläggningstjockleken var cirka 65 mm 

 
Skada 15: Lokalt synlig MMA-försegling. 
Otillräcklig värme och utflyt av svetsbitumen vid 
installation av tätskiktsmattan? 

 

 
Skada 15: Skadeområdet har slipats/flexats 

 
Skada 15: Skadeområdet har primerbehandlats 
med MMA och sandats 

 

Skada 16 

 
Skada 16: Gjutasfalt tas bort på skada. Stor 
blåsa finns i skarvområde. 
Beläggningstjockleken var cirka 65 mm 

 
Skada 16: Synlig MMA-försegling i blåsan. 
Matta tas bort i remsor och fullständigt 
vidhäftningsbrott har uppstått mot MMA:n. . 
Otillräcklig värme och utflyt av svetsbitumen vid 
installation? 
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Skada 16: Skadeområdet har slipats/flexats 
 

 
Skada 16: Skadan har primerbehandlats med 
MMA och sandats 

 

Skada 17 

 

Skada 17: Skadan har primerbehandlats med MMA och sandats. Skadan låg i mattskarvområde. 

Otillräcklig värme och utflyt av svetsbitumen vid installation har sannolikt orsakat blåsbildningen. 

Beläggningstjockleken var cirka 55 mm 
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Tätskiktslagningar –7 september 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från DAB:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm)* 

7 sept 18 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

 70 

 19 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Rivprov OK 65 

 20 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

 70 

 21 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

 60 

 22 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

 65 

*Enligt Svevia Dagboksanteckningar låg beläggningstjockleken på 50-65 mm. 
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Bro 2-2112-2 - Vägbro över parkstråk och ramp från Rissne i trafikplats Rinkeby, norra 

bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt 
ritning samt 
beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
3047 kvm 

Plattbro 
kontinuerlig 
 
Betong armerad 

150-1100 mm?  
 
2IIIa 

Akrylatförseglad yta 
(Beta A-primer),  
5 mm tätskiktsmatta 
Beta 6000 SA, 
50 mm PGJA 11 
 
Tätskikts arbeten 10 
nov – 21 nov 2012. 

vct≤0,40, XF4 (4,4-7,7%) 
MG, 430 kg/m3, C35/45, 
43,7-65,9 Mpa 
 
2011-09-20 till 2012-05-
08 
 
Brädrivning och Dansk 
slyngrensning** 

*Enligt ritning var det epoxiförsegling, vilket således inte stämde i praktiken 

**Små stålkugler slynges mod overfladen via et eller flere roterende slynghjul. Stålkuglerne 

genbruges, mens det afrensede materiale suges ud i industrisugeren. Derved efterlader 

slyngrensningen ingen restprodukter på overfladen eller i omgivelserne.  

Dvs stålkuleblästring. 

Vid tätskiktsinspektion 2016 utfördes 3-4 lappningar på bron. 

Entreprenör var Veidecke och tätskiktsutförare DAB. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av DAB under perioden 25 maj t o m 29 maj samt 31 augusti. 

Arbetslaget från DAB bestod av 3 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA Beta A-primer  

Tätskiktsmatta: Bromatta Beta 6000 SA  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av DAB. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan och valsades in i 

gjutasfalten. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2112-2 
Totalt 22 skador åtgärdades. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 55 och 80 mm. 

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen av skadorna 

uppstått till följd av otillfredsställande svetsapplicering av mattan och/ eller att pinholes haft 

avgörande betydelse. (Djupfräsning har inte använts på Bro 2-2112-2.) 

Följande konstateras angående de olika typerna av skada som har kunnat observeras: 

• Tätskiktsmattan har svetsapplicerats med otillräcklig värme och utflyt av svetsbitumen  

• Skadan har sannolikt uppstått till följd av pinholes. Se Skada 3, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19 och 20 

• Brott har uppstått mellan MMA-försegling och betong. D v s, försegling följer med mattan upp. Enstaka 

fall. Se Skada 15 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes). Pinholes har dock varit svårt 

att identifiera 

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

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

tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd 

• Väderskydd (för att undvika misstag till följd av t ex regn och ogynnsamma vindförhållanden) 
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Tätskiktslagningar – 25 - 26 maj 
Totalt 5 lagningsåtgärder genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 25:e 

och 26:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

  
Arbetslaget från DAB instrueras av Martin före start 

Lufttemperaturen låg mellan +12 och +5 °C och RH kring 80 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-65 mm. 

Dragprov på ny MMA utfördes på Skada 3 med godkänt resultat på mer än 3,5 MPa. 

Rivprov på ny matta utfördes på Skada 5 med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

 
Skada 1: Den förmodade skadan innehöll ingen 
synlig blåsbildning. Lokalt verkade gjutasfalten 
ha blivit lite ”upplöst”. Ingen ytterligare åtgärd 
genomfördes för mattan. Åtgärdsstället togs 
upp efter övriga åtgärdsställen 

 
Skada 1: Den åtgärdade skadan fylldes igen med 
PGJA. Här läggs första lagret ut 
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Skada 2 

 
Skada 2: Området innehöll ingen synlig 
blåsbildning under gjutasfalten 

 
Skada 2: Den åtgärdade skadan fylldes igen med 
PGJA. Här läggs första lagret ut 

 

Skada 3 

 
Skada 3: Omfattande skada med lös matta. 
Matta tas här bort från skadan. MMA-
förseglingen sitter kvar på betongen. Skadan är 
inte mattskarvrelaterad 

 
Skada 3: Upptagen bit av matta. Ingen MMA 
sitter kvar på mattan. Skadan relateras till 
pinholes 

 
Skada 3: Gjutasfalt som satt kvar ovanpå 
mattan efter fräsning av åtgärdsstället togs 
bort genom värmning och skrapning. 
Beläggningstjockleken var cirka 60 mm 

 
Skada 3: Skadan har åtgärdats med första lagret 
MMA och sandats. En provstämpel har placerats 
ut för dragprovning. Provresultatet blev mer än 
3,5 MPa. Provstämpeln fick knackas bort 
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Skada 3: En hel del betong följde med provstämpeln upp 

Skada 4 

 

Skada 4: Åtgärdsstället har frästs upp (fel märkning här, skada 1 togs upp efter övriga skador varför 

skada 3 blev skada 4 istället). Beläggningstjockleken var cirka 65 mm och skadan relateras till 

pinholes 

 

Skada 5 

 
Skada 5: Fräsen hade gått ner lite för djupt i 
beläggningen och skadat mattan. Åtgärdsstället 
breddades. (Fel märkning här, skada 1 togs upp 
efter övriga skador varför skada 4 blev skada 5) 

 
Skada 5: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sand. Skadan relateras till pinholes 
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Skada 5: Skadan är lagad och klar (foto taget natten efter, 26 maj) 

 

Tätskiktslagningar – 26 - 27 maj 
Totalt 5 lagningsåtgärder genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 26:e 

och 27:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +16 och +11 °C och RH kring 52-74 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-65 mm. Dragprov på ny MMA utfördes på skada 8 med godkänt 

resultat 3,5 MPa. Rivprov på ny matta utfördes på skada 9 med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 6 

 
Skada 6: Skadan bilas längs kanter 

 
Skada 6: Bomknackning 
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Skada 6: Skadan har frilagts och ligger i mattskarv-
område. Mattan satt ändå skapligt bra och drogs 
loss. Ingen MMA satt kvar på mattans undersida 

 
Skada 6: Bitumen från mattan sitter kvar på 
MMA-förseglingen. Beläggningstjockleken 
var cirka 55 mm 
 

 

Skada 6: Skadan har försetts med MMA-primer och sandats 

Skada 7 

 
Skada 7: Kanterna sågas till 

 
Skada 7: Gjutasfalt värms och skrapas bort från 
mattan. Beläggningstjockleken var cirka 60 mm 
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Skada 7: Mattan rivs loss från skadan. Blåsbild-
ningen hade uppstått i mattskarvområde 

 
Skada 7: Frilagd skada med MMA-försegling på 
betongen. Ingen MMA fanns på undersidan av 
mattan. Pinholes? 

 

 

Skada 7: Skadan har försetts med MMA-primer och sandats 

Skada 8 

 
Skada 8: Här ligger mattan lös 

 
Skada 8: Skadan friläggs. Beläggningstjockleken 
var cirka 65 mm 
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Skada 8: Ytterligare fräsning behövdes för att få 
bort all lös matta 

 
Skada 8: Redo för dragprov. Resultatet blev 
godkänt, mer än 3,5 MPa 

 

Skada 9 och 10 

 
Skada 9 och 10: Skadorna fräses upp. Tydliga 
blåsor) hade uppstått i mattskarvområde på 
båda åtgärdsställena. Beläggningstjockleken 
var cirka 60 mm. Pinholes? 

 
Skada 9 och 10: Skadorna har försetts med 
MMA-primer och sandats. Rivprov gjordes på 
Skada 9 
 

 

Tätskiktslagningar – 27 - 28 maj 
Totalt 4 lagningsåtgärder (Skada 11-14) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 27:e och 28:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Dragprov på ny MMA  utfördes på skada 11 med godkänt resultat 4 MPa. 

Rivprov på ny matta utfördes på skada 13 (11 enligt egenkontroll) med godkänt resultat. 

Foton har erhållits av Simon på InfraKonsult. 
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Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 11 

 
Skada 11: Skadan är uppfräst och mattan 
skadad av fräsen 

 
Skada 11: Skadan har försetts med MMA-primer 
och sandats 

 

Skada 12 

 
Skada 12: Skadan är uppfräst och markerad 

 
Skada 12: Skadan har försetts med ny matta 
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Skada 13 

 
Skada 13: Skadan är uppfräst 

 
Skada 13: Skadan har försetts med MMA-
primer och sandats 

 

Skada 13: Rivprov genomförs med godkänt resultat 
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Skada 14 

 
Skada 14: Skadan är uppfräst och markerad 

 
Skada 14: Skadad matta har tagits bort 

 

Skada 14: Skadan har försetts med ny matta 

  



13 
 

Tätskiktslagningar – 28 - 29 maj 
Totalt 5 lagningsåtgärder genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 28:e 

och 29:e maj. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Bertil Olsson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +13 och +5 °C och RH kring 45- 65 %.  

Beläggningstjockleken var cirka 55-60 mm. Dragprov på ny MMA utfördes på Skada 16 med godkänt 

resultat 3,5 MPa. 

Rivprov på ny matta utfördes på skada 19 och 20 med inledningsvis otillfredsställande resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 15 

 

Skada 15: Omfattande blåsbildning är markerad. Aningen MMA fanns på mattan som togs upp. 

Beläggningstjockleken var cirka 60 mm. Otillfredsställande svetsning samt lokalt brott i betongen 

noterades 

Skada 16 och 17 

 
Skada 16-17: Skadorna bearbetas. Beläggnings-
tjockleken var cirka 60 mm 

 
Skada 16-17: Skadorna bearbetas. Pinholes 
förmodas ha orsakat skadan 

 



14 
 

Skada 18-19 

 
Skada 18-19: Gjutasfalten avlägsnas. 
Beläggningstjockleken var cirka 55 mm. 
Skadorna förmodas bero på pinholes 
 

 
Skada 19: Rivprov utfördes med otillfreds-
ställande resultat eftersom mattan delvis 
släppte från MMA:n. Mattbiten var väl 
ditsvetsad och ändå släppte den mot MMA:n 
vid 5 °C och 65 % luftfuktighet. Det hela 
resulterade i tre lager matta på skadan 
 

 

Skada 19: Lagningen resulterade i tre lager matta på skadat område 

Skada 20 

 

Skada 20: Rivprov utfördes på skada 20, kl 02:30. Otillfredsställande resultat eftersom mattan nästan 

helt släppte från MMA:n. (Vid 5° C och 65 % luftfuktighet (för Kista enligt väderapp). 

Beläggningstjockleken på skadan låg på cirka 55 mm och skadorna förmodas bero på pinholes  
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Även på Bro 2119-1 var rivprovet otillfredsställande. Rivproven där utfördes också lika sent på 

natten. 

Arbetsplatsen lämnades strax efter kl 3. Då återstod arbetet med att lägga ut gjutasfalten.  

Tätskiktslagningar – 31 augusti 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från DAB:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skadan 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

31 aug 21/ 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde. 
MMA kvar på 
betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Inget rivprov. 
Regn hela 
natten 

75 

 22/ 0,5 
kvm 

I längsgående 
mattskarvområde. 
MMA kvar på 
betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Inget rivprov. 
Regn hela 
natten 

80 

 

 



Bilaga Bro 2-2113-1 



Bro 2-2113-1 - Vägbro över Igelbäcken N trafikplats Rinkeby, östra bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

Ingen uppgift 
 
Ingen uppgift 

Plattbro 
kontinuerlig 
 
Betong 
armerad 

1000 mm 
 
2IIIa 

*Akrylatförsegling 
A-primer, 
5 mm tätskiktsmatta 
Beta 6000 SA, 
50 mm PGJA 11 
 
23 maj till 6 juni 2012 
(primerbehandling) 

Tryckhållfasthet 39-50 
Mpa, Mycket god 
frostbeständighet 
 
2011-08-17 (+27 uppehåll), 
2011-05-18 (+16 uppehåll), 
2011-03-23 (+4 uppehåll), 
2011-01-20 (-4 uppehåll) 
 
Skåneblästring** 

*Enligt ritning var det epoxiförsegling 

**Mobil slungblästring 

Vid tätskiktsinspektion 2016 utfördes ett 10-tal lagade blåsbildningar. 

Entreprenör var Peab och tätskiktsutförare DAB. 

Det aktuella lagningsarbetet utfördes av DAB under perioden 29 juni t o m 26 augusti. Arbetslaget 

från DAB bestod av 3 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA Beta A-primer  

Tätskiktsmatta: Bromatta Beta 6000 SA  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av DAB. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BCS (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan.  

 

 
Utsikt från bro 2-2113-1 



SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2113-1 
Totalt 18 större skadeområden (Låda 1 - Låda 20) samt ytterligare 45 mindre skadeområden  

(Skada 1 - Skada 45) åtgärdades. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 55 och 90 mm, men understeg i de flesta fall 80 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är att MMA-förseglingen i många fall lossnat från 

betongen. I de fall djupfräsning ingått är det emellertid som regel inte möjligt att bedöma vilken typ 

av blåsbildning som orsakat skadan/skadorna. Med djupfräsning menas att fräsen tar sig igenom 

asfaltbetong, gjutasfalt och matta ända ner till och i betongen. 

Följande konstateras angående de olika typerna av skada som har kunnat observeras: 

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

med mattan upp. Se Låda 1, 2, 3, 5 6, 7 och 8. På stora delar av t ex Låda 1 var MMA:n porös. 

Otillfredsställande förarbete av betongytan bedöms vara en stor bidragande orsak till skadans 

uppkomst. MMA:n kan ha blivit porös till följd av fukt. 

• Misstänkt otillräcklig ytdraghållfasthet hos betongen. Se Låda 5, 6 och 9. 

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

mattskarvområde På mönstret i mattan kan misstänkas att plasten som täcker och skyddar 

mattans undersida inte blivit helt smält vid svetsförfarandet. Se Låda 10 och 14. 

• Tätskiktsmattan har svetsapplicerats så otillfredsställande att t o m tejp sitter kvar, vilket också i 

förekommande fall utgjort den avgörande anledningen till att blåsbildning uppstått. Se Låda 11. 

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

sanden varit våt vid utförandet). Se Skada 5 och 8. 

• Skadan har uppstått över dräneringskanal. Se Skada 3 och 4. 

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten. Se Låda 14. 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

• Krav på stålkuleblästring (för att säkerställa betongytans struktur) 

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

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

temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd 

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

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes). Pinholes har dock 

varit svårt att identifiera 



Tätskiktslagningar – 29 - 30 juni 
Totalt 1 större lagningsåtgärd (Låda 1) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 29:e och 30:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +23 och +14 °C och RH mellan 51 och 75 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-75 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
En hel del tillfälliga lagningar med kallasfalt hade gjorts på uppkommen blåsbildning innan vi kom till 

bron (samma dag eller möjligtvis under helgen). Det såg trafikfarligt ut. Se två foton nedan. 

  
Trafikfarliga lagningar? 

Låda 1 

 
Låda 1: Det stora skadeområdet bearbetas. En 
lång mattremsa har tagits bort med stor 
gemensam ansträngning 

 
Låda 1: Matta tas bort. En hel del MMA-
försegling följer med mattan, som på andra 
ställen sitter hårt fast (svarta områden på 
mattans undersida) 

 



 
Låda 1: Tappert försök att dra bort matta med 
hjälp av bogserlina och bil. Det gick sådär 

 
Låda 1: Närbild på matta med MMA-försegling. 
MMA:n verkar porös och torr 

 

 
Låda 1: All gammal matta ska bort. På stora 
delar ligger betongen slät och helt utan 
försegling (där denna släppt och finns på 
mattan istället) 

 
Låda 1: En annan del av skadeområdet med 
lokala släpp mellan betong och försegling 

 

 
Låda 1: Skadeytorna har försetts med MMA och 
sand 

 
Låda 1: Godkänt dragprov med resultat 3,5 MPa 

 



 
Låda 1: En mindre yta på det skadade området 
förses med ny matta 

 
Låda 1: Här åtgärdas med en större lång 
mattvåd som kan rullas ut under svetsnings-
förfarandet 

 

 
Låda 1: Rivprovet blev godkänt 

 
Men mycket finns kvar att laga på bron 

 

Tätskiktslagningar – 30 juni- 1 juli 
Totalt 1 större lagningsåtgärd (Låda 2) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 30:e juni och 1:e juli.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Lufttemperaturen låg mellan +18 och +13 °C och RH mellan 70 och 88 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-75 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Foton och kommentarer har erhållits från Patricio Cruz InfraKonsult. 



Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Låda 2 

 
Låda 2: Skadeytan är uppfräst 

 
Låda 2: Gammal matta som tagits upp. MMA-
förseglingen sitter kvar på mattans undersida 

 

 
Låda 2: Ytan slipas/flexas 

 
Låda 2: Dragprov med resultat 3,5 MPa och 
ytligt brott i betongen 

 

  



Tätskiktslagningar –1 - 2 juli 
Totalt 1 större lagningsåtgärd (Låda 3) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 1:e och 2:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +12 °C och RH mellan 78 och 94 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 75 mm. Dragprovsresultatet (2,5 MPa) för ny MMA-primer visade 

på godkänd ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

 

Låda 2 från föregående natt inspekteras 

Låda 3 

 
Låda 3: Ett nytt skadeområde (Låda 3) ska 
fräsas upp ända ner till/i betongen 

 
Låda 3: Resultat av fräsningen. Slitlager, 
gjutasfalt och matta följer med fräsen upp. Det 
är därför inte möjligt att bedöma vilken typ av 
blåsbildning som orsakat skadan/skadorna 

 



 
Låda 3: Resultat av fräsningen. Lite matta sitter 
kvar 

 
Låda 3: Resultat av fräsningen. Betongen har 
troligtvis tagit en del ytlig skada 

 
 

 

 
Låda 3: Resultat av fräsning. En del MMA sitter 
också kvar på betongen 

 
Låda 3: Resultat av fräsning. Matta med 
MMA-försegling som är tjock och porös 

 
 

 

 
Låda 3: Lådan ska kantsågas. Viss matta måste 
finnas kvar längs kanterna för att möjliggöra 
överlapp med ny matta 

 
Låda 3: Ytan slipas/flexas (här föredömligt med 
glasögon och skyddsmask) 

 



 
Låda 3: Betongens varierande utseende efter 
slipning/ flexning 
 

 
Låda 3: Betongens varierande utseende efter 
slipning/ flexning  

 
Låda 3: Ytan blåses slutligen ren (med lövblås) 
 

 
Låda 3: Primerbehandlingen med MMA 
påbörjas 
 

 
Låda 3: Ytan har försetts med MMA- primer och 
sand. Provstämpeln är placerad inför 
dragprovning 

 
Låda 3: Dragprovet blev godkänt. Resultat 2,5 
MPA (förhållandevis lite lågt) med brott en bit 
ner i betongen (inte ytligt vilket är mest 
vanligt) 

 

  



Tätskiktslagningar –2 - 3 juli 
Totalt 1 större lagningsåtgärd (Låda 4) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 2:e och 3:e juli. Låda 4 ligger i linje med övriga tre större lådor och lagringsåtgärder. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +12 °C och RH mellan 50 och 77 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-80 mm (mätt på olika ställen i Låda 4). Dragprovsresultatet 

(4 MPa) för ny MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet 

på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 4 

 
Låda 4: Lådan har märkts ut (längst bort i bild) 
och ligger i linje med övriga tre större lådor och 
lagringsåtgärder 

 
Låda 4: Fräs och sopmaskin sätter igång. Fräsen 
går ända ner till/i betongen. Det rinner en del 
vatten under fräsen 

 

 
Låda 4: Slitlager, gjutasfalt och matta följer med 
fräsen upp. Det är därför inte möjligt att 
bedöma vilken typ av blåsbildning som orsakat 
skadan/skadorna 

 
Låda 4: Lite justerande arbete återstår att 
utföra innan själva lagningsarbetet kan starta. 
Beläggningstjockleken för lådan varierade från 
65-80 mm 

 



 
Låda 4: Den frästa ytan behöver slipas till. Här 
var tanken att prova en golvslip som skulle göra 
arbetet både lättare och snabbare än med en 
handhållen mindre betongslipmaskin (sittande 
på knä) 

 
Låda 4: Golvslipen i närbild. Tyvärr var DAB:s 
kraftaggregat inte starkt nog för att driva 
slipen. Binab fick istället den äran denna natt 

 

 
Låda 4: Hela skadeområdet är slipat (med 
handhållen mindre slip) 

 
Låda 4: Betongytans utseende efter fräsning och 
efterföljande slipning som avslutades med 
dammsugning och lövblås. Längsgående spår syns 
efter fräsen 

 

 
Låda 4: Närbild på betongytan 

 
Låda 4: Mer närbild på betongytan 

 



 
Låda 4: Primerbehandling med MMA och sand 
påbörjas 

 
Låda 4: Godkänt dragprov på MMA-primern, 
4 MPa 

 

  



Tätskiktslagningar –6 - 7 juli 
Totalt en stor lagning (Låda 5) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 

6:e och 7:e juli. En allvarlig blåsskada som uppstått i beläggningen i närheten av Låda 5 fylldes också 

med gjutasfalt efter penetrering av blåsan. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +14 och +11 °C och RH mellan 79 och 90 %. Det regnade från och till 

under arbetet denna natt. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-70 mm. Dragprovsresultatet (1,5 MPa) för ny MMA-primer 

visade på otillräcklig ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta fick 

upprepas innan det kunde godkännas. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 5 

 
Låda 5: Fräsningen satte igång trots viss risk för 
regn. Liksom för Låda 4 fick fräsen gå ända ner 
till/i betongen. Det är därför inte möjligt att 
bedöma vilken typ av blåsbildning som orsakat 
skadan/skadorna 

 
Låda 5: Det nya åtgärdsstället låg i nära 
anslutning till tidigare Låda 1 och Låda 4. Den 
frästa ytan blev cirka 17 kvm. Beläggningstjock-
leken var 65-70 mm 

 

 
Låda 5: En stor blåsa kunde bland annat 
noteras på ytan 

 
Låda 5: MMA-försegling och betong satt kvar på 
mattremsorna som följde med fräsen upp 



 

 
Låda 5: Ytan är uppfräst och sopad 

 
Låda 5: Kanterna sågas raka 

 

 
Låda 5: Gjutasfalt och rester av matta tas bort 

 
Låda 5: Ännu en bild av borttagen gammal 
matta med MMA-försegling och betong 

 

 
Låda 5: Alla hjälper till 

 
Låda 5: Nya golvslipen ska provas med 
kraftigare elverk  

 



 
Låda 5: Det fungerar bra 

 
Låda 5: Men sen började det duggregna och 
arbetet avbröts för en stund 

 

 
Låda 5: Det blev snart uppehåll igen och arbetet 
kunde fortsätta 

 
Låda 5: Lite justering av ytans råhet behövdes, 
här med spett och hammare 

 

 
Låda 5: Även lite slipning/flexning här och 
var blev det 

 
Låda 5: Avslutningsvis togs lövblåsen fram 

 



 
Låda 5: Behandlingen med MMA-primer och 
sand kunde börja 

 
Låda 5: Hela ytan har fått primer och sand. 
Provstämpeln för dragprovning är utplacerad 
 

 
Låda 5: Den ena mindre ytan med primer och 
sand 

 
Låda 5: Den andra mindre ytan med primer och 
sand 

 

 

Låda 5: Dragprovet gav resultatet 1,5 MPa, vilket är lågt jämfört med övriga resultat som erhållits på 

Kymlingelänken under det aktuella åtgärdsprojektets gång. 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. Dragprovsresultatet för Låda 5 indikerar att så inte har varit fallet för åtminstone 

delar av bro 2-2113-1. 



 
Låda 5: Andra lagret MMA påfördes 

 
Låda 5: Provstämpel anbringades på andra 
lagret MMA för dragprovning. Resultatet 
låg strax under 2 MPa vilket åter indikerar 
att betongytan inte är stark nog 

 

 
Låda 5: Torkinsatser med lövblås sattes in efter 
regnskur 

 
Låda 5: Mer torkinsats med svetsaggregat 

 

 
Låda 5: Bitumenlösning användes i brottytan 
efter andra dragprovet. Anledningen till detta 
var tidsbesparing 

 
Låda 5:En mindre mattbit svetsappliceras på 
MMA-förseglingen för rivprov 

 



 
Låda 5: Flera försök med rivprov gjordes, kanske 
lite för snabbt för att bli riktigt godkänt 
 

 
Låda 5: Mattvåder svetsappliceras i lådan 

 
Låda 5: Svetsapplicerad matta mot gammal 
matta med överlapp 
 

 
Låda 5: Utflytet av svetsbitumen varierade 

 
Låda 5: Stort utflyt av svetsbitumen 

 
Låda 5: Tjockt med svetsbitumen även under 
mattan 

  



Vägskada 

 
Vägskada: En kraftig och trafikfarlig vägskada 
hade tidigare uppstått på den nu avstängda 
delen av bron. Gjutasfalten är frilagd och 
asfaltbetongen sönderkörd 

 
Vägskada: Skadan lagades tillfälligt med 
gjutasfalt 

 

  



Tätskiktslagningar –7 - 8 juli 
Totalt en stor lagning (Låda 6) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 

7:e och 8:e juli.  

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +9 °C och RH mellan 50 och 81 %. Det regnade något från och 

till under arbetet även denna natt. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultaten (3,2 respektive 3,5 MPa) för ny 

MMA-primer på betongen som förbehandlats på olika sätt indikerar att: 

- Fräsningen kan ha haft en negativ inverkan på betongens ytdraghållfasthet och/eller betongen var 

otillräckligt stark på denna del av bron  

- Vidhäftningen mellan gammal väl sittande MMA-försegling och ny MMA-primer kan bli tillräckligt 

stark för att hålla den nya beläggningen. 

Rivprovet på ny matta var godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 6 

 
Låda 6: Djupfräsning av ny stor skadeyta (inte 
möjligt att mer ingående bedöma vilken typ av 
blåsbildning som orsakat skadan/skadorna 
 

 
Låda 6: Här syns ett par större blåsor under 
fräsningsarbetets gång  

 
Låda 6: En av de större blåsorna som noterades 

 
Låda 6: Mattremsor som fräsen tagit med 
upp. MMA syns på mattremsornas undersida 
och på betongen 



 

 
Låda 6: Del av fräst yta 

 
Låda 6: Lite bearbetning för hand utförs inför 
slipning samt appliceringen av MMA och matta  
 

 
Låda 6: Golvslipen tar över 

 
Låda 6: Även lite slipning/flex behövdes 

 

 

Låda 6: Första lagret med MMA kommer på plus sand. Observera att 3 provstämplar finns utsatta för 

kommande dragprovning 

  



 

 
Låda 6: Denna första provstämpel sattes dit på 
en yta som efter fräsning även slipats med den 
mindre handhållna slipen/flexen. MMA:n fick 
härda under en dryg timme före provdragning  
 

 
Låda 6: Resultatet för den första provstämpeln 
och -dragningen blev 3 MPa med brott ytligt i 
betongen 

 
Låda 6: Denna andra provstämpel sattes dit på 
en yta som efter fräsning inte slipats ytterligare 
med den mindre handhållna slipen/flexen. 
MMA:n fick härda under en dryg timme före 
provdragning 
 

 
Låda 6: Resultatet för den andra provstämpeln 
och -dragningen blev 2 MPa med brott ytligt i 
betongen 

 
Låda 6: Denna tredje provstämpel sattes dit på 
en yta med rester av gammal väl sittande 
MMA-försegling kvar på betongen 

 
Låda 6: Resultatet för den tredje provstämpeln 
och -dragningen blev 3,5 MPa med brott ytligt i 
betongen 

 

 



Erhållna tre olika dragprovningsresultat enligt ovan indikerar att: 

• Fräsningen kan ha haft en negativ inverkan på betongens ytdraghållfasthet och/eller betongen 

var otillräckligt stark på denna del av bron 

• Vidhäftningen mellan gammal väl sittande MMA-försegling och ny MMA-primer kan bli 

tillräckligt stark för att hålla den nya beläggningen 

 

Låda 6: Hela ytan har försetts med MMA-försegling 

  



Tätskiktslagningar –8 - 9 juli 
Totalt en stor lagning (Låda 7) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 

8:e och 9:e juli.  

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Martin Sundelin, Svevia 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-80 mm (65 mm för Låda 7 och 75-80 mm för den mindre 

Skada 1). Dragprovsresultatet (2,5 MPa) för ny MMA-primer visade på godkänd ytdraghållfasthet hos 

betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Foton och kommentarer har erhållits från Martin Sundelin, Svevia. Enligt DAB:s egenkontroll hade 

MMA-förseglingen i skadade områden släppt från betongen. 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Låda 7 

 
Låda 7: Uppfräst skada på cirka 7 kvm som 
bearbetas. Vid djupfräsningen följer slitlager, 
gjutasfalt och matta med fräsen upp. Det är 
därför inte möjligt att mer ingående bedöma 
vilken typ av blåsbildning som orsakat 
skadan/skadorna 

 
Låda 7: Ytan har börjat slipas 

 

Skada 1 

 

Skada 1: En mindre skada togs också upp och slipas/flexas här 



Tätskiktslagningar –9 - 10 juli 
Totalt en stor lagning (Låda 8) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 

9:e och 10:e juli.  

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Martin Sundelin, Svevia 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-80 mm (70-80 mm för Låda 8 och 65-70 mm för Skada 2). 

Dragprovsresultatet (2 MPa) för ny MMA-primer visade på knappt godkänd ytdraghållfasthet hos 

betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Foton och kommentarer har erhållits från Martin Sundelin, Svevia. Enligt DAB:s egenkontroll hade 

MMA-förseglingen i skadade områden släppt från betongen. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 8 

 
Låda 8: Uppfräst skada på cirka 14 kvm. Vid 
fräsningen följer slitlager, gjutasfalt och matta 
med fräsen upp. Det är därför inte möjligt att 
mer ingående bedöma vilken typ av blåsbildning 
som orsakat skadan/skadorna 

 
Låda 8: Skadan har slipats  

 

Skada 2 

 
Skada 2: En mindre skada frästes också upp 

 
Skada 2: Skadan har förberetts ytterligare 

  



Tätskiktslagningar –13 - 14 juli 
Totalt 2 stora lagning (Låda 9 och Låda 10) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 13:e och 14:e juli.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia  

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik  

Lufttemperaturen låg mellan +18 och +11 °C och RH mellan 53 och 91 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 75-80 mm. Dragprovsresultat för två dragningar på ny MMA-

primer blev 2,5 MPa (för yta som slipats/flexats utan föregående djupfräsning) respektive 2 MPa för 

yta som först djupfrästs och sedan slipats/flexat lite grand. Resultaten visar på viss skillnad beroende 

på förbehandling av betongen samt ligger relativt lågt jämfört med de flesta andra 

dragprovningsresultat inom projektet.  

Rivprovet på ny matta utfördes på Låda 9 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

 
Åtgärdsställena har markerats upp för fräsning. 
De ligger mellan tidigare Låda 8 och Skada 2 

 
Ny fin sopmaskin 

 

Låda 9 

 
Låda 9: Utmärkta blåsskador. Hela skade-
området djupfrästes ner till/i betongen  

 
Låda 9: Gjutasfalten tas bort längs lådans kanter 
för överlapp med kommande ny matta. 
Beläggningstjockleken var 75-80 mm 

 



 
Låda 9: MMA sitter kvar på vissa delar av den 
frästa ytan 
 

 
Låda 9: MMA på uppfräst yta 

 
Låda 9: Skadeområdet är försett med ny MMA 
och sand. En provstämpel är utplacerad för 
dragprovning 

 
Låda 9: Resultatet blev 2 MPa med brott en 
bra bit ner i betongen. Man kan igen fundera 
över om den hårda djupfräsningen har skadat 
betongen och ytdraghållfastheten därför 
ligger något lågt. Mindre sprickbildning kan 
ha uppstått under fräsningsprocessen 

 

Låda 10 

 
Låda 10: Utmärkta blåsskador. Det beslöts att 
skadan närmast i bild (en tydlig större blåsa) 
skulle tas upp manuellt (inte fräsas ända ner 
till/i betongen) för att visuellt bättre kunna 
bedöma skadeorsaken 

 
Låda 10: På den del av skadeområdet som frästs 
ner till/i betongen syntes på vissa ställen MMA-
försegling som satt kvar på betongen. Skadan 
låg inte i mattskarvområde. 
Beläggningstjockleken var 75-80 mm 



 
Låda 10: För den mindre delen av skadeom-
rådet som togs upp manuellt konstaterades att 
blåsbildningen uppstått i mattskarvområde. All 
MMA satt kvar på betongen. Mattan var appli-
cerad med otillräckligt utflyt av svetsbitumen 
 

 
Låda 10: Bit av matta där det syns tydligt att 
svetsbitumenet inte smält och flutit ut 
tillfredsställande längs mattans kant vid 
svetsförfarandet 
 

 
Låda 10: Bit av matta där man på mönstret i 
mattan kan misstänka att plasten som täcker 
och skyddar mattans undersida inte blivit helt 
smält vid svetsförfarandet 

 
Låda 10: En rulle tätskiktsmatta (Bromatta Beta 
6000 SA). Plasten som täcker hela mattans 
undersida och som gör att mattrullen inte 
klistrar ihop syns i överkant. Denna måste 
smälta bort fullständigt vid svetsförfarandet 
 

 
Låda 10: Mattrullens utsida (med skyddsplast) 

 
Låda 10: Det mindre skadeområdet (som inte 
frästs ner till/i betongen) slipas/flexas 

 



 
Låda 10: Hela skadeområdet är slipat/flexat 

 
Låda 10: Fräst och slipad/flexad yta 

 

 
Låda 10: Det mindre skadeområdet (som 
inte frästs ner till/i betongen) har försetts 
med ny MMA och sand. En provstämpel har 
placerats ut för dragprovning  

 
Låda 10: Resultatet blev 2,5 MPa med ytligt brott i 
betongen 

 

  



Tätskiktslagningar –14 - 15 juli 
En stor lagning (Låda 11) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under natten mellan 14:e 

och 15:e juli.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia  

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik  

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +13 °C och RH mellan 68 och 91 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-70 mm. Dragprovsresultat för två dragningar på ny MMA-

primer blev mer än 3,5 MPa (för yta som slipats/flexats utan föregående djupfräsning) respektive 

också mer än 3,5 MPa för yta som först djupfrästs och sedan slipats/flexats lite grand. Resultaten 

visar denna gång ingen skillnad beroende på förbehandling av betongen samt ligger inte lågt jämfört 

med andra dragprovningsresultat inom projektet.  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 11 

 
Låda 11: Markerade skador efter bomknackning 

 
Låda 11: Mer bomknackning utförs på 
gjutasfalten för lokalisering av blåsskador under 
mattan 
 

 
Låda 11: Nu har fräsen gått ner till/i betongen 

 
Låda 11: MMA syns på betongen 

 



 
Låda 11: Ytterligare bearbetning tar vid. Längst 
bort i bild till höger ligger ytan som inte har 
djupfrästs 
 

 
Låda 11: Den gamla mattan friläggs manuellt 
från gjutasfalt 

 
Låda 11: Bit av matta som tagits upp manuellt. 
Bit av tejp syns i nederkant. Mattan är 
varierande blank och matt 

 
Låda 11 På denna mattbiten fanns mycket tejp 
kvar vilket också är den avgörande anledningen 
till att blåsbildning uppstått på det aktuella 
skadeområdet 

 
Låda 11: Ytorna har slipats/flexats, den större 
delen endast i någon mån efter djupfräsningen 

 
Låda 11: Ytorna har försetts med MMA och 
sand. Provstämplar har placerats ut för 
dragprovning  

 



 
Låda 11: Resultatet blev mer än 3,5 MPa vid 
dragprovning på den mindre ytan som inte var 
djupfräst  

 
Låda 11:Resultatet blev mer än 3MPa vid 
dragprovning på den större ytan som var 
djupfräst  

 

 

Låda 11: Andra lagret med MMA påförs 
  



Tätskiktslagningar –15 - 16 juli 
Totalt 3 stora lagning (Låda 12, 13 och 14) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält under 

natten mellan 15:e och 16:e juli.  

Följande övriga personer var på plats:  

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik  

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +12 °C och RH mellan 70 och 95 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultat för två dragningar på ny MMA-

primer blev 2,5 MPa för Låda 12 respektive 2,5 MPa för Låda 13. I båda fallen gäller att betongytan 

först djupfrästs och sedan slipats/flexats lite grand. Resultaten ligger något lågt jämfört med de flesta 

andra dragprovningsresultat inom projektet, men på samma nivå som för tidigare ytor som 

djupfrästs.  

Rivprovet på ny matta utfördes på Låda 13 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 12 

 
Låda 12: Lådan är djupfräst (ej möjligt att 
bedöma typen av blåsbildning). MMA och 
matta verkar ha släppt från betongen  
 

 
Låda 12: Ytan bearbetas inför slipning/flexning. 
Beläggningstjockleken låg på 70 mm 

 
Låda 12: Ytan är flexad/slipad 

 
Låda 12: MMA och sand appliceras. En provstämpel 
har placerats ut för dragprovning på MMA:n 



 

 

Låda 12: Resultatet vid dragprovning blev 2,5 MPa med ytligt brott i betongen 

Låda 13 

 
Låda 13: Skadeområdet kantsågas efter 
djupfräsning 
 

 
Låda 13: En del MMA syns på den djupfrästa 
ytan 

 
Låda 13: Gjutasfalt tas bort längs kanterna för 
överlapp med den nya mattan. 
Beläggningstjockleken ligger på cirka 70-75 mm 

 
Låda 13: MMA och betong satt kvar på 
mattbitar som togs bort från kanterna. Om 
detta orsakats av djupfräsningen, eller inte, är 
dock svårt att avgöra 



 
Låda 13: Den djupfrästa betongen slipas/flexas  

 
Låda 13: Ytan har fått MMA och sand. 
Provstämpel har placerats ut för dragprovning 
av det nya första MMA-lagret 
 

 

Låda 13: Resultat 2 MPa med brott en bra bit ner i betongen 

 

Låda 14 

 
Låda 14: Skadan Har frästs upp en bit ner i 
gjutasfalten 

 
Låda 14: Yta som inte ska djupfräsas har 
markerats. Den tas upp manuellt. Resterande 
del av Låda 14 verkar inte ha några 
blåsbildningsskador trots att det verkade så vid 
den första bomknackningen 

 



 
Låda 14: Mattan sitter förhållandevis väl och ingen 
MMA följer med mattan upp. Skadan ligger inte i 
mattskarvområde. Beläggningstjockleken ligger på 
75-80 mm 
 

 
Låda 14: På mattbiten som tagits upp anar 
man rester av icke helt smält skyddsplast, 
vilket kan ha bidragit till blåsbildningen 

 
Låda 14: Ytan är färdig för att slipas/flexas 

 
Låda 14: Ytan har slipats/flexats 
 

 

Låda 14: Ytan har försetts med MMA och sand  

  



Tätskiktslagningar –16 - 17 juli 
Totalt 6 lagningsåtgärder (Skada 3, 4, 5, 6, 7 och 8) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält 

(vänster sida) under natten mellan 16:e och 17:e juli.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik  

Lufttemperaturen låg mellan +20 och +14 °C och RH mellan 55 och 81 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultat för två dragningar på ny MMA-

primer blev mer än 3,5 MPa för Skada 5 respektive mer än 3,5 MPa för Skada 7. För Skada 5 gäller att 

betongytan inte djupfrästs före den slipats/flexats. Skada 7 har däremot djupfrästs. Resultaten ligger 

på samma höga nivå som för de flesta andra dragprovningarna inom projektet.  

Rivprovet på ny matta utfördes på Låda 7 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 3 och 4 

  
Under skadorna fanns en dräneringskanal. För Skada 4 ingick även ett grundavlopp. Det beslöts att 
komplettera med BCS i kanalerna och sedan lägga över med gjutasfalt utan ytterligare åtgärd 
 

 

Skada 3 och 4: Ytorna (här yta 4) har kompletterats med BCS och kantförseglats med bitumenlösning 

före gjutasfalten läggs ut 



Skada 5 

 
Skada 5: Skadan har frästs upp (inte djupfrästs) 

 
Skada 5: Gjutasfalt avlägsnas längs kanter för 
överlapp med den nya mattan  
 

 
Skada 5: Det fanns en sandansamling på mattan 
under gjutasfalten, vilket kan ha bidragit till 
blåsbildningen och skadans uppkomst 
 

 
Skada 5: Blåsbildningsområdet skärs upp. MMA 
har följt med mattan upp lokalt 

 
Skada 5: Bit av borttagen matta med MMA och 
betong 

 
Skada 5: Hela skadeområdet är frilagt. 
Beläggningstjockleken låg på 75-80 mm 

 



 
Skada 5: Skadan är slipad/flexad 

 
Skada 5: Skadan har försetts med MMA och 
sand. En provstämpel har placerats ut för 
dragprovning på MMA:n 
 

 

Skada 5: Dragprovningsresultatet blev mer än 3,5 MPa med ytligt brott i betongen 

 

Skada 6 

 
Skada 6: Skadan har frästs upp (inte 
djupfrästs) 

 
Skada 6: Gjutasfalt tas bort längs kanterna för 
överlapp med den nya mattan 



 
Skada 6: Skadan ligger i skarv och i 
skarvområde. Ett litet släpp av MMA:n 
noteras också 

 
Skada 6: Skadan har slipats/flexats. 
Beläggningstjockleken låg på 70-80 mm 

 

Skada 6: MMA och sand har påförts de slipade ytorna 

 

Skada 7 

 
Skada 7: Skadan är fräst ner i gjutasfalten och 
troliga blåsbildningar markerade 

 
Skada 7: Skadan är djupfräst och kantsågad. 
(Det är med denna fräsningsteknik inte möjligt 
att bedöma vilken typ av skada som uppstått i 
tätskiktet och orsakat eller bidragit till 
blåsbildningen) 

 



 
Skada 7: Skadan bearbetas för överlapp med 
den nya mattan 
 

 
Skada 7: Provstämpel har placerats ut på MMA-
behandlad yta för dragprovning 

 
Skada 7: Resultatet blev mer än 3,5 MPa med 
ytligt brott i betongen 

 
Skada 7: Andra lagret med MMA påförs 

 

Skada 8 

 
Skada 8: Skadan är uppfräst (inte djupfräst) 

 
Skada 8: Blåsbildningen kan ha orsakats av sand 
(fuktig?) på mattan under gjutasfalten 

 



 

Skada 8: Gjutasfalt tas bort längs kanterna för överlapp med den nya mattan 

 

Övrigt – Hjulspår 

 

Hjulspåren var bitvis djupa. 2,7 cm uppmättes här 

  



Tätskiktslagningar –10 - 11 augusti 
Totalt 1 stor lagning (Låda 15), med 20 mindre skadeområden innanför lådan, genomfördes av DAB 

på brons norrgående körfält (vänster sida) under natten mellan 10:e och 11:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +21 och +10 °C och RH mellan 43 och  90 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-70 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev mer än 3,5 MPa respektive 3,0 MPa.  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 15 

 
Låda 15: Skadepartier inom lådan märks upp 
efter en första fräsningsomgång och 
bomknackning 

 
Låda 15: En av de uppmärkta skadorna 

 

 
Låda 15:Fräsen djupfräser sedan hela området 
på cirka 18 kvm 

 
Låda 15: Matta följer med fräsen upp i slamsor 

 



 
Låda 15: Hela lådan är djupfräst 

 
Låda 15: Manuellt rensningsarbete tar vid med 
bl a bilmaskin 

 

 
Låda 15: Arbete med att slipa/flexa hela ytan 
genomförs 

 
Låda 15: MMA-primer och sand påförs 

 

 
Låda 15: Dragprovning för MMA-primern utförs 
på två ställen 

 
Låda 15: Resultaten blev 3,5 respektive 3 MPa 

 

  



Tätskiktslagningar –11 - 12 augusti 
Totalt 2 stora lagningar (Låda 16 och 17) samt en mindre Skada 9 genomfördes av DAB på brons 

norrgående körfält (vänster sida) under natten mellan 11:e och 12:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +19 och +12 °C och RH mellan 49 och 89 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-70 mm. Dragprovsresultatet för ny MMA-primer blev 2,0 

(djupfräst yta).  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 16 

Lådan innehöll 10 inre skador. Den djupfrästes i sin helhet. 

 
Låda 16: Skadeområden har markerats i lådan 

 
Låda 16: Djupfräsning tar vid 

 

 
Låda 16: Manuell bearbetning 

 
Låda 16: Hela lådan slipas/flexas 

 



 
Låda 16: Lådan primerbehandlas med MMA och 
sandas 

 
Låda 16: Dragprovning har genomförts. 
Resultatet blev 2,0 MPa med brott en bit ner 
i betongen. Det låga värdet förmodas bero 
på inverkan av djupfräsningen 

 

Låda 17 

Lådan innehöll 6 inre skador som togs upp och avlägsnades manuellt. Lådan djupfrästes inte. 

 
Låda 17: Skadorna har markerats på 
asfaltbeläggningen 

 
Låda 17: Motsvarande markering görs efter en 
första fräsningsåtgärd 

 

 
Låda 17: Gjutasfalten tas bort över 
tätskiktsmattan på sex utmärkta ställena 

 
Låda 17: Lös matta tas bort. Blanka partier på 
borttagen matta vittnade om att 
svetsbitumenet inte värmts tillräckligt 

 



 
Låda 17: Ett av ställena där matta tagits bort. 
Ingen MMA följer med mattan upp 

 
Låda 17: Ett annat ställe där matta tagits bort. 
Ingen MMA följer med mattan upp, vilket för 
övrigt gäller för samtliga skadeområden i lådan 

 

 
Låda 17: Skadorna slipas/flexas 

 
Låda 17: Skadorna är redo för primerbehandling 

 

Skada 9 

 
Skada 9: Skadan är blottlagd 

 
Skada 9: Slipad/flexat skadeområde 

 

  



Tätskiktslagningar –12 - 13 augusti 
Totalt 8 lagningar (Skada 10 - 17) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält (vänster sida) 

under natten mellan 12:e och 13:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +21 och +16 °C och RH mellan 54 och 78 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev 2,5 respektive mer än 3,5 MPa.  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 10 

 
Skada 10: Skadan har frästs ner till gjutasfalten 
och två mindre områden har markerats efter 
bomknackning 

 
Skada 10: De mindre skadeområdena bearbetas 
med svetslåga och barkspade för att frilägga 
mattan. Mattan satt hårt fast på det ena 
området och sämre på det andra. Ingen MMA 
följde med mattan upp. Otillfredsställande 
svetsningsarbete och/eller pinholes kan 
misstänkas 

 

 
Skada 10: Borrprov tas ut i Svevias regi 

 
Skada 10: Hela skadan bearbetas 

 



 

Skada 10: Slipat/flexat. Beläggningstjockleken låg på 70-75 mm 

Skada 11 

 

Skada 11: På uppfräst skada fanns inget att åtgärda. Den fylldes med PGJA utan annan åtgärd 

Skada 12/13 

 
Skada 12/13: Utmärkta skador efter fräsning 
och bomknackning. Beläggningstjockleken 
ligger på cirka 75 mm. Båda skadorna låg i 
skarvområde 

 
Skada 12/13: Representativt exempel på 
mattbit som tagits upp. MMA följer inte med 
mattan upp. Otillfredsställande svetsnings-
arbete och/eller pinholes kan misstänkas vara 
orsak till blåsbildningsskadorna 

 



 
Skada 12:Matta har frilagts och en bit över 
blåsan tagits bort 

 
Skada 13: Matta har frilagts och en bit över 
blåsan tagits bort 

 

Skada 14 

 
Skada 14: Markerat skadeområde efter fräsning 
och bomknackning. Beläggningstjockleken låg 
på cirka 80 mm. Skadan låg inte i skarvområde 

 
Skada 14: Område där matta tagits bort. Ingen 

MMA följer med mattan upp. Otillfredsställande 
svetsningsarbete och/eller pinholes kan 

misstänkas vara orsak till blåsbildningsskadorna 
 

Skada 15 

 
Skada 15: Skadan är markerad efter 
fräsning och bomknackning. Beläggnings-
tjockleken låg på cirka 80 mm. Skadan låg i 
skarvområde 

 
Skada 15: Matta har avlägsnats över blåsskada. 
Skadan ligger i skarvområde. Ingen MMA följer med 
mattan upp. Otillfredsställande svetsningsarbete 
och/eller pinholes kan misstänkas vara orsak till 
blåsbildningsskadorna 

 



 
Skada 15: Matta har avlägsnats 

 
Skada 15: Ingen MMA sitter kvar på mattan 
som tagits bort 

 

Skada 16 

 
Skada 16: Gjutasfalt tas bort för att frilägga 
matta och blåsskada. Beläggningstjockleken 
låg på cirka 70 mm 

 
Skada 16: Klart för primerbehandling 

 

Skada 17 

 
Skada 17: Här fanns en stor blåsa. Skadan 
slipas/flexas. Beläggningstjockleken låg på 70-
75 mm 

 
Skada 17: Redo för MMA-primer 

 



 
Skada 17: Dragprovet gav resultatet 2,5 MPa 

Dragprovning genomfördes även på Skada 12 med resultat mer än 3,5 MPa. Godkänt rivprov ingick 

även. 

  



Tätskiktslagningar –13 - 14 augusti 
Totalt 4 lagningar (Låda 18 samt Skadorna 18 - 20) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält 

(vänster sida) under natten mellan 13:e och 14:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +19 och +15 °C och RH mellan 73 och 97 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 75-90 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev 2,5 MPa på djupfräst yta respektive mer än 3,5 MPa på icke djupfräst yta.  

Rivprovet på ny matta utfördes på Låda 18 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 18 

 
Låda 18: Lådan har frästs. Den närmaste ytan i 
bild djupfrästes, men inte resten av lådan 

 
Låda 18: Gjutasfalt tas bort över mattan på de 
markerade skadade områdena. 
Beläggningstjockleken låg på 80-90 mm 

 

 
Låda 18: Matta har avlägsnats från en inre 
skada. All MMA sitter kvar på betongen 

 
Låda 18: Ytterligare frilagda ytor där MMA inte 
följt med mattan upp 

 



 
Låda 18: Frilagd yta under mattan. Ingen MMA 
följer med mattan upp. Samtliga skador ligger i 
mattskarvområde 

 
Låda 18: Bit av matta som tagits bort. 
Otillräcklig svetsningsinsats och/eller pinholes 
kan förmodas ha orsakat uppkommen 
blåsbildning och skador för Låda 18 

 

 
Låda 18: Dragprov genomfördes med resultatet 
2,0 MPa och brott en bit ner i betongen. Det 
förhållandevis låga värdet kan bero på 
djupfräsningen 

 
Låda 18: Lådan har försetts med MMA-
försegling och stryks här med bitumenlösning 
längs kanterna 

 

 
Låda 18: Ny matta svetsappliceras  

 
Låda 18: Godkänt rivprov genomförs 

 



Skada 18 

 
Skada 18: Markerad skada efter fräsning 

 
Skada 18: En mindre bit av MMA-försegling och 
betong har följt med mattan upp 

 

 
Skada 18: Borttagen bit av matta med MMA 
och betong 

 
Skada 18: Skadan har slipats/flexats. 
Beläggningstjockleken ligger på cirka 75-80 mm 

 

 
Skada 18: MMA-försegling har påförts skadan 

 
Skada 18: Gjutasfalt läggs ut 

 



Skada 19 

 
Skada 19: Skadan är markerad efter fräsning 

 
Skada 19: Gjutasfalt tas bort och mattan 
friläggs: Beläggningstjockleken ligger på cirka 
80 mm. Viss sandansamling noteras på mattan 

 

 
Skada 19: En bit matta över blåsbildningen tas 
lätt bort 

 
Skada 19: Frilagd yta under mattan. Ingen 
MMA följer med mattan upp 

 

 
Skada 19: Slipad/ flexad skada 

 
Skada 19: Gjutasfalt har lagts på 

 



Skadaa 20 

 

Skada 20: Utmärkta skadeområden. Beläggningstjockleken låg på cirka 80 mm 

 
Skada 20: Skadeområdena slipas/flexas 

 
Skada 20: MMA-förseglingen är klar 

 

  



Tätskiktslagningar –17 - 18 augusti 
Totalt 5 lagningar (Skadorna 21 - 25) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält (vänster sida) 

under natten mellan 17:e och 18:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +20 och +14 °C och RH mellan 75 och 100 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev 2,5 MPa (på Skada 24) respektive mer än 3,5 MPa (på Skada 21). Ingen del var djupfräst. 

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 21 

 
Skada 21: Skadan har markerats i beläggningen 
efter bomknackning 

 
Skada 21: Fräsning har genomförts 

 

 
Skada 21: Gjutasfalten tas bort 

 
Skada 21: Mattan friläggs 

 



 
Skada 21: Matta har tagits bort över 
blåsbildning som inte låg i mattskarvområde 

 
Skada 21: Beläggningstjockleken mäts efter 
slipning/flexning. Den låg på cirka 80 mm 

 

 
Skada 21: MMA-primer har påförts och en provstämpel 
placerats ut 

 
Skada 21: Resultatet vid drag-
provningen blev mer än 3,5 MPa 
med ytligt brott i betongen 

 

Skada 22 

 
Skada 22: Skadan har markerats på 
beläggningen 

 
Skada 22: Skadan har frästs 

 



 
Skada 22: Gjutasfalten tas bort över 
blåsbildningarna 

 
Skada 22: De yttre skadorna ligger alla i 
mattskarvområde. Ingen MMA följer med 
upptagen matta 

 

 
Skada 22: Skadeområdena är slipade/flexade. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm 

 
Skada 22: MMA har påförts 

 

Skada 23 

 
Skada 23: Beläggningsskadan har markerats 

 
Skada 23: Skadan har frästs 

 



 
Skada 23: Gjutasfalten tas bort 

 
Skada 23: Matta över blåsbildningen har tagits 
bort 

 

 
Skada 23: Borttagen mattbit. Ingen MMA följer 
med och skadan ligger i mattskarvområde 

 
Skada 23: Skadan är slipad/flexad. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 80 mm 

 

 
Skada 23: MMA har påförts 
 

 
Skada 23: Skadan åtgärdas med ny mattbit 

 



Skada 24 

 
Skada 24: Skadan är fräst och markerad 

 
Skada 24: Mattan friläggs. Den ena inre skadan 
låg i mattskarvområde men inte den andra 

 

 
Skada 24: Borttagna mattbitar utan MMA men 
med rester av tejp vilket visar att svetsnings-
utförandet inte varit tillfredsställande 

 
Skada 24: Skadan är slipad/flexad. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm 

 

 
Skada 24: MMA har påförts och en provstämpel 
placerats ut 

 
Skada 24: Dragprov har genomförts med 
resultatet 2,5 MPa och ytligt brott i 
betongen 

 



Skada 25 

 
Skada 25: Slipad/flexad skada. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 75 mm 

 
Skada 25: MMA har påförts 

 

  



Tätskiktslagningar –18 - 19 augusti 
Totalt 3 lagningar (Skadorna 26 - 28) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält (vänster sida) 

under natten mellan 18:e och 19:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +21 och +15 °C och RH mellan 59 och 98 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 75-90 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev 3,5 MPa (på Skada 26 som var djupfräst) respektive mer än 3,5 MPa (på Skada 28 som 

inte var djupfräst).  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 26 

 
Skada 26: Skadan fräses upp. Det blev 
djupfräsning 

 
Skada 26: Skadan slipas/flexas. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 85-90 mm 

 

 
Skada 26: MMA-primer har påförts och en 
provstämpel placerats ut för dragprovning 

 
Skada 26: Dragprovningsresultatet låg på 
mer än 3,5 MPa med brott i betongen 

 



Skada 27 

 
Skada 27: Mindre skadeområden har 
markerats i fräst yta 

 
Skada 27: Gjutasfalt avlägsnas från 
skadeområdena. Beläggningstjockleken låg på 
cirka 80 mm 

 

 
Skada 27: Matta har frilagts. Skadorna ligger i 
mattskarvområden 

 
Skada 27: Matta tas bort över blåsbildningar. 
Ingen MMA följer med mattan upp 

 

 

Skada 27: Skadeområdena har försetts med MMA 

 



Skada 28 

 
Skada 28: Skadan har frästs 

 
Skada 28: Matta har tagits bort över 
blåsbildningsområdet. Beläggningstjockleken 
låg på cirka 75-80 mm 

 

 
Skada 28: Borttagen mattbit. Skadan låg i 
mattskarvområde. Ingen MMA följer med 
mattan upp 

 
Skada 28: MMA-primer har applicerats och en 
provstämpel placerats ut 

 

 

Skada 28: Dragprovningsresultatet låg på mer än 3,5 MPa och provstämpeln fick knackas bort 

  



Tätskiktslagningar –19 - 20 augusti 
Totalt 1 Låda 19 genomfördes av DAB på brons norrgående körfält (vänster sida) under natten mellan 

19:e och 20:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +19 och +15 °C och RH mellan 66 och 91 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev 2,3 respektive 3,0 MPa (på Låda 19 som inte var djupfräst).  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 19 

Tio skador åtgärdades inom lådans ramar. För två av dessa hade MMA-förseglingen lossnat från 

betongen och följde med mattan upp. I andra fall var svetsningsutförandet i mattskarvområde 

bristfälligt och tejp satt t o m kvar på upptagna mattbitar. I övriga fall kan skadorna ha berott på 

pinholes. 

 
Låda 19: Lådan på cirka 21 kvm har frästs (inte 
djupfrästs)  

 
Låda 19: Tio markerade skadeområden har 
bearbetats för att frilägga mattan över 
områdena 

 
Låda 19: Skadeyta som frilagts 

 
Låda 19: Matta som tagits bort från 
skadeområdet. MMA följer med mattan upp 

 



 
Låda 19: Exempel på annan frilagd skadeyta 

 
Låda 19: Mattbit från skadan. Tejp sitter kvar 
och visar att svetsningsutförandet varit 
otillfredsställande 

 

 
Låda 19: Mer exempel på matta med tejp 

 
Låda 19: Mer exempel på matta med MMA-
försegling 

 

 
Låda 19: Skadeområdena har slipats/flexats 

 
Skada 19: Ytorna har försetts med MMA-primer 
och sand 

 



 
Låda 19: Provstämpel har placerats ut på en av 
ytorna. Resultatet blev 3 MPa med ytligt brott i 
betongen 

 
Låda 19: Ytterligare en provstämpel är 
utplacerad. Resultatet blev 2,3 MPa med ytligt 
brott i betongen 

 

 

Asfaltbeläggningen har släppt från gjutasfalten i hjulspår. Tjockleken på den slitna 

asfaltbeläggningen var endast cirka 2 cm 

  



Tätskiktslagningar –20 - 21 augusti 
Totalt 6 lagningsåtgärder (Skada 29-34) genomfördes av DAB på brons norrgående körfält (vänster 

sida) under natten mellan 20:e och 21:e augusti.  

Följande övriga personer var på plats:  

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +21 och +15 °C och RH mellan 61 och 99 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovsresultaten för två dragningar på ny MMA-

primer blev i båda fallen knappt 3 MPa (2,8 MPa på Skada 29 och 2,7 MPa på Skada 32).  

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 29 

 
Skada 29: Skadan har markerats i 
asfaltbeläggningen 

 
Skada 29: Skadan är uppfräst och markerad 

 

 
Skada 29: Skadan bearbetas 

 
Skada 29: Matta som tagits bort från 
skadeområdet. MMA följer med mattan upp 

 



 
Skada 29: Upptagen matta varierar i utseende. 
All MMA följer i vissa områden med mattan upp 
och/eller MMA finns både på mattan och kvar 
på betongen, dvs förseglingen har ”delat på sig” 

 
Skada 29: Fler bilder på upptagen matta med 
MMA 

 

 
Skada 29: Skadeområdet har slipats/flexats 

 
Skada 29: MMA har påförts och en provstämpel 
placerats ut för dragprovning. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 75 mm 

 

 
Skada 29: Provstämpeln är utplacerad 

 
Skada 29: Resultatet blev knappt 3 MPa (2,8) 

 



Skada 30 

 
Skada 30: Skadan är markerad på beläggningen 

 
Skada 30: Markerad skada efter fräsning. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 75 mm 

Skada 31 

 
Skada 31: Skadan är markerad på beläggningen 

 
Skada 31: Markerad skada efter fräsning. 
Beläggningstjockleken noterades inte och ingen 
ytterligare åtgärd genomfördes 

Skada 32 

 
Skada 32: Skadan är markerad på 
beläggningen 

 
Skada 32: Markerad skada efter fräsning. 
Beläggningstjockleken låg på 70-75 mm 

 



 
Skada 32: MMA-förseglingen släppte helt från 
betongen på vissa ställen 

 
Skada 32: MMA-försegling följer med mattan 
upp 

 

 
Skada 32: Hela skadeområdet 

 
Skada 32: På den andra delen av skadan satt 
MMA:an kvar på betongen 

 

 
Skada 32: Skadan har slipats/flexats 

 
Skada 32: Ny MMA har påförts och en 
provstämpel placerats ut för dragprovning. 
Resultatet blev knappt 3 MPa (2,7) 

 



Skada 33 

 
Skada 33: Markerad skada på beläggningen 

 
Skada 33: Lite osäkert om det faktiskt fanns en 
blåsa att åtgärda 

 

 
Skada 33: Men så var det, och skadan låg i 
mattskarvområde 

 
Skada 33: Mattbitar från skadan. Tejp visar att 
svetsningsutförandet inte varit tillfredsställande 

Skada 34 

 
Skada 34: Skadan fräses 

 
Skada 34: Mattan skadades av fräsen och 
skadan låg inte i mattskarvområde 

 



 

Skada 34: Området är slipat/flexat 

Tätskiktslagningar –24 - 26 augusti 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från DAB:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

24 aug 35 / 3 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på ny 
MMA-försegling 

 70 

 36 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen. 
Mitt i matta (1 
blåsa) och MMA-
släpp 

Ny matta på ny 
MMA-försegling. 
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

 65 

 37 / 1 kvm Mitt på mattan, 
ej i mattskarv-
område. MMA 
kvar på betongen. 
Troligen pinholes 

Ny matta på ny 
MMA-försegling 

 70 

 38 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på ny 
MMA-försegling. 
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

Rivprov OK 90 

 39 / 2,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på ny 
MMA-försegling 

 80 

 

 

 



Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

25 aug Låda 20 
/12 kvm 

 Djupfräsning 
Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

Rivprov OK 85 

 40 / 1 kvm Mitt på mattan, 
ej i mattskarv-
område. MMA 
kvar på betongen. 
Troligen pinholes 

Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

 85 

 41 Ingen skada Lades igen   

 42 / 5 kvm  Djupfräsning.   85 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

26 aug 43 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde. 
MMA kvar på 
betongen 

Ny matta på ny 
MMA-försegling 

 90 
70 enligt 
Svevia 
Dagbok  

 44 / 2,5  Djupfräsning 
Dragprov på ny 
MMA 3,0 MPa 

Rivprov OK 90-100 
70 enligt 
Svevia 
Dagbok 

 45 Ingen skada    
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Bro 2-2113-2 - Vägbro över Igelbäcken N trafikplats Rinkeby, västra bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
Ingen uppgift 

Plattbro 
kontinuerlig 
 
Betong 
armerad 

1000 mm 
 
2IIIa 

*Akrylatförsegling 
A-primer, 
5 mm tätskiktsmatta 
Beta 6000 SA, 
50 mm PGJA 11 
 
6/6-19/6 2012 
(primerbehandling) 
18/6 - 5/7 2012 
(mattan svetsades) 

Tryckhållfasthet 31,5-45,5 
Mpa, Mycket god 
frostbeständighet 
 
2011-10-25 (+2) 
2011-10-06 (+15 uppehåll) 
2011-09-06 (+17 uppehåll) 
2011-06-15 (+18 uppehåll) 
Ingen uppgift angående 
blästring 

*Enligt ritning var det epoxiförsegling 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterade 4-5 blåsor och en lagning utfördes på bron. 

Entreprenör var Peab och tätskiktsutförare DAB. 

Det aktuella lagningsarbetet utfördes av DAB under perioden 27 augusti - 3 september. Arbetslaget 

från DAB bestod av 3 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA Beta A-primer  

Tätskiktsmatta: Bromatta Beta 6000 SA  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av DAB. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BCS (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan.  

Tätskiktslagningar – 27 augusti – 3 september 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från DAB:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

27 aug Låda 1 /  
6 kvm 

 Djupfräsning.  
Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

 60-65 

 1 /1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  65-70 

 2 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

 70 

 

 



Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

1 sept 3 / 3 kvm  Djupfrästes. 
Dragprov på ny 
MMA 3,0 MPa 

Rivprov OK 85 

 4 / 3 kvm  Djupfrästes. 
Dragprov på ny 
MMA 3,0 MPa 

 65-70 

 5 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  70 

 6 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  70 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skadan 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

2 sept 7  Ingen skada Lades igen   

 8 / 3 kvm Mitt på mattan, 
ej i mattskarv-
område. MMA 
kvar på betongen. 
Troligen pinholes  

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Inget rivprov. 
Regn hela 
natten 

70 

 9 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(3 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Inget rivprov. 
Regn hela 
natten 

75 

 10 /1,5kvm Mitt på mattan, 
ej i mattskarv-
område. MMA 
kvar på betongen. 
Troligen pinholes 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Inget rivprov. 
Regn hela 
natten 

70 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation om 
skadan 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

3 sept 11 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(4 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Regn 70 

 12 / 4 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Regn 75 

 13 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Regn 80 
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Bro 2-2115-1 - Vägbro över väg E18 och ramp från Rissne i trafikplats Rinkeby å ramp 

från Ärvinge 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
4777 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig 
 
Betong armerad 

1380 mm 
 
2IIIa 

Akrylatförseglad yta 
(Beta A-primer),  
5 mm tätskiktsmatta 
Beta 6000 SA,  
50 mm PGJA 11 
 
Tätskikts arbeten i maj 
(primerbehandling) 

vct≤0,40, XF4 (4,4-7,7%) 
MG, 430 kg/m3, 
C35/45, 47-72 Mpa 
 
2012-04-04 till 2012-12-
18, farbanan 
 
Brädrivning och Dansk 
slyngrensning** 

*Enligt ritning var det epoxiförsegling 

** Små stålkugler slynges mod overfladen via et eller flere roterende slynghjul. Stålkuglerne 

genbruges, mens det afrensede materiale suges ud i industrisugeren. Derved efterlader 

slyngrensningen ingen restprodukter på overfladen eller i omgivelserne.  

Dvs stålkuleblästring. 

Tillsatser: L+V, Micro air 100, BSAF o Sika 5650 

Konstruktionshöjd 150-1100 mm ? 

Tangerar damm vid stöd 6, ca 0/600 o ca 5 m. 

Vid tätskiktsinspektion 2016 utfördes 10 lagningar som såg bra ut på bron. 

Entreprenör var Veidecke och tätskiktsutförare DAB. 

Det aktuella lagningsarbetet utfördes av DAB under perioden 8 juni t o m 15 oktober. Arbetslaget 

från DAB bestod av 3 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA Beta A-primer  

Tätskiktsmatta: Bromatta Beta 6000 SA  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av DAB. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan.  

Borrprov på betongen togs upp på skada 8 och skada 11 för mikroskopianalys. 

Beläggningsprov togs ut för analys i laboratoriet avseende siktkurva och bindemedelskvalitet. Provet 

togs ut i anslutning till åtgärdsarbetet med Skadorna 37, 38 och 39. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2115-1 
Totalt hundratalet skadeområden (Skada 1-96 samt Låda 1-11) åtgärdades. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 40 och 80 mm, men understeg i de flesta fall 70 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen av skadorna 

uppstått i mattskarvområde. I de fall skadan inte uppstått i mattskarvområde finns starka misstankar 

om att pinholes haft avgörande betydelse. (Djupfräsning har i vissa fall använts på Bro 2-2115-1.) 

Följande konstateras angående de olika typerna av skada som har kunnat observeras: 

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

i mattskarvområde. På bland annat mönstret i mattan kan 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, vilket också i 

förekommande fall utgjort den avgörande anledningen till att blåsbildning uppstått. Se Skada 6. 

• Skadan har uppstått till följd av pinholes. Se Skada 3, 7, 24, 26, 36 och 38. 

• Brott har uppstått mellan MMA-försegling och betong. D v s, försegling följer med mattan upp. 

Enstaka fall. Se Skada 33. 

• Skadan hade uppstått där borrkärnor tagits upp vid tidigare tillfälle. Se Skada 21. 

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten. Se Skada 32. 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes). Pinholes har dock 

varit svårt att identifiera 

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

temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd 

• Väderskydd (för att undvika misstag till följd av t ex regn och ogynnsamma vindförhållanden) 
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Tätskiktslagningar – 8 - 9 juni 
Totalt 6 lagningsåtgärder (Skada 1-Skada 6) genomfördes av DAB under natten mellan 8:e och 9:e 

juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +16 och +7 °C och RH kring 59-91 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-65 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer på Skada 1 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta 

utfördes på Skada 1 och Skada 5 med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

 
Skada 1: Beläggningen var något tunn och 
fräsningen har därför skadat mattan. 
Blåsbildningsskadan låg i skarvområde 

 
Skada 1: Upptagen bit av matta längst upp i 
bild. Beläggningstjockleken var cirka 60 mm 

 

 
Skada 1: Upptagen matta, varav mycket från 
området med frässkada. Svårbedömt 

 
Skada 1: Skadan är slipad/flexad och klar för 
MMA 
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Skada 1: Ytan klar för dragprovning 

 
Skada 1: Godkänt dragprov med brott i 
betongen. Resultat mer än 3,5 MPa 

Skada 2 

Inte uppfräst eller menat att ingå i skadeområdet ovan 

Skada 3 

 
Skada 3: Skadan behövde fräsas upp ytterligare 

 
Skada 3: Gjutasfalt tas bort från skadan 

 

 
Skada 3: Bit av matta bortskuren från skadan 
och ligger inte i skarvområde. Mattan ser ut att 
var väl smält och MMA-förseglingen väl utförd. 
Ingen MMA på mattans undersida. Pinholes? 
Beläggningstjocklek mer än 60 mm (70 mm?) 
 

 
Skada 3: Skadan är slipad/flexad och klar för 
MMA 
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Skada 4 

 
Skada 4: Skadan är uppfräst 

 
Skada 4: Gjutasfalt tas bort från skadat område. 
Skadan är i mattskarvområde och beläggnings-
tjockleken är cirka 55 mm 

 

 

Skada 4: Skadan är slipad/flexad och klar för MMA 

Skada 5 

 
Skada 5: Skadan fick fräsas upp ytterligare två 
gånger. Skadan ligger i mattskarvområde 

 
Skada 5: Skadan slipas/flexas. Beläggningen 
tjocklek ligger på 60 mm 
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Skada 5: Skadan är försedd med MMA och sand 

Skada 6 

 
Skada 6: Gjutasfalt tas bort från skadan 

 
Skada 6: Område där matta skurits bort 

 

 
Skada 6: Tejp sitter kvar på matta som tagits 
upp från det skadade området, vilket indikerar 
att svetsbitumenet inte smält på tillfreds-
ställande sätt. Skadan låg i mattskarvsområde 

 
Skada 6: Skadan är slipad/flexad och klar för 
MMA. Beläggningstjockleken låg på 65 mm 
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Skada 6: Skadan är försedd med MMA och sand 

 

Tätskiktslagningar – 9 - 10 juni 

Totalt 6 lagningsåtgärder (Skada 7-12) genomfördes av DAB under natten mellan 9:e och 10:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +15 och +9 °C och RH kring 43-81 %. 

Beläggningstjockleken varierade en del mellan cirka 70 mm och knappt 60 mm. Dragprovsresultatet 

(mer än 3,5 MPa) för ny MMA-primer utfördes på Skada 9 och visade på god ytdraghållfasthet hos 

betongen efter slipning. Rivprovet som utfördes på Skada 10 för ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 7 

 
Skada 7: Områdena i skadan bearbetas. Här 
fanns två blåsskador. Beläggningstjockleken 
var cirka 70 mm 

 
Skada 7: Inget vidhäftningssläpp i MMA:n under 
borttagna mattbitar. Pinholes? 
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Skada 7: Frilagda betongytor under 
blåsbildningsskadorna slipas/flexas 

      
Skada 7: Skadeområdena har försetts med 
MMA och sandats 

 

 

Skada 7: Matta i form av tillskurna bottnande bitar svetsappliceras på skadeområdena 

Skada 8 

 
Skada 8: Skadan är uppfräst. Beläggnings-
tjockleken är cirka 65-70 mm 

 
Skada 8: MMA sitter kvar efter att matta tagits 
bort. Skadeområdet bedömdes dock behöva 
utvidgas under kommande natt 
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Skada 8: Mattans undersida efter borttagandet. 
Pinholes? 

 
Skada 8: Skadeområdet har försetts med MMA 
och sandats 

 

 

Skada 8: Tillskuren bottnande mattbit passas in 

Skada 9 

 
Skada 9: Skadan är uppfräst. Beläggnings-
tjocklek är cirka 55 mm 

 
Skada 9: Skadeområdena är utmärkta efter 
bomknackning, och under bearbetning så att 
gjutasfalten kan tas bort över skadeområdena 
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Skada 9: Mycket behöver tas bort på skadan. 
Blåsbildning har uppstått i mattskarvområde 

 
Skada 9: MMA sitter kvar där en mattbit tagits 
bort 

 

 
Skada 9: Tejp sitter lokalt kvar på undersidan 
av den borttagna mattan, vilket indikerar att 
svetsbitumenet inte smälts i tillräcklig 
omfattning vid installationen 

 
Skada 9: Skadeområdena har försetts med MMA 
och sand. En provstämpel har fästs och ska 
provdras 

 

 
Skada 9: Provdragning genomförs. Resultatet är 
mer än 3,5 MPa med brott i betongen 

 
Skada 9: Skadorna bottnas med tillskurna 
mattbitar  

 

Skada 9 behöver utvidgas under nästkommande natts arbete. 
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Skada 10 

 
Skada 10: Skadan är uppfräst. Beläggnings-
tjockleken är cirka 70 mm 

 
Skada 10: Skadan bearbetas med svetslåga så 
att gjutasfalten ska kunna tas bort över 
blåsbildningsskadan. Skadan ligger i 
mattskarvområde 

 

 
Skada 10: Skadan har försetts med MMA och 
sand 

 
Skada 10: Skadan har bottnats med ny matta 

 

 

Skada 10: Här utförs även rivprov, med godkänt resultat 
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Skada 11 

 
Skada 11: Skadan är uppfräst och markerad. 
Beläggningstjockleken är på cirka 60 mm 

 
Skada 11: Skadans gjutasfalt bearbetas med 
svetslåga och verktyg 

 

 
Skada 11: Frilagda skadeområden. MMA satt 
kvar på betongytan. Skadan ligger i 
mattskarvområde 

 
Skada 11: MMA och sand har påförts 
 

 

Skada 12 

 

Skada 12: Den uppfrästa skadan innehåller flera blåsskador. Skadan visade sig vara så omfattande 

att den fick läggas över med gjutasfalt till nästkommande natts arbete 
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Tätskiktslagningar – 10 - 11 juni 
Totalt en helt ny lagningsåtgärd (skada 13) genomfördes av DAB under natten mellan 10:e och 11:e 

juni. Övriga åtgärder var på ytor som angränsade till tidigare lagningar och på Skada 12 som lagts 

igen med gjutasfalt utan ytterligare åtgärd natten innan.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +15 och +9 °C och RH kring 43-81 %. 

Beläggningstjockleken varierade en del mellan cirka 60 mm och 70 mm. Dragprovsresultatet (mer än 

3,5 MPa) för ny MMA-primer på Skada 13 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter 

slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Borrprov på betongen togs ut på Skada 8 och Skada 13. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 8 (utvidgad från natten innan) 

 

Skada 8: Betongen är slipad/flexad. Borrprov har tagits ut 

 

Skada 9 (utvidgad från natten innan) 

 
Skada 9: Skadan ligger i tvärskarvsområde. 
Beläggningstjocklek cirka 65-70 mm 

 
Skada 9: Mattan sitter bitvis bra 
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Skada 11 (utvidgad från natten innan) 

 
Skada 11: Skadan har utökats i omfattning sedan 
natten innan. Ingen MMA finns på upptagen 
mattbit. Här tas ett borrprov ut. Beläggnings-
tjockleken är cirka 70 mm 

 
Skada 11: Upptagen mattbit från skadan 

 

 

Skada 11: Borrkärna tas upp från skadan 

 

Skada 12 (utvidgad från natten innan) 

 
Skada 12: Skadeområdet är utökat och flera 
blåsbildningsskador markerade. De flesta ligger i 
mattskarvområde. Beläggningstjocklek cirka 
60 mm 

 
Skada 12: Upptagna mattbitar från skadan. 
Ingen MMA på mattans undersida. 
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Skada 13 

 
Skada 13: Skadan är egentligen en utökning av 
skada 11. En borrkärna togs upp. Beläggnings-
tjockleken är cirka 65 mm 

 
Skada 13: Borrhålet på skadan 

 

Tätskiktslagningar – 11 - 12 juni 
Totalt 4 nya åtgärdsställen togs upp (Skada 14, 15, 16 och 17) och genomfördes av DAB under natten 

mellan 11:e och 12:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +20 och +13 °C och RH kring 31-68 %. 

Beläggningstjockleken varierade mellan cirka 65 och 75 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) 

för ny MMA-primer på Skada 14 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 17 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 14 

 
Skada 14: Gjutasfalt tas bort över mattan 

 
Skada 14: Mattan dras loss från skadeområdet. 
MMA:n sitter kvar på betongen och det finns en 
del svetsbitumen på MMA:n 
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Skada 14: Borttagen matta ser ut att ha blivit 
otillräckligt smält vid installationen. Indikeras 
av de blankare delarna av mattans undersida 

 
Skada 14: Närbild på den möjligtvis otillräckligt 
smälta mattan. Rester av plast från mattans 
undersida kan finnas kvar (blanka partierna) 

 

 
Skada 14: Skadeområdena slipas/flexas 

 
Skada 14: Dragprovning har utförts på skadan 
med godkänt resultat på mer än 3,5 MPa och 
brott i betongen 

 

 

Skada 14: Skadan förses (bottnas) med ny matta. Skadan låg i skarvområde 
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Skada 15 

 
Skada 15, 16 och 17: Skadorna ligger nära 
varandra på bron 

 
Skada 15: Skadan är uppfräst och markerad 

 

 
Skada 15: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sandad 

 
Skada 15: Skadan har försetts (bottnats) med ny 
matta. Skadan låg i mattskarvområde 

 

Skada 16 

 
Skada 16: Skadan är uppfräst och markerad 

 
Skada 16: Skadan är åtgärdad med ny MMA och 
sandad 
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Skada 16: Skadan åtgärdad med ny matta. Skadan låg i mattskarvområde 

Skada 17 

 
Skada 17: Skadan bearbetas med svetslåga och 
spett för att få bort gjutasfalten 

 
Skada 17: Skadan förses (bottnas) med ny 
matta. Skadorna låg i mattskarvområde 

 

 

Skada 17: Rivprov genomförs med godkänt resultat 
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Tätskiktslagningar – 15 - 16 juni 
Totalt 4 nya åtgärdsställen togs upp (Skada 18, 19, 20, och 21) och genomfördes av DAB under natten 

mellan 15:e och 16:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +22 och +14 °C och RH kring 36-67 %.  

Beläggningstjockleken varierade en del mellan cirka 65 och 75 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 

MPa) för ny MMA-primer på Skada 19 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 19 och blev godkänt. 

DAB blev för övrigt bestulna på sin kapsåg under arbetets gång denna natt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 18/19/20/21 

 
Skada18/19/20: Skadorna har markerats på ett 
större uppfräst åtgärdsställe 

 
Skada 21: Skadan har frästs upp 

 

 
Skada 18/19/20/21: Skadorna bearbetas för att 
ta bort gjutasfalten på mattan 

 
Skada 18/19: Skadan friläggs från matta. 
Skadorna ligger i mattskarvområde 
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Skada 18/19; Mer matta avlägsnas från 
skadeområdet 

 
Skada 18/19: Skadorna är bottnade med ny 
matta 

 

 

 

 

Skada 19: Rivprov genomförs med godkänt resultat 

 

  
Skada 20: Skadan togs upp ytterligare 
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Skada 20: Skadan har frilagts. MMA-
förseglingen sitter väl fast på betongen. Skadan 
har uppstått i mattskarvområde 

 

 

Skada 20: Skadan bottnas med ny matta 

 
Skada 21: Här har skadan uppstått i ett område 
där borrkärnor tagits upp vid tidigare tillfälle 

 
Skada 21: Lagningsmaterial följer med mattan 
upp 

 

 
Skada 21: Två borrkärnor har tidigare tagits upp 
på skadan 

 
Skada 21: Skadan slipas/flexas 
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Skada 21: Skadan är bottnad med ny matta 

Tätskiktslagningar – 16 - 17 juni 
Totalt 4 nya åtgärdsställen togs upp (Skada 22, 23 och 24) och genomfördes av DAB under natten 

mellan 16:e och 17:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Beläggningstjockleken varierade mellan cirka 70 och 75 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) 

för ny MMA-primer på Skada 22 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 22 och blev godkänt. 

Bilder och kommentarer har erhållits av Patricio Cruz InfraKonsult. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 22 

 
Skada 22: Skadan ligger inte i 
mattskarvområde och belägg-
ningstjockleken är cirka 70 mm 

 
Skada 22: Dragprovning på ny 
MMA har genomförts med 
resultat på mer än 3,5 MPa 

 
Skada 22: Rivprov genomförs 
med godkänt resultat 
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Skada 23 

 
Skada 23: Skadeområdet innehåller fyra mindre skador. Beläggningstjockleken ligger på cirka 75 mm 

Skada 24 

 
Skada 24 : Upptagna 
skador på skadeområdet 

 
Skada 24: Skadeområdet 
innehåller 5 skador  

 
Skada 24: Mattan har tagits bort. 
Beläggningstjocklek 70 mm 

 

 

Skada 24: MMA följer inte med mattan upp. Finns spår av pinholes 
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Tätskiktslagningar – 17 - 18 juni 
Totalt 4 nya åtgärdsställen togs upp (Skada 25-28) och genomfördes av DAB under natten mellan 

17:e och 18:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

 

Beläggningstjockleken varierade mellan cirka 70 och 80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) 

för ny MMA-primer på Skada 25 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 25 och blev godkänt. 

Foton och noteringar har erhållits från Simon Lilja InfraKonsult. 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 25/26 

 
Skada 25: Skadan är uppfräst och markerad 

 
Skada 26: Skadan bearbetas 

 

 
Skada 26: Skadorna har frilagts ner till MMA-
förseglingen. Pinholes? 

 
Skada 26: RH 95 % i betongen enligt mätning på 
plats 
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Skada 25 och 26: Ytorna har slipats och fått ny 
MMA med sand 

 
Skada 25: Dragprovet visade 3,5 MPa 

 

 
Skada 27: Skadan är uppfräst och markerad 

 
Skada 27: Skadan har frilagts från gjutasfalt och 
matta 
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Skada 28 

 
Skada 28: Gjutasfalten tas bort från skadan 

 
Skada 28: Gjutasfalt och matta har tagits bort 
från skadan 

 

Tätskiktslagningar – 22 - 23 juni 
Totalt tre nya åtgärdsställen togs upp (Skada 29-31) och genomfördes av DAB på bron under natten 

mellan 22:e och 23:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +20 och +12 °C och RH kring 44-92 %. 

Beläggningstjockleken varierade en del mellan cirka 65 och 80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 

MPa) för ny MMA-primer på Skada 31 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 29 och blev godkänt. 
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Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 29 

 
Skada 29: Uppfräst och markerad. Fräsen har 
inte skadat mattan 

 
Skada 29: Skadan frigörs från gjutasfalt. 
Beläggningstjockleken ligger på cirka 75 mm 

 

 
Skada 29: Mattan sitter hårt fast. Svetsbitumen 
sitter kvar på MMA:n. Skadan ligger inte i 
skarvområde och kan vara orsakad av pinholes 

 
Skada 29: Borttagen mattas undersida 

 

 
Skada 29: Skadan har slipats ner 

 
Skada 29: Skadan har försetts med MMA-primer 
och sand 
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Skada 30 

 
Skada 30: Skadan är uppfräst och markerad. 
Fräsen har inte skadat mattan 

 
Skada 30: Gjutasfalten avlägsnas 

 

 
Skada 30: En lite större sten satt fast i MMA-
förseglingen och kan ha bidragit till 
blåsbildningen 

 
Skada 30: Borttagen matta med märke/hål från 
stenen. Ingen MMA fanns på mattan 

 

 
Skada 30: Skadan är slipad 

 
Skada 30: MMA och sand har påförts skadan 
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Skada 31 

 
Skada 31: Skadeområdet fick fräsas flera 
gånger. Flera skador markerades efter hand 

 
Skada 31: Skadan bearbetas för att få bort 
gjutasfalten från mattan 

 

 
Skada 31: Matta avlägsnas från skadan. MMA-
försegling syns på vissa ställen, dvs mattan har 
släppt från förseglingen 

 
Skada 31: Skadan har MMA och sand. 
Dragprovning ska utföras 

 

 

Skada 31: Godkänt dragprov med resultat 3 MPa och ytligt brott i betongen 
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Skada 32 

 

Skada 32: Här fanns ingen blåsbildningsskada att åtgärda 

Fler skador att åtgärda 

 

Det finns en hel del ytterligare att åtgärda på bron. Dessa markerades under natten i 

bilstrålkastarljus. Man kunde räkna till mer än 70 nya skador uppåt bron 

Tätskiktslagningar – 23 - 24 juni 
Totalt 4 nya åtgärdsställen togs upp (33, 34, 35 och 36) och genomfördes av DAB under natten 

mellan 23:e och 24:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +25 och +14 °C och RH kring 34-86 %.  

Beläggningstjockleken varierade en hel del mellan cirka 40 och 70 mm. Dragprovsresultatet (mer än 

3,5 MPa) för ny MMA-primer på Skada 34 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter 

slipning. Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 33 och blev godkänt. 
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Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 33 

 
Skada 33: Gjutasfalt tas bort från skadan. 
Beläggningstjockleken varierar mellan cirka 40 
och 70 mm, dvs stora variationer 

 
Skada 33: Matta tas bort och MMA med betong 
följer lokalt med mattan upp 

 

 
Skada 33: Närbild på matta med MMA och 
betong 

 
Skada 33: Skadan är klar för slipning 

 

 
Skada 33: Ytan är slipad 

 
Skada 33: Skadan har försetts med MMA och 
sand 
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Skada 34 

 
Skada 34: Skador är utmarkerade 

 
Skada 34: Gjutasfalt tas bort från skada. 
Beläggningstjockleken ligger på cirka 70 mm 

 

 
Skada 34: Ytan bearbetas 

 
Skada 34: Skadan har försetts medd MMA och 
sand. Dragprov ska genomföras 

 

 

Skada 34: Dragprov har genomförts med godkänt resultat 3 MPa och ytligt brott i betongen 
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Skada 35 

 
Skada 35: Utmarkerade skadeområden 

 
Skada 35: Gjutasfalt avlägsnas från skadan. 
Beläggningstjockleken ligger på cirka 60 mm 

 

 
Skada 35 Ytorna slipas 

 
Skada 35: Färdigslipade ytor på skadan 

 

 

Skada 35: Ytorna på skadeområdet har försetts med MMA och sand 
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Skada 36 

 
Skada 36: Skadan friläggs 

 
Skada 36: Mattan avlägsnas. MMA sitter kvar 
och mattan sitter fläckvis hårt mot underlaget 
men släpper mot MMA-förseglingen. Skadan låg 
inte i mattskarvområde 

 

 
Skada 36: Matta som tagits bort från skadan 

 
Skada 36: Närbild på borttagen mattbit. 
Pinholes? 

 

 
Skada 36: Frilagt skadeområde. 
Beläggningstjockleken är cirka 70 mm 

 
Skada 36: Närbild på frilagt skadeområde. Lite 
svetsbitumen sitter tunt kvar här och där 
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Skada 36: Färdigslipad yta 

 
Skada 36: Skadan har försetts med MMA och 
sand 

 

Tätskiktslagningar – 24 - 25 juni 
Totalt 3 nya åtgärdsställen togs upp (37, 38 och 39) och genomfördes av DAB under natten mellan 

24:e och 25:e juni. Arbetslaget från DAB bestod av 3 personer. 

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka  +27 och +17 °C.  

Beläggningstjockleken varierade mellan cirka 65 och 80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) 

för ny MMA-primer på Skada 37 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 39 och blev godkänt. 

Beläggningsprov togs ut för analys i laboratoriet avseende siktkurva och bindemedelskvalitet. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Beläggningsprov 

Ett beläggningsprov sågades inledningsvis upp från skadat område för laboratorieanalys. Detsamma 

gjordes på den bro Binab samtidigt åtgärdade (Bro 2-2116-2). 

Beläggningsprov 

 
Beläggningsprov: Ett prov har sågats upp 

 
Beläggningsprov: Provet med tätskiktsmatta, 
PGJA och asfaltbetong som togs upp. Total 
tjocklek 70 mm 
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Skada 37 

 
Skada 37: Förmodade skadeområden har 
märkts upp 

 
Skada 37: Matta har avlägsnats från de olika 
skadeområdena 

 

 
Skada 37: Skada ner i betongen som följer med 
mattan upp 

 
Skada 37: Mer exempel på brott i betongen när 
gammal matta tas bort 

 

 
Skada 37: Exempel på borttagna mattremsor 
från skadat område 

 
Skada 37: Dragprov har utförts på med godkänt 
resultat på mer än 3,5 MPa och ytligt brott i 
betongen 
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Skada 38 

 
Skada 38: Uppmärkta förmodade skador 

 
Skada 38: Frilagd betongyta med MMA efter att 
mattan avlägsnats 

 

 

Skada 37 och 38: Bottning med ny matta. 

Skada 39 

 
Skada 39: Skadan är uppmärkt 

 
Skada 39: De skadade ytorna slipas 
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Skada 39: Slipade ytor bottnas med matta 

 
Skada 39: Färdigbottnat på skadan 

 

 

Skada 39: Godkänt rivprov på ny matta 
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Tätskiktslagningar – 25 - 26 juni 
Totalt ett stort åtgärdsställen togs upp (Låda 1) och genomfördes av DAB på bron under natten 

mellan 25:e och 26:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka  +27 och +17 °C.  

Beläggningstjockleken varierade mellan cirka 50 mm och 65 mm. Mycket tunt var det i hjulspår. 

Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos 

betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 1 

 
Låda 1: Efter åtskilliga fräsningsomgångar och 
bomknackning tog sig arbetslaget an 20-talet 
skador inom lådområdet 

 
Låda 1: Exempel på typ av brott när den gamla 
mattan avlägsnats. Brott i betongen 

 

 
Låda 1 : Exempel på typ av brott när den gamla 
mattan avlägsnas. Brott i betongen 

 
Låda 1: Exempel på undersida matta som tagits 
bort från Lådan. Betong sitter kvar på mattan 
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Låda 1: Undersida matta med stor blåsa 

 
Låda 1: Samtliga ytor är slipade samt påförda 
MMA och sand. Dragprovning ska utföras 

 

 

Låda 1: Dragprov har genomförts med godkänt resultat på mer än 3,5 MPa och ytligt brott i betongen 

Rivprovet som senare genomfördes på ny matta var också godkänt. 
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Tätskiktslagningar – 8 september – 15 oktober 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från DAB:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

8 sept Låda 1 /  
10 kvm 

 Djupfräsning 
Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

Rivprov OK 70 

 40 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(4 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  75 

 41 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  60 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

9 sept 42 / 2 kvm Ingen skada    

 43 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 80 

 44 / 5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(4 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 80 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

10 sept 45 / 2,5 kvm Mitt i mattan (3 
blåsor). Troligen 
pinholes. MMA 
kvar på betongen 

  75-80 

 46 / 3 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(3 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  75-80 

 Låda 2 /  
8 kvm 

 Djupfräsning  
Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

Rivprov OK 75-80 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

14 sept 47 / 2,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(4 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  65 

 48 och 49 / 
3 kvm 

I längsgående 
mattskarvområde 
(3 blåsor). MMA 
har släppt från 
betongen 

Dragprov 3,5 MPa  65-70 

 50 / 2 kvm Ingen skada    

 51 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

 Rivprov OK 70 

 Låda 3 / 
5 kvm 

I längsgående 
mattskarvområde 
(4 blåsor). MMA 
har släppt från 
betongen 

  70 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

15 sept Låda 3 (forts) 
/ 8 kvm 

MMA har släppt 
från betongen 

Djupfräsning.  
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

Rivprov OK 65-80 

 Låda 4 /  
6 kvm 

MMA har släppt 
från betongen 

Djupfräsning.  
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

 75 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

16 sept Låda 5 /  
18 kvm 

Djupfräsning.  
 

  80 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

17 sept 52 / 3,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

 70 

 Låda 6 /  
5 kvm 

I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling. Inget 
dragprov 

Rivprov OK 70 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

21 sept 53 / 4 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 65-70 

 54 / 1,5 kvm Mitt i mattan (1 
blåsa). Troligen 
pinholes. MMA 
släppte i mindre 
omfattning från 
betongen 

Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa  

 65-70 

 55 / 6 kvm Mitt i mattan (2 
blåsor). Troligen 
pinholes. MMA 
kvar på betongen 

Bara en mindre 
blåsa åtgärdades 

 70 

 56 / 1 kvm Mycket MMA-
försegling 
lossnade 

 Öppnas igen 
senare för 
ytterligare 
åtgärd 

70-80 

 57 / 1,5 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

  70 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

22 sept 58 / 1kvm I tvärgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  55-60 

 59 / 3 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  55 

 60 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  55-65 

 61 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  60-75 

 62 / 2 kvm I tvärgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  60-75 

 63 / 6 kvm  Djupfräsning.  
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

Rivprov OK 65-75 

 64 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  65-75 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

23 sept 65 / 4 kvm  Djupfräsning.  
Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

 65 

 66 / 4 kvm  Djupfräsning Rivprov OK 60 

 67 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  60 

 68 / 6 kvm  Djupfräsning. 
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

Samma som 56 80-90 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

24 sept 69 / 4 kvm  Djupfräsning 
Dragprov på ny 
MMA 3,0 MPa 

 60 

 70 / 1 kvm Mycket MMA-
försegling 
lossnade 

 Behöver 
öppnas igen 

70 

 71 / 2 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

  55 

 72 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  70 

 73 / 3,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
har släppt från 
betongen 

  70 

 74 Ingen synlig 
tätskiktsskada 

   

 75 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
har släppt från 
betongen 

  70 mm 

 76 Ingen synlig 
tätskiktsskada 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

28 sept 70 / 5 kvm  Djupfräsning Igen! 
Rivprov OK 

60 

 77 / 3-4 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  50-60 

 78 / 6 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(3 blåsor) och 
MMA-släpp från 
betongen 

  55-60 

 79 / 7 kvm Mitt i mattan (1 
blåsa). Troligen 
pinholes 

Delvis djupfräst  40-50 

 80 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  70 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

29 sept Låda 7 / 
16-19 kvm 

I längsgående 
mattskarvområde 
(9 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 70 

 81 /1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

  

 82 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 50 

 83 / 1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 50 

 84 / 1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 50 

 85 / 1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 50 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

30 sept Låda 8 / 20 
kvm 

7-8 mindre 
skador i lådan. 
Längsgående 
mattskarvområde 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 70-80 

 86 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  55 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

1 okt Låda 9 /  
10–12 kvm 

Sju mindre skador 
i lådan. I 
längsgående 
mattskarvområde. 
MMA kvar på 
betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 55-70 

 Låda 10 /  
8-14kvm 

I längsgående 
mattskarvområde 
(8 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 55-70 

 Låda 11 /  
3-4 kvm 

I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 55-70 

 86 / 1 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 55-70 

 87 / 1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

   

 88 / 2 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

   

 89 / 1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

   

 90 / 1,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

  55-70 

 91 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

 PGJAn bör 
bytas, räckte 
inte utan 
gammal massa 
fick tas till 

55-70 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

15 okt 91 / 1 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

   

 92 / 0,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(1 blåsa). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 65-75 

 93 / 0,5 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

  65-75 

 94 / 0,5 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

  65-75 

 95 / 0,5 kvm Ingen synlig 
tätskiktsskada 

  65-75 

 96 / 3,5 kvm I längsgående 
mattskarvområde 
(2 blåsor). MMA 
kvar på betongen 

Ny matta på 
befintlig MMA-
försegling 

 65-75 

 



Bilaga Bro 2-2116-1 



Bro 2-2116-1 - Vägbro över cirkulationsplats i trafikplats Ärvinge, östra bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-typ 
och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt 
ritning samt 
beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
1473 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig 
(Betong 
spännarmerad) 
 
Betong 
spännarmerad 

1500 mm  
 
2IIIa 

Epoxiförsegling,  
5 mm 
tätskiktsmatta 
BPGJA, Icopal,  
50 mm PGJA 11  
 
Tätskikt start 
arbeten 20 maj 

c35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8 % 5,2 % 5,5 % 
6,2 % 5,7 % 5,8 % 
Tryckhållfasthet 59,4 och 
56 Mpa. 
 
2013-03-06 
 
Blästring, renblåsning 

 

Vid tätskiktsinspektion 2016 fanns bron inte med i rapporten. 

Entreprenör var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab under perioden 16 - 24 september. Arbetslaget från 

Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete. Vid ett tillfälle användes dock 

bitumenprimer Isoglasyr 11P istället för MMA. Anledningen var olämpliga blöta förhållanden. 

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av Binab. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan.  

Borrprov på betongen togs upp på skada 12 och skada 15 för mikroskopianalys.   



SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2116-1 
Ett trettiotal skador (Skada 1-33 samt Låda 1-4) åtgärdades. I de fall åtgärdsarbetet utförts under 

dåliga väderförhållanden, dvs då det regnat eller varit blött och fuktigt till följd av regn, kan 

ytterligare blåsbildningsproblem och skador förväntas uppstå! 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 55 och 75 mm, men understeg i de flesta fall 70 mm. 

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har troligtvis varierat men utmärkande är tunn beläggning. Erhållen information om 

skadorna är begränsad eftersom den baseras enbart på Binab:s egenkontroll och anteckningar enligt 

Svevia Dagboksanteckningar. 

Följande kan förmodas röra typen av skada, underlaget är som redan nämnts mycket begränsat: 

• Brott har uppstått till följd av blåsbildning mellan matta och epoxi 

• Osmält tejp har noterats på undersidan av upptagen matta vilket visar att svetsappliceringen 
varit otillfredsställande vid utförandet. 

 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

• 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 

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

  



Tätskiktslagningar – 16 september – 24 september 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från Binab:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. Uppgifterna har tyvärr varit mycket bristfälliga. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

16 sept 1 / 1 kvm    70* 

 2 / 1,5 kvm    60* 

 3 / 1,5 kvm    60* 

 Låda 1 /  
9 kvm 

Ej djupfräst. 
Otillfredsställande 
svetsad matta. 
Dåligt sandad 
epoxi, tunt och 
vidhäftningssläpp 

Dragprov 5,5 MPa  60* 

*Tjockare enligt Binab 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

17 sept 4 / 1,5 kvm    60* 

 5 / 0,5 kvm Ingen skada   60* 

 6 / 3 kvm    60* 

 7 / 2 kvm    60* 

 8 / 2,5    60* 

 9 / 1 kvm    60* 

 10 / 2 kvm    60* 

 11 / 1,5 kvm Tejp satt kvar på 
mattan 

  60* 

*55-75 enligt Binab  

Dragprov 5,5 MPa 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

21 sept 12 /2 kvm    60-70 

 13 / 1 kvm    70 

 14 / 1 kvm    65-70 

 15 / 1 kvm    55-60 

 16 / 3 kvm     

 17 / 0,5 kvm Tejp satt kvar på 
mattan 

   

 18 / 0,5 kvm Ingen skada    

Dragprov 10 MPa 

  



Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

22 sept 19 Djupfräsning   65-70* 

 20 Djupfräsning   65-70* 

 21    70-75 

 22    60* 

 23    55* 

 24    55* 

                  Totalt cirka 19 kvm 

Dragprov 6 MPa 

*Högre enligt Binab 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

23 sept Låda 2 /  
6 kvm 

 Ny MMA  70-75 

 25 / 1 kvm  Ny MMA  65-70 

 26 / 1 kvm  Ny MMA  60-65 

 27     

 28 Tot med 
27 / 4 kvm 

   65-70 

Dragprov 1,7 MPa (dåligt härdat) 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

24 sept 29 / 2 kvm  Isoglasyr 11P 
användes istället 
för MMA eftersom 
det var för blött 

Regn 65 

 30 / 1,5 kvm  Se ovan Regn 75-80 

 31 / 1 kvm  Se ovan Regn 70-75 

 32 / 1 kvm  Se ovan Regn 65-70 

 33 / 1 kvm  Se ovan Regn 60-65 

 Låda 3 /  
7 kvm 

Delvis 
djupfräsning 

Se ovan Regn 60-75 

 Låda 4 /  
5 kvm 

 Se ovan Regn 60-65 
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Bro 2-2116-2 - Vägbro över cirkulationsplats i trafikplats Ärvinge, västra bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-typ 
och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt 
ritning samt 
beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
1473 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig 
(Betong 
spännarmerad) 
 
Betong 
spännarmerad 

1500 mm  
 
2IIIa 

Epoxiförsegling,  
5 mm 
tätskiktsmatta 
BPGJA, Icopal,  
50 mm PGJA 11  
 
Tätskikt start 
arbeten 20 maj 

c35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,2 % 6,0 % 6,2 %  
Tryckhållfasthet 52,4 och 
55 Mpa. 
 
2013-03-18 
 
Blästring, renblåsning 

 

Vid tätskiktsinspektion 2016 fanns bron inte med i rapporten. 

Entreprenör var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab under perioden 15 juni t o m 15 september. 

Arbetslaget från Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av Binab. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan. Borrprov på 

betongen togs upp på skada 14 för mikroskopianalys.   
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2116-2 
Närmare ett hundratal skador (Skada 1-55 samt Låda 1-22) åtgärdades.  

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 50 och 80 mm, men understeg i de flesta fall 70 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är tunn beläggning och att huvuddelen av skadorna som 

har kunnat observeras har uppstått i mattskarvområde. 

Dessutom konstateras följande angående de olika typerna av skada: 

• Brott har uppstått till följd av blåsbildning mellan matta och epoxi, med som regel mindre 
vidhäftningssläpp i epoxin. Undantag med mer omfattande släpp finns dock. Se Skada - och Låda 
52). 

• Osmält tejp har noterats på undersidan av upptagen matta vilket visar att svetsappliceringen 
varit otillfredsställande vid utförandet. Se Låda 3 och Skada 39). 

• Skadan har uppstått till följd av pinholes. Se Låda 3 samt Skada 10/11, 14 och 20.  

• Skadan kan ha uppstått över tidigare spacklad installation. Se Låda 2. 

• I något fall verkar betongen misstänkt dålig. Se Skada – och Låda 52. 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

• 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 

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

 

Tätskiktslagningar – 15 juni - 16 juni 
Totalt 4 åtgärder genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 15:e 

och 16:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +22 och +14 °C och relativa RH kring 36-67 %.  
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Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet på Skada 4 (mer än 3,5 MPa) för 

ny MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta 

blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Samtliga skador utom skada 3 låg i mattskarvområde. 

Skada 1 

 

Skada 1: Frilagd skada, som uppstått i mattskarvområde. Epoxiförseglingen satt kvar på betongen. 

Sandansamling noterades 

Skada 2 och 3 

 
Skada 2: Frilagt skadeområde för skadan som 
låg i mattskarvområde. Epoxiförseglingen sitter 
kvar på betongen 

 
Skada 3: Frilagd skada som inte ligger i 
mattskarv-område. Epoxiförseglingen sitter kvar 
på betongen 
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Skada 2 och 3 

 
Skada 4: Skadan är slipad/flexad 

 
Skada 4: Skadan har försetts med MMA, 
provstämpel och sand 

 

 

Skada 4: Godkänt dragprov har utförts på skada. Resultat 4MPa med brott i betongen 

Skada1/2/3/4 

 
Skada1/2/3/4: Skadorna har försetts med ny matta 

 
Skadorna förses med PGJA 11 

 

 

Tätskiktslagningar – 16 juni - 17 juni 
Totalt fyra åtgärder (skada 5, 6 och 8) genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under 

natten mellan den 16:e och 17:e juni.  
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Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-65 mm. 

Foton och kommentarer till dessa har erhållits av Patricio Cruz InfraKonsult. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 5, 6 och 7 

 
Skada 5, 6 och 7: Skadorna uppfrästa med en 
del åverkan på mattan från fräsen 

 
Skada 5,6 och 7: Skadorna har bearbetats. 
Beläggningstjockleken låg på 55-65 mm, dvs 
ganska liten 
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Skada 7: Skadan låg vid längsgående skarv och 
epoxin såg tunn ut 

 
Skada 7: Rivprovet på skadan blev godkänt 

 

Skada 8 

 
Skada 8: Skadan har frästs upp och 
tätskiktsmattan är något skadad av fräsen 

 
Skada 8: Skadan efter provdragning av ny 
MMA. Resultat 4,0 MPa 

 

Tätskiktslagningar – 17 juni - 18 juni 
Totalt x åtgärder genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 17:e 

och 18:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 
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Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65 mm. Dragprovsresultatet på Skada 10 (mer än 3,5 MPa) för ny 

MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Foton och kommentarer till dessa har erhållits från Simon Lilja InfraKonsult 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen  

Skada 9/10/11/12 

 
Skada 9/10/11/12: Gjutasfalt avlägsnas från 
skadeytorna 

 
Skada 9: Skadeytan har slipats/flexats 

 

 
Skada 9: RH 90 % i betongen som slipats fram 

 
Skada 10: Epoxin har fläckvis släppt från 
betongen i skadan 
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Skada 10/11: Ytorna är 
slipade/flexade 

 
Skada 10/11: Hål i betongen som kan ha medverkat till 
pinhole som resulterat i blåsskada 

 

 

Skada 10: Godkänt dragprov 4,5 MPa för ny MMA på skadan 

Skada 13/14/15 

 
Skada 13: Fräst och uppmärkt skadan 

 
Skada 14: Fräst och uppmärkt skada 
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Skada 15B: Skadan har frästs upp. Beläggningstjockleken var cirka 65 mm 

 

Rivprov på ny matta gav godkänt resultat. 
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Tätskiktslagningar – 22 juni - 23 juni 
Totalt en mycket omfattande åtgärd (skada 14 / Låda 1) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält under natten mellan den 22:e och 23:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +20 och +12° C och relativa luftfuktigheten kring 44-92 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-65  mm. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 14 

 
Skada 14: Skadeområdet var stort och frästes 
upp i omgångar 

 
Skada 14: Fräsen hade gjort åverkan på mattan 
på flera ställen 

 

 
Skada 14: En borrkärna togs upp här för 
mikroskopianalys 

 
Skada 14: En närmare titt på frässkadorna 

 



11 
 

 
Skada 14: Matta börjar riva loss från den 
förseglade betongytan. 

 
Skada 14: Indikationer om pinholes på den 
epoxiförseglade betongytan 

 

 
Skada 14: Aktuellt borrhål 

 
Skada 14: Mattan skulle avlägsnas från hela 
skadeområdet (utom för överlapp) vilket bitvis 
var svårt eftersom den satt riktigt hårt fast 

 

 
Skada 14: Mattan skulle avlägsnas från hela 
skadeområdet (utom för överlapp) vilket bitvis 
var svårt eftersom den satt riktigt hårt fast. Här 
hjälper Binabs bil till med dragkraft 

 
Skada 14: Mattan skulle avlägsnas från hela 
skadeområdet (utom för överlapp) vilket bitvis 
var svårt eftersom den satt riktigt hårt fast. 
Stora sjok med matta togs upp 
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Skada 14: Sen återstod mycket att slipa för att 
få bort epoxiförseglingen 

 
Skada 14: Skadan är åtgärdad med första lagret 
MMA och sand. En provstämpel ska dras (längst 
bort) 

 

 
Skada 14: Dragprovningen visade på 3,5 MPa 
och ytligt brott i betongen 

 
Skada 14: Fler skador finns tyvärr under 
beläggningen (markerat) 

 

 

Skada 14: Ett flertal ytterligare skador kan förväntas under beläggningen (markerat). Rivprov 

genomfördes av Binab under natten med godkänt resultat 
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Nya skador!! 

Nya skador upptäcktes medelst bomknackning på tidigare åtgärdade skadeområden (17-18 juni). De 

markerades. 

 
Nya skador på tidigare lagat skadeområde 9-12 

 
Ny upptäckt skada på tidigare åtgärdad skada 
13 

 

Tätskiktslagningar – 23 juni - 24 juni 
Ytterligare 6 åtgärder i direkt anslutning till (skada 14 / Låda 1) genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält under natten mellan den 23:e och 24:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +25 och +14° C och RH kring 34-86 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-70 mm. Dragprovsresultatet (4 MPa) för ny MMA-primer visade 

på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta utfördes på Skada 16 

och blev godkänt. 
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Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 14 / Låda 1 

 
Skada 14/Låda 1: Flera kompletterande 
fräsningar genomförs 

 
Skada 14/Låda 1: Kompletterande uppfrästa 
ytor har märkts upp 

 

 
Kompletterad uppfräst yta i direkt anslutning till 
tidigare åtgärdsyta 14 

 
Kompletterad uppfräst yta i direkt anslutning till 
tidigare åtgärdsyta 14 

 

 

Kompletterade uppfrästa ytor i direkt anslutning till tidigare åtgärdsyta 14 
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Skada 16/17 

 
Skada 16/17: Kompletterad yta som fått 
beteckningarna 16 och 17. Skadeområdena har 
slipats.  

 
Skada 16/17: MMA och sand har påförts. 
Beläggningstjockleken var cirka 60 mm. 
Skadorna ligger i mattskarvområde, både 
längd- och tvärskarv för skada 16 

 

Skada 18 

 
Skada 18: Kompletterad yta som fått 
beteckningen 18. Skadeområdet har slipats.  

 
Skada 18: MMA och sand har påförts. 
Beläggningstjocklek cirka 55 mm. Skadan ligger 
i mattskarvområde och uppvisade tydlig blåsa 

Skada 19/20/21 

 
Skada 19/20/21: Kompletterade ytor. 
Skadeområdena har slipats. Skada 21 
åtgärdades inte eftersom den med tydlighet 
fortsätter även in under beläggningen mot 
mittlinje. Beläggningstjockleken var cirka 70 mm 

 
Skada 19: MMA och sand har påförts. 
Beläggningstjocklek cirka 60 mm. Skadan ligger 
i mattskarvområde och uppvisade tydlig blåsa 
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Skada 20: MMA och sand har påförts. Dragprovet genomfördes med resultat 4MPa. Pinholes i 

epoxiförseglingen har noterats för skadan. Beläggningstjockleken var cirka 60 mm 

Senare utfördes rivprov på nya matta för skada 16, med godkänt resultat. 

Samtliga skadeområden försågs med gjutasfalt i två lager samt BCS. 

Noterat vid samtal med Binab (Juni) 

Man misstänker att den PGJA som använts på bron inte är en PGJA 11 som föreskrivet, utan en 

PGJA 8 som är mindre stabil. Vi föreslår att man tar ut prov på PGJA:n för extraktion med 

efterföljande bestämning av siktkurva för stenmaterialet och mjukpunkt på återvunnet bindemedel. 

Detta kan göras vid Binabs laboratorium i Upplands Väsby. Detsamma görs med fördel på fler broar i 

projektet med Tätab som entreprenör. 

Det har också noterats att lite tyngre stillastående fordon snabbt efterlämnar sjunkmärken på bron, 

vilket tyder på otillräcklig stabilitet/plastisk deformation. 

Tätskiktslagningar – 24 juni - 25 juni 
Ytterligare 12 åtgärder i direkt anslutning till (skada 14 / Låda 1) genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält under natten mellan den 24:e och 25:e juni. Skadorna benämndes 13B och Låda 2 

med 11 inre skadeytor. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +27 och +17 °C. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 50 mm. Dragprovsresultatet på Låda 2 (3,5 MPa) för ny MMA-

primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Beläggningsprov 

Ett beläggningsprov sågades inledningsvis upp från skadat område för laboratorieanalys. 
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Beläggningsprov: Plats för upptagning av 
beläggningsprov 

 
Beläggningsprov: Provet tas upp med visst 
besvär 

 

 

Beläggningsprov: Tunt gjutasfaltlager enligt visuell bedömning. Ska vara 50 mm tjockt 

Skada 13B 

 
Skada 13B: Skadan har märkts upp 

 
Skada 13B: Uppfräst skada som ligger i 
mattskarvområde 
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Skada 13B: Skadorna har försetts med MMA och sand. Epoxiförseglingen verkade ok 

Låda 2 

 
Låda 2: Arbetet med att fräsa upp Låda 2 
påbörjas 

 
Låda 2: Uppfräst skadeområde med markerade 
förmodade blåsbildningar 

 

 
Låda 2: Frilagd yta med epoxiförsegling. Verkar 
spacklat 

 
Låda 2: Närbild på frilagd yta med epoxiförseg-
ling. Inga uppenbara pinholes syns i epoxin, men 
den verkar mycket tunn på vissa ställen 
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Låda 2: Närbild på borttagen matta 

 
Låda 2: Här ser det spacklat ut 

 

 
Låda 2: Ytterligare en bild på borttagen matta 
med en liten bit epoxi som följt med mattan 
upp. Tjockleken på epoxin uppmättes (med 
skjutmått till 0,45 mm) 

 
Låda 2: Arbetet med att ta bort gammal matta 
på skadorna tog mycket kraft och tid 

 

 
Låda 2: Ytorna slipas 

 
Låda 2: Ett ”konstverk” växer fram. Samtliga 
ytor har försetts med MMA och sand. Dragprov 
ska genomföras för MMA:n på en av ytorna 
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Låda 2: Dragprovningen har genomförts med 
resultat 3,5 MPa och ytligt brott i betongen 

 
Låda 2: Ytorna har förseglats 

 

Rivtest genomfördes senare med godkänt resultat. Samtliga ytor, utom den största bottnades först 

med matta.  

 

Låda 2: Avslutad åtgärd med gjutasfalt och BCS. Fotot togs nästa kväll, 25 juni 

 

Tätskiktslagningar – 25 juni - 26 juni 
Ytterligare ett stort antal åtgärder i direkt anslutning till Låda 2 genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält under natten mellan den 25:e och 26:e juni. Skadorna benämndes Låda 3 med 

flera inre skadeytor. 

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +27 och +17 °C. 

Beläggningstjockleken har inte noterats men är otillräcklig. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för 

ny MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta 

blev godkänt. 
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Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 3 

 
Låda 3: Skadeområdet börjar fräsas upp 

 
Låda 3: Förmodade skador har markerats efter 
bomknackning. Skadorna ligger i 
mattskarvområde 

 

 
Låda 3: En större blåsa stod ut speciellt mycket 

 
Låda 3: Binab tar sig an de olika skadorna 

 

 
Låda 3: Bild på en av skadorna där gjutasfalt 
och matta tagits bort. Epoxin sitter kvar på 
betongen och här syns ett större pinhole 

 
Låda 3: Betong har fläckvis följt med mattan 
upp 
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Låda 3: Betong har fläckvis följt med mattan 
upp 
 

 
Låda 3: Det fanns även exempel på matta där 
tejpen inte smält vid svetsappliceringen utan 
satt kvar i mattskarvområde 

 

 
Låda 3: Här har mattan delat sig mot stommen. 
Fabrikationsfel? 

 
Låda 3: Undersidan på en annan bit av matta 
som tagits bort. Tydliga märken efter 
blåsbildning 

 

 
Låda 3: Skadeytorna i låda 3 är slipade och 
klara för MMA 

 
Låda 3: Skadeytorna med MMA och sand. 
Dragprovning väntar 
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Låda 3: Provdragning har genomförts med godkänt resultat på mer än 3,5 MPa och ytligt brott i 

betongen. Rivprovet blev senare också godkänt 

 

Tätskiktslagningar – 29 juni - 30 juni 
Ytterligare ett stort antal åtgärder i direkt anslutning till Låda 3 genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält under natten mellan den 29:e och 30:e juni. Skadorna benämndes även nu Låda 3 

med ett 20-tal inre skadeytor. 

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +23 och +14 °C och RH mellan 51 och 75 %. 

Beläggningstjockleken har inte noterats men är otillräcklig. Dragprovsresultatet (2 MPa) för ny MMA-

primer visade på dålig ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

 

Ytterligare ett stort antal åtgärder genomfördes i direkt anslutning till Låda 3 
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Låda 3 

 
Låda 3: Många markerade skador 

 
Låda 3: Epoxin sitter kvar men pinholes noteras 

 

 
Låda 3: Slipade/flexade ytor är redo för MMA 

 
Dragprov har utförts med resultat 2 MPa och 
delvis brott mellan provstämpel och MMA  

 

Övrigt 

Diskussioner fördes angående eventuell optimering/förändring av arbetssätt när det gäller att ta bort 

gammal matta från skadat område och påföljande slipning/flexning av ytor. Nuvarande arbetssätt där 

gjutasfalt efter fräsning värms och skrapas bort för hand från matta och mattan därefter avlägsnas 

för hand är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynvinkel och kommer snabbt leda till arbetsskador av 

olika slag, så som ryggproblem m m. 

Arbetet utförs under timmar liggande på knä. Det är ofta tungt att få bort den resterande 

gjutasfalten (som inte fräsen fått upp) med hjälp av svetsaggregat, spett och mejselverktyg. Att 

därefter skära upp matta för hand och dra bort denna från underlaget är mycket primitivt och 

slitsamt, inte minst för ryggen, eftersom mattan bitvis sitter mycket hårt fast.  

Man kom fram till att försöka fräsa skadade större ytor djupare än vad som gjorts hitintills. Tanken är 

att fräsen ska ta bort, inte bara slitlager och det mesta av gjutasfaltlagret utan också mattan med 

försegling och därmed även komma ner en liten bit i betongen som då kan behöva slipas till i 

efterhand. Denna avslutande slipning skulle då företrädesvis göras medelst stålkuleblästring eller 

motsvarande. Man (Trafikverket och InfraKonsult) beslöt prova detta koncept följande natt på den 

aktuella bron. En nackdel är att man då inte kan se vilken typ av skada som uppstått och orsakat 

blåsbildning. En fördel är att man förhoppningsvis kan utföra betydligt fler lagningsåtgärder och att 

arbetslaget far mindre illa. 
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Tätskiktslagningar – 30 juni - 1 juli 
Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Lufttemperaturen låg mellan +18 och +13 °C och RH mellan 70 och 88 %. 

Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos 

betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beläggningstjockleken har inte noterats men var förhållandevis liten. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 4 

 
Låda 4: Fräsen har tagit upp lådan ända ner 
till/i betongen 

 
Låda 4: Typen av blåsbildningsskada är inte 
möjlig att se vi denna typ av djupfräsning 

 

 
Låda 4: Dragprovning med godkänt resultat 
(3MPa) har genomförts 

 
Låda 4: Rivprovet blev godkänt 
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Tätskiktslagningar – 1 juli - 2 juli 
Ytterligare ett stort antal åtgärder i direkt anslutning till Lådor genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält under natten mellan den 1:e och 2:e juli. Skadorna benämndes Låda 5 och Låda 6. 

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +12 °C och RH mellan 78 och 94 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-70 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Två lådor togs upp med samma frästeknik som föregående natt. Det är med denna teknik inte möjligt 

att bedöma vilken typ av blåsbildning som förelegat i den uppfrästa skadan. 

 
Fräs och sopmaskin på plats 

 
Fräsningsarbetet med matta som kommer med 
upp i fräsen  

 

 
Remsor av matta från fräsningen 

 
Sopning efter fräsen ingår som en viktig del i 
processen 
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Låda 5 

 
Låda 5: Efter fräsning behövs lite justering längs 
lådans kanter för att bland annat få till bra 
överlapp med ny matta 

 
Låda 5: En del gjutasfalt behövde avlägsnas 

 

 
Låda 5: Betongen behöver torkas efter fräsning 
eftersom vattenbegjutning ingår i utförandet 

 
Låda 5: Ytan förses med MMA i ett första lager 

 

 
Låda 5: Den med MMA primer behandlade 
betongytan i närbild 

 
Låda 5: Lite extra utfyllnad med sand i det andra 
lagret av MMA gjordes 
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Låda 6 

 
Låda 6: Justering görs längs lådans kanter 

 
Låda 6: Ytan är MMA-förseglad 

 

Tätskiktslagningar – 2 juli - 3 juli 
Ytterligare ett stort antal åtgärder i direkt anslutning till lådor genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält under natten mellan den 2:e och 3:e juli. Skadorna benämndes Skada 22 och Låda 

6. 

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +17 och +12 °C och RH mellan 50 och 77 %. 

Beläggningstjockleken har inte noterats men var förhållandevis liten. Dragprovsresultatet (2,6 MPa) 

för ny MMA-primer visade på godkänd ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny 

matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 22 

 

Skada 22: Skadan bearbetas efter fräsning och ligger i mattskarvområde 
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Låda 7 

 
Låda 7: Lådan fräses upp. Det är med denna 
teknik inte möjligt att bedöma vilken typ av 
blåsbildning som orsakat skadan 

 
Låda 7: Lådan justeras efter fräsningen. Lite 
gjutasfalt finns att ta bort liksom rester av 
matta 

 

 
Låda 7: Golvslipen provas av Binabs arbetslag 

 
Låda 7: Blir det bra? Ja, det tyckte både Binab, 
Trafikverket och InfraKonsult 

 

 
Låda 7: Ytan dammsugs avslutningsvis. Ingen 
lövblås fanns på plats (som hos DAB) 

 
Låda 7: Närbilder på preparerad betongyta 
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Låda 7: Ytterligare en närbild på preparerad 
betongyta 

 
Låda 7: Inmätning gjordes också i Svevias regi 
denna natt  
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Tätskiktslagningar – 17 augusti – 18 augusti 
En omfattande åtgärd genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 

17:e och 18:e augusti. Skadan benämndes Låda 8. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +20 och +14 °C och RH mellan 75 och 100 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-70 mm. Dragprovsresultatet blev 2,5 MPa för ny MMA-primer 

på den djupfrästa betongytan. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 8 

 
Låda 8: Lådan har djupfrästs och slipats/flexats 

 
Låda 8: Betongytan primerbehandlas med MMA 
(opigmenterad) och sandas 

 

 

Låda 8: Dragprovning genomfördes med resultatet 2,5 MPa och brott en bit ner i betongen 
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Tätskiktslagningar – 18 augusti – 19 augusti 
En omfattande åtgärd genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 

18:e och 19:e augusti. Skadan benämndes Låda 9. Ytterligare en mindre skada åtgärdades. Den 

benämndes på plats felaktigt Skada 22 men borde ha varit Skada 23. (Skada 22 fanns med vid 

åtgärder 2-3 juli. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +21 och +15 °C och RH mellan 59 och 98 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 55-60 mm. Dragprovsresultatet blev 1,5 MPa med brott en bit ner 

i betongen för ny MMA-primer på den djupfrästa betongytan. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 9 

 
Låda 9: Lådan har börjat fräsas upp och tio inre 
skadeområden markerats 

 
Låda 9: Djupfräsning pågår. Beläggnings-
tjockleken låg på cirka 55-60 mm 

 

 
Låda 9: Spännarmering har påträffats  

 
Låda 9: Den noteras inte vara fylld vilket kan 
leda till armeringskorrosion. Ingen åtgärd 
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Låda 9: MMA-primer påförs och sandas. 
BINAB:s MMA-primer är till skillnad från DAB:s 
primer inte pigmenterad. En provstämpel har 
placerats ut för provdragning 

 
Låda 9: Resultatet blev 1,5 MPa med brott en bit 
ner i betongen (djupfräst yta) 

 

Skada 23 

 
Skada 23: En mindre skada i utkanten av 
körbanan.  

 
Skada 23: Skadan är primerbehandlad och 
sandad. Sandansamling noterades under 
mattan 
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Tätskiktslagningar – 19 augusti – 20 augusti 
En omfattande åtgärd genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 

19:e och 20:e augusti. Skadan benämndes Låda 10. Ytterligare två mindre skador åtgärdades. De 

benämndes Skada 24 och 25. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +19 och +15 °C och RH mellan 66 och 91 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 40-60 mm. Dragprovsresultatet blev mer än 3,5 MPa med brott en 

bit ner i betongen för ny MMA-primer på Skada 25 samt 2, 5 MPa på den djupfrästa betongytan, med 

brott mot stämpeln. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 10 

 
Låda 10: En större Låda 10 har fräststs upp, 
delvis genom djupfräsning samt med 6 mindre 
skadeområden som inte djupfrästs. Skador har 
uppstått i mattskarvområde 

 
Låda 10: Tre av de mindre skadorna inom lådan. 
De har slipats/flexats. Skadorna har uppstått i 
skarvområde. Beläggningstjockleken ligger på 
cirka 50-60 mm samt 40 mm i hjulspår 

 

 
Låda 10: Ytorna inom lådan har påförts MMA 
och sand. En provstämpel har placerats ut för 
dragprovning 

 
Låda 10: Resultatet vid dragprovning blev 2,5 
MPa med brott mot stämpeln (mellan stämpel 
och MMA) 
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Skada 24 

 

 

Skada 24: Skadan ligger i skarvområde. Inget epoxisläpp noterades 

Skada 24 

 
Skada 24: Mattbitar med epoxiförsegling och 
tejp från skadan. Betongunderlaget var inte 
rengjort 

 
Skada 24: Närbild på matta med epoxiförsegling 
och tejprester. Bristande förarbete av 
betongunderlaget och otillfredsställande 
svetsningsutförande har orsakat skadan 

Skada 25 

 
Skada 25: Provstämpel har placerats ut på den 
MMA-behandlade ytan för provdragning 

 
Skada 25: Resultatet blev mer än 3,5 MPa (4,5) 
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Tätskiktslagningar – 20 augusti – 21 augusti 
En omfattande åtgärd genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 

20:e och 21:e augusti. Skadan benämndes Låda 11. Ytterligare två mindre skador åtgärdades inom 

lådan som till största delen djupfrästes. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult  

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +21 och +15 °C och RH mellan 61 och 99 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 50-60 mm. Dragprovsresultatet blev cirka 3 MPa respektive cirka 

1,5 MPa med brott mot stämpeln i båda fallen. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Låda 11 

 
Låda 11: Lådan har fått ny MMA-primer och två 
provstämplar har placerats ut för dragprovning 

 
Låda 11: Två mindre områden med blåsbildning 

 

 
Låda 11: Dragprovning har genomförts. 
Resultaten låg på 2,7 respektive2,8 MPa, med 
brott mot stämpeln i båda fallen 

 
Låda 11: Lådan har förseglats med ny MMA 
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Tätskiktslagningar – 24 augusti – 15 september 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från Binab:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. Notering om skadans art saknas som regel i egen-

kontrollen och saknas därför också här i kolumnen Observation av skada. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

24 aug Låda 12 /  
15 kvm 

15 mindre blåsor Djupfräsning. 
Dragprov på ny 
MMA 2,5 resp  
5 MPa 

 50-60 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

25 aug Låda 13 /  
7 kvm 

Många mindre 
blåsor 

Djupfräsning. 
Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

Rivprov OK 50-65 

 26 / 1 kvm    50-65 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

26 aug 27 / 1,5  Dragprov på ny 
MMA 2,5 MPa 

 55-60 

 28 / 2 kvm    55-60 

 29 / 0,5 kvm    55-60 

 30 / 0,5 kvm    55-60 

 31 / 0,5 kvm    55-60 

 32 / 1 kvm    55-60 

 33 / 1 kvm    55-60 

 34 / 0,5 kvm    55-60 

 35 /3 kvm    55-60 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

27 aug 
 

Låda 14 /  
12 kvm 

Ca 15 blåsor inne 
i lådan 

Dragprov på ny 
MMA 4,5 MPa 

 70-80 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

1 sept 37 / 1 kvm    65-70 

 38 / 0,5 kvm    70-75 

 39 /  Otillfredsställande 
svetsning. Tejp 
kvar på mattan 

   

 40 / 5 kvm Vatten i blåsa 
under mattan 

  65-70 

 Låda 15 / 
7,5 kvm 

 Djupfräsning. 
Dragprov på ny 
MMA 3,5 MPa 

Rivprov OK 60-75 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

2 sept Låda 16 Ca 20 blåsor inne i 
lådan 

Ingen åtgärd Tilltagande 
regn, så hela 
lådan lades 
igen utan 
åtgärd 

70 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

7 sept 
 

Låda 16 /  
17 kvm 

 Djupfräsning. 
Dragprov 4,5 MPa 

Lådan frästes 
upp igen 

55-65 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

8 sept 41 / 1,5 kvm  Ny MMA och matta  60-75 

 42 / 1 kvm  Ny MMA och matta  60-75 

 43 / 1 kvm  Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

 70-75 

 44 / 1,5 kvm  Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

 70-75 

 Låda 17 /  
7 kvm 

 Ny MMA och matta 
Dragprov 4,4 MPa 

Rivprov OK 70-75 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

9 sept 45 / 1 kvm  Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

Regn 75 

 46 / 1,5 kvm  Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

Regn 70 

 47 / 1,5 kvm Otillfredsställande 
svetsning. Tejp 
kvar på mattan 

Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

Regn 65 

 48 / 1 kvm Ojämnheter 
under mattan 

Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

Regn 65 

 49 / 1 kvm  Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

Regn 70 

 50 / 1kvm  Befintlig matta 
återsvetsad och ny 
mattlapp ovanpå 

Regn 65 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

10 sept Låda 18 /  
18 kvm 

 Djupfräsning. 
Dragprov 5 MPa 

Rivprov OK 65-70 

 51 / 1 kvm Epoxin OK   65-70 

 52 / 1 kvm Epoxin OK   60-65 

 53 / 1 kvm Epoxin OK   60-65 

 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

14 sept Låda 19 /  
4 kvm 

Flera mindre 
blåsor 

Djupfräsning  65 

 Låda 20 /  
3 kvm 

Flera mindre 
blåsor 

Ej djupfräsning  70 

 Låda 21 / 
5 kvm 

Flera mindre 
blåsor 

Ej djupfräsning  65 

 52*/ 1,5 kvm Mycket släpp och 
skada på epoxin 

Lades igen utan 
åtgärd 

Skadan tas upp 
igen 

55 

*Verkar felmärkt? (se ovan) Dragprov 5 MPa. Rivprov OK 
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Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

15 sept Låda 52/ 
skada 52 /  
6 kvm 

Betong följer med 
mattan upp 

Vid dragprov på ny 
MMA följer betong 
med upp. 2,3 MPa 

Vid rivprov 
följer betong 
med MMA 
upp!! En del ny 
matta fick 
göras om 

65-75 

 53 / 3 kvm    70-75 

 54 / 1,5 kvm    70-75 

 55 / 1 kvm Ingen skada    

 Låda 22 /  
6,5 kvm 

Pinholes. 
Otillfredsställande 
svetsning av 
matta 

  70-75 
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Bro 2-2119-1 - Vägbro över Silverdalslänken i trafikplats Kista, södra bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
2223 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig  
 
Betong 
spännarmerad 

1500 mm  
 
2IIIa 

Epoxiförsegling, 5 mm 
tätskiktsmatta (BPGJA, 
Icopal), 50 mm 
PGJA 11  
 
Tätskiktsarbeten 10 
sept - 20 sept 2012 

c35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8 % 6,5 % 5,6 % 
4,8% , Tryckhållfasthet 
50,4, 48,3 58,9 57,0 Mpa 
 
4 juli, 4 okt, 8 nov 2010. 
30 november 2011, 20 
mars 2012 
 
Blästring, renblåsning 
 
minus 2 grader till 19 grad 
och sol/mulet vid gjutning 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades cirka 5-6 blåsor. 

Entreprenör var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab under perioden 27 maj t o m 5 juni. Arbetslaget från 

Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11). Temperaturen i gjutasfalten kontrollerades av Binab. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan. Binab hade 

inledningsvis ingen vals men kompletterade senare med en sådan. 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2119-1 
Totalt 35 skador åtgärdades. För 7 av dessa fanns ingen synlig blåsskada under beläggningen. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 65 och 85 mm, men understeg i flera fall 75 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår. Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets 

regelverk ligga på 90 mm (50 mm gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har 

upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är att skadorna i de flesta fall ligger i mattskarvområde. 

Epoxiförseglingen sitter som regel kvar på betongen. 

Dessutom konstateras följande angående de olika typerna av skada: 

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

• Osmält tejp har noterats på undersidan av upptagen matta vilket visar att svetsappliceringen 
varit otillfredsställande vid utförandet. Se Skada 15 och Skada 27.  

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten. Se skada 10, 12, 25, 26, 28, 31 och 32. 
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Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

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

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes) 

• Tjockare beläggning 

 

Tätskiktslagningar – 27 - 28 maj 
Totalt 5 lagningsåtgärder (skada 1-5) genomfördes av Binab på brons södergående (högra) körfält 

under natten mellan 27:e och 28:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Inga uppgifter om lufttemperatur och relativa luftfuktigheten finns noterade (9 °C vid 

provdragningen enligt Binabs egenkontroll). Foton är tagna av Simon Lilja. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-85 mm. Dragprov genomfördes på ny MMA, med resultatet 

3,5 MPa. Rivprov genomfördes med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

 
Skada 1: Skadan har frästs och markerats. 
Blåsor har uppstått i mattskarvområde 

 
Skada 1: Skadan har försetts med nytt lager 
MMA och sand. Beläggningstjockleken är cirka 
65-75 mm  
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Skada 1: Skadan har försetts med ny matta 

Skada 2 

 
Skada 2: Skadan är fräst och markerad. Den ligger 
i mattskarvområde 

 
Skada 2: MMA och sand har påförts slipad 
yta. Beläggningstjockleken är cirka 65-75 mm 
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Skada 1 och skada 2: Undersida av upptagen 
matta. Aningen epoxi sitter kvar på mattan 

 
Skada 2: Skadan har försetts med ny matta 
 

 

Skada 3 

 
Skada 3: Skadan är uppfräst. Den ligger i mattskarvområde 

 
Skada 3: Skadan har försetts med 
MMA och sand. Beläggnings-
tjockleken är cirka 75-85 mm 
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Skada 3: Skadan har försetts med ny matta 

Skada 4 

 
Skada 4: Skadan har försetts med MMA och 
sand. Beläggningstjockleken är cirka 75-
85  mm 

 
Skada 4: Undersida av upptagen matta från 
skada 4. Aningen epoxi sitter kvar på mattan. 
Skadan ligger i mattskarvområde 
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Skada 4: Skadan är försedd med ny matta 

Skada 5 

 
Skada 5: Skadan är försedd med MMA och 
sand. Beläggningstjockleken är cirka 75-
85 mm 
 

 
Skada 5: Undersidan av upptagen matta från 
skada 5 
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Tätskiktslagningar – 28 - 29 maj 
Totalt 6 ytterligare lagningsåtgärder (skada 6-11) genomfördes av Binab på brons södergående 

(höger) körfält under natten mellan 28:e och 29:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Bertil Olsson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +13 och +5° C och relativa luftfuktigheten kring 45-65 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-85 mm. Dragprovning på ny MMA utfördes på skada 6 med 

resultatet 4 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet som 

utfördes på skada 6 föll inte ut till full belåtenhet (frilagd MMA utan bitumen från mattan) och 

lagningen fick göras om ett par gånger. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 6 

 
Skada 6: Lös matta (stor blåsa) med 
epoxiförsegling som såg fin ut på betongytan. 
Ytan frästes sedan upp ytterligare 

 
Skada 6: Gjutasfalten har tagits bort kring blås-
området. Dragprovning på ny MMA visade 
4 MPa med ytligt brott i betongen. Lagningen 
utfördes med matta. Rivprovet föll inte ut till 
belåtenhet (frilagd MMA utan bitumen från 
mattan). Lagningen fick göras om två gånger 

 

 
Skada 6: Skadan är åtgärdad med MMA 

 
Skada 6: Otillfredsställande rivprovsresultat 
efter åtgärd med MMA-försegling och 
tätskiktsmatta 
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Skada 7 

 
Skada 7: Bomknackning som avslöjar en mindre 
blåsa 

 
Skada 7: Skadeområdet kantsågas 
 

 

 

 

Skada 7: Efter åtgärd över blåsa. Bitumen från mattan sitter kvar mot epoxin, dvs mattan satt för 

övrigt bra. Lagningen utfördes med en mindre bottnande mattbit och en större 

Skada 8 

 
Skada 8: En mindre skada är markerad på 
beläggningen. Fräsen gick ner för djupt och 
skadade mattan något 

 
Skada 8: Skadan har åtgärdats med ny MMA 
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Skada 9 

 
Skada 9: Skadan är uppfräst 

 
Skada 9: En mindre blåsa noterades i tvärskarv 
 

 

Skada 10 

 

Skada 10: Förmodad mindre skada men ingen blåsa kunde upptäckas vid bomknackning. Mattan satt 

bra mot underlaget 

Skada 11 

 

Skada 11: Skadan frästes upp, medan skada 12 och 13 sparades till nästa åtgärdstillfälle 
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Tätskiktslagningar – 1 - 2 juni 
Totalt 3 ytterligare lagningsåtgärder (skada 12-14) genomfördes av Binab på brons södergående 

körfält under natten mellan 1:e och 2:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +22 och +14° C och relativa luftfuktigheten kring 45-67 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovning på ny MMA utfördes på skada 11 med 

resultatet 4 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet utfördes 

också på skada 11 och godkändes. 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 11 

 
Skada 11: Skadan bearbetas efter fräsning. (Fräsen 
skadade mattan en del.) Epoxin satt kvar på betongen. 
Dragprov och rivprov gjordes sedan på skada 11. 
Dragprovet visade 4 MPa  

 
Skada 11: Matta svetsas på 
skadeområdet 
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Skada 11: Godkänt rivprov. 

Skada 12 

 

Skada 12: Här verkade inte finnas någon blåsa vid bomknackning. Epoxin satt kvar på betongen 

Skada 13 

Skada 13 bestod i blåsbildning i mattskarvområde (tvärskarv). Epoxin satt kvar på betongunderlaget 

Ingen bild. 
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Skada 14 

 
Skada 14: Ett stort område togs upp (2,3 x 
4,5 kvm). Beläggningstjockleken var cirka 
75 mm. Mattan var skadad men ingen blåsa 
fanns just här 

 
Skada 14: Matta tas bort på det större skadade 
området 
 

 

 

Skada 14: Här finns en blåsa i skarvsområde, men mattan satt för övrigt väl fast på epoxin 

 

Tätskiktslagningar – 2 - 3 juni 
Totalt 5 ytterligare lagningsåtgärder (skada 15-19) genomfördes av Binab på brons södergående 

körfält under natten mellan 2:e och 3:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +12 och +6° C och relativa luftfuktigheten kring 61-89 %.  
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Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovning utfördes på skada 15 med resultatet 

3,5 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet utfördes också 

på skada 15 och godkändes. 

 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 15 

 
Skada 15: Skadan är uppfräst med en stor blåsa i 
mitten av området. Beläggningstjockleken är 
cirka 75 mm 

 
Skada 15: Gjutasfalt värms och skrapas bort för 
att frilägga mattan med blåsa som ligger i 
tvärskarvsområde 

 

 
Skada 15: Det noteras att tejp sitter kvar på 
mattans undersida vilket i sin tur visar att 
svetsappliceringen inte varit tillfredsställande 
vid utförandet. Epoxiförseglingen sitter kvar på 
betongen 

 
Skada 15: Dragprov har utförts på ny MMA-
primer med godkänt resultat 3,5 MPa 
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Skada 16 

 

Skada 16: Skadan är uppfräst över en mindre blåsa som ligger mitt i matta 

Skada 17 

 

Skada 17: Skadan är uppfräst med en tydlig blåsa (markerad) i mattskarvområde. Epoxin satt kvar på 

betongen 

Skada 18 

 

Skada 18: Uppfräst skada med konstaterad blåsa mitt i matta. Epoxin satt kvar på betongen 
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Skada 19 

 

Skada 19: Uppfräst med konstaterad blåsa mitt i matta. Epoxin satt kvar på betongen 
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Tätskiktslagningar – 3 - 4 juni 
Totalt 8 ytterligare lagningsåtgärder (skada 20-28 (24 finns inte)) genomfördes av Binab på brons 

södergående körfält under natten mellan 3:e och 4:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +13 och +7° C och relativa luftfuktigheten kring 54-94 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 65 mm. Dragprovning utfördes på skada 20 med resultatet 

4,5 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet utfördes på 

skada 23 och godkändes. 

 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
De flesta uppmärkta åtgärdsställen låg i en och samma grupp. 

 

Skadorna 20-27 bearbetas efter uppfräsning 

Skada 28 hade bedömts innehålla en blåsa men ingen sådan kunde efter fräsning konstateras genom 

bomknackning. Däremot verkade asfaltbeläggningen vara hålrumsrik vid bomknackning. 
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Skada 20 

 
Skada 20: Här finns en tydlig blåsa vid 
mattskarv 

 
Skada 20: Blåsan ligger i skarvområde. Epoxin 
sitter kvar på betongen 

 

Skada 20: Skadan har åtgärdats och dragprov på första lagret MMA genomförts med godkänt 

resultat, 4,5 MPa och brott ner en liten bit i betongen 

Skada 21 

 
Skada 21, Här finns en tydlig blåsa i mattskarv-
område. Epoxin satt kvar på betongen. 
Beläggningstjockleken är cirka 65 mm 

 
Skada 21: Skadan har försetts med MMA-
försegling och bottnats med ny matta  
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Skada 22 

 
Skada 22: Blåsan skärs upp och ligger i 
mattskarvområde 

 
Skada 22: Lite avvikande färg på epoxin vid 
första anblicken. Epoxin sitter kvar på betongen 

 

Skada 23 

 
Skada 23: Matta från uppskuren blåsa i matt-
skarvområde. Epoxin sitter kvar på betongen 

 
Skada 23: I själva mattan fanns mycket blåsor 
och bitumenet var mycket segt. Fabrikationsfel? 

 

Skada 23: Utfört rivprov på skada 23 med godkänt resultat 
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Skada 25 och 26 

Här noterades inga blåsor och de frästa områdena lades bara igen med gjutasfalt. 

Skada 27 

 
Skada 27: Blåsa noteras i mattskarvområde. 
Epoxin sitter kvar på betongen 

 
Skada 27: : Osmält tejp på undersidan av 
borttagen matta noterades, vilket indikerar att 
mattans svetsbitumen blivit otillräckligt smält 
vid utförandet 

 

 

Skada 27: Skadan har försetts med MMA-försegling och ny bottnande matta 
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Tätskiktslagningar – 4 - 5 juni 
Totalt 8 ytterligare lagningsåtgärder (skada 29-37) genomfördes av Binab på brons södergående 

körfält under natten mellan 4:e och 5:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka 13 och +7° C och relativa luftfuktigheten kring 48-94 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovning utfördes på skada 29 med resultatet 

4,5 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet godkändes. 

 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 29 

 
Skada 29: Möjlig blåsa som tas upp. Den ligger i 
mattskarvområde 

 
Skada 29: Dragprov på MMA-primern med 
godkänt resultat 4,5 MPa och brott i betongen 

 

Skada 30 

 
Skada 30: Ganska omfattande blåsbildning i 
mattskarvområde. Mattan togs bort i tunna 
remsor (se till vänster) 

 
Skada 30: Epoxiförseglingen (gulaktig) syns på 
vissa ställen 
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Skada 31 och 32 

Här fanns ingen blåsa fast beläggningen var sprucken i ovanytan. 

Skada 33, 34 och 35 

 
Skada 33, 34 och 35: Samtliga uppvisar 
blåsskada i skarvområde 

 
Skada 35: Efter fräsning 
 

 



Bilaga Bro 2-2119-2 
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 Bro 2-2119-2 - Vägbro över Silverdalslänken i trafikplats Kista å väg E18 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-typ 
och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt 
ritning samt 
beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
1912 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig 
(Betong 
spännarmerad) 
 
Betong 
spännarmerad 

1500 mm  
 
2IIIa 

MMA*, 5 mm 
tätskiktsmatta 
BPGJA, Icopal, 
50 mm PGJA 11  
 
Tätskikts arbeten 
10 sept – 20 sept 
2012. 

C35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8% 5,5% 7,0%, 
6,2% Tryckhållfasthet 
49,6, 55,9, 58,9, 57,0 
MPa.  
 
30 aug, 18 okt, 17 nov 
2010. 18 jan, 26 jan 2012  
 
Blästring, renblåsning 

*Enligt ritning var det epoxiförsegling, vilket således inte stämde i praktiken 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades cirka 10 blåsor varav några lagades. 

Entreprenör var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab under perioden 19 maj t o m 12 juni. Arbetslaget 

från Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av Binab. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Vid lagningstillfället 20:e – 21:e maj var gjutasfalten vaxmodifierad på plats (4 kg till 1,3 ton massa 

enligt uppgift från Binab). 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan. Binab hade 

inledningsvis ingen vals men kompletterade senare med en sådan. 

Borrprover på betongen togs upp på skada 30 och skada 31 för mikroskopianalys.   
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2119-2 
Totalt 34 skador åtgärdades. För åtminstone två av dessa (Skada 1 och Skada 34) blev 

lagningsåtgärden ofullständig. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 55 och 85 mm, men understeg i de flesta fall 75 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är att skadorna i de flesta fall ligger i mattskarvområde 

och att betongytan på flera åtgärdsställen verkar otillräckligt förbearbetad (blästrad). 

Betonggjutningen har enligt uppgift (se tabell ovan) utförts vid en rad olika tillfällen, från augusti 

2010 till januari 2012, vilket kan förklara betongytans varierande utseende på bron. 

Dessutom konstateras följande angående de olika typerna av skada: 

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

med mattan upp och betongen ligger mycket slät och tät (utan synliga sprickor) under mattan. 

Förseglingen har bedömts vara tunn och dåligt sandad. Se Skada 1, 12, 13 och 34. Otillfreds-

ställande förarbete av betongytan bedöms vara en stor bidragande orsak till skadans uppkomst. 

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

inte helt frilagd under mattan. Se t ex Skada 2 och Skada 3.  

• 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. Se t ex 

Skada 16, 19, 25 och 29. 

• Skadan kan ha uppstått i tidigare lagad installation. Lagningar (10 st) har enligt uppgift (se tabell) 

genomförts på bron 2016. Se Skada 26, 27 och 28. 

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten. Se Skada 5 och 7. 

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för bron: 

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

• Krav på stålkuleblästring (för att säkerställa betongytans struktur) 

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

• 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 

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

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes). Pinholes har dock 

varit svårt att identifiera 
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Tätskiktslagningar – 19 - 20 maj 
Totalt 3 åtgärder genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 19:e 

och 20:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +5 och +2 °C och relativa luftfuktigheten kring 85 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

Beläggningen på åtgärdsstället var sprucken. Skadan visade sig vara stor och mer omfattande än vad 

som kunde åtgärdas under natten. Tätskiktsmattan låg helt lös med all MMA-försegling på mattans 

undersida. Hur omfattande släppet är behöver redas ut och en större insatsåtgärd göras vid senare 

tillfälle. Nu åtgärdades den yta som tagits upp och mattan svetsades fast längs kanterna. Längre in 

låg den lös i samtliga kanter. 

Mattprov togs omhand av Trafikverket.  

En senare insats genomfördes 11 juni (se längre ner i rapporten), men inte heller den blev tillräcklig. 

 
Skada 1: Markerad större beläggningsskada 
 

 
Skada 1: Bomknackning efter det att belägg-
ningen frästs bort. Noterad beläggningstjocklek 
var cirka 60 mm 
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Skada 1: Mattan ligger i stort sett lös och all 
MMA-försegling följer med mattan upp 

 
Skada 1: Betongen är tät, slät och sprickfri 
under mattan 
 

 
Skada 1: Borttagen mattan med MMA på 
undersidan 

 
Skada 1: Den lösa mattan svetsades fast längs 
kanterna, men låg fortfarande lös in under 
beläggningen 
 

 
Skada 1: Skadan är klar för primerbehandling. 
Bitumenlösning har applicerats längs kanterna 
 

 
Skada 1: MMA-primer applicerades och en 
provstämpel placerades ut för vidhäftnings-
provning. Resultatet låg på mer än 3,5 MPa 
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Skada 1: Efter ytterligare ett lager MMA lades gjutasfalten på i två omgångar plus BCS, 

Bitumeniserad Chip-Sten. (Fotot taget nästa kväll, 20 maj) 

Skada 2 

Beläggningen på det skadade stället var sprucken. Skadan visade sig dock vara betydligt mindre 

allvarlig och omfattande än för skada 1. En del MMA fanns dock på den borttagna mattbiten. 

 
Skada 2: Beläggningsskadan har markerats ut 

 
Skada 2: Skadad matta har tagits bort 

 

 

Skada 2: Borttagen matta från skada 2 och/eller skada 3 (liknande utseende) 
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Skada 3 

Beläggningen på stället var sprucken. Skadan visade sig dock vara betydligt mindre allvarlig och 

omfattande än för skada 1. Den låg nära kantbalken. 

 
Skada 3: Beläggningens utseende över skada 3 

 
Skada 3: Gjutasfalt sågas bort i skada 3 
 

 
Skada 3: Matta avlägsnas i skadan 
 

 
Skada 3: Sågklingan hade gått ner en liten bit i 
betongen på ett ställe 
 

 
Skada 3: Borttagen matta från skada 3 och/eller 
skada 2 (liknande utseende). Mattprov togs 
omhand av Trafikverket. Beläggningstjockleken 
var cirka 70-80 mm  

Skada 3: Lös matta tas bort över 
blåsbildningen. Bortanför syns skada 2 under 
motsvarande behandling 
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Tätskiktslagningar – 20 – 21 maj 
Totalt 3 lagningsåtgärder (skada 4, 5 och 6) genomfördes av Binab på brons norrgående körfält 

(höger sida) under natten mellan 20:e och 21:e maj. Skadorna 2 och 3 från föregående insats (19:e – 

20:e maj) kompletterades med mer gjutasfalt eftersom medtagen mängd olyckligtvis inte hade räckt 

natten innan (1 ton i kokaren).  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperatur och luftfuktighet var ungefär som natten innan.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3 MPa enligt egenkontroll) 

för ny MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny 

matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 4 

 
Skada 4: Fräsen hade gått lite för långt ner och 
skadat mattan. Beläggningen var något tunnare 
här än för övriga skadade ytor tidigare på bron 
(knappt 70 mm) 

 
Skada 4: Åtgärdsarbetet fortsätter på skadan 
 

 

 

Skada 4: Mattbit svetsappliceras på MMA-förseglat skadeområde 
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Skada 5 

 
Skada 5: Uppfräst skada. Här verkade det inte 
finnas någon blåsa att laga 

 
Skada 5: Skadan åtgärdas med matta över 
mindre frilagd och MMA-behandlad yta 

 

Skada 6 

 
Skada 6: Skada 5 och 1 (åtgärdad) syns längre 
ner på bron 

 
Skada 6: Kanterna på kvarvarande matta värms 
ner. Mest löst var det mot mittlinje och 
kortsidor, och bättre mot kantbalkshållet 
 

 
Skada 6: Matta har tagits bort och betongytan 
frilagts 
 

 
Skada 6: Ett lager MMA med avsandning. 
Provstämpel har placerats för dragprovning. 
Resultat mer än 3 MPa. Lufttemperaturen var 
vid dragningen (enligt egenkontroll) 8 °C 
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Skada 6: Mattbit som passar i frilagd och MMA-
förseglad betongyta har svetsapplicerats 
(bottnat). Bitumenlösning syns längs kanterna 

 
Skada 6: Den andra större mattbiten 
svetsappliceras ovanpå bottningsbiten 

 

Tätskiktslagningar – 25 - 26 maj 
Totalt 5 ytterligare lagningsåtgärder (skada 7, 8, 9, 10 och 11) genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält (höger sida) under natten mellan 25:e och 26:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +12 och +5 °C och relativa luftfuktigheten kring 80 %. 

Beläggningstjockleken låg över lag på 60-75 mm. Dragprovsresultatet (2,5 MPa) för ny MMA-primer 

visade på något mindre god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 7 

 
Skada 7: Här verkade vid bomknackning inte 
finnas någon blåsa. Det finns dock en liten skada 
på mattan som behöver åtgärdas, till följd av 
fräsningsinsatsen 

 
Skada 7: Skadan har åtgärdats med ny matta 
på MMA-förseglat underlag 
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Skada 8 

 
Skada 8: Här noterades omfattande vidhäft-
ningsförlust, i och i anslutning till mattskarv 
 

 
Skada 8: Mattan ligger synligt lös 

 
Skada 8: Matta kan rivas loss utan att MMA 
följer med på mattan 
 

 
Skada 8: Ytterligare lite uppsågning krävdes 

 
Skada 8: Skadan är åtgärdad med MMA-primer. 
Vid provdragning blev resultatet 2,3 MPa. Luft-
temperaturen var då (enligt egenkontroll) 13 °C 
 

 
Skada 8: Skadan är här lagad och klar med två 
lager PGJA 11 samt BCS 
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Skada 8: BCS-beströdd ovanyta 

Skada 9 och 10 

 
Skada 9 och 10: Två mindre områden togs upp 

 
Skada 9 och 10: Skadorna är åtgärdade med 
MMA och matta 

 

Skada 9 och 10: Skadorna är lagade och klara med två lager PGJA 11 samt BCS i ovanytan 

Skada 11 

 
Skada 11: Skadan är markerad på beläggningen 

 
Skada 11: Skadan är åtgärdad med MMA 
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Skada 11: Skadan är lagad och klar med två lager PGJA 11 samt BCS i ovanytan 

Tätskiktslagningar 26-27 maj 
Totalt 6 ytterligare lagningsåtgärder (skada 12-17) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (höger körfält) under natten mellan 26:e och 27:e maj. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +16 och +11° C och relativa luftfuktigheten kring 50-75 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-85 mm. Dragprovsresultatet (3,5 MPa) för ny MMA-primer 

visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta utfördes på skada 

13 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 12 och 13 

 
Skada 12 och 13: Uppfräst åtgärdsställe och 
markerade skador som låg i skarvområde. 
Beläggningstjockleken var cirka 65 mm 

 
Skada 12: Liten lös mattbit där all försegling 
följde med mattan upp. Förseglingsskiktet 
bedömdes vara något tunt. Den frilagda 
betongytan var mycket tät och slät (dålig 
ytråhet?). Skadan låg i skarvområde 
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Skada 13: En större bit matta som satt så 
gott som helt lös togs upp. MMA-
förseglingen satt kvar på mattan. Den 
frilagda betongytan var tät och slät (dålig 
ytråhet?). Förseglingsskiktet bedömdes vara 
något tunt. Skadan låg i skarvområde 

 
Skada 13: Upptagen mattbit från skada 13 med 
MMA-försegling på mattan 

 

 
Skada 12-13: Provstämpel har limmats fast på 
åtgärdad skada 13 för dragprovning av ny MMA 

 
Skada 13: Dragprovningsresultatet låg på 
mer än 3,5 MPa, med brott något ner i 
betongen. Även rivprov gjordes här på ny 
matta som bottnats med. Resultatet var 
godkänt. Vid dragprovet var lufttempera-
turen (enligt egenkontrollen) 8 °C 

 

Skada 14 

 
Skada 14: Mindre skada som här är uppfräst. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 70 mm 

  
Skada 14: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sand 
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Skada 15 

 
Skada 15: En mindre här utmärkt skada 

 
Skada 15: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sand. Liten skada noterades på/i mattan, en 
skada som eventuellt kan ha funnits redan vid 
installationen 

 

Skada 16 

 
Skada 16: Skadad beläggning som märkts upp 
för uppfräsning. Skadan visade sig ligga vid 
skarv. För en mattbit konstaterades att den var 
dåligt svetsad eftersom tejp satt kvar lokalt 

 
Skada 16: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sandad 

 

Skada 17 

 

Skada 17: Skadad beläggning som märkts upp för fräsning. Lagningen involverade även här två lager 

matta 
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Tätskiktslagningar 8-9 juni 

Totalt 7 ytterligare lagningsåtgärder (Skada 18-24) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (vänster körfält) under natten mellan 8:e och 9:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +16 och +7 °C och relativa luftfuktigheten kring 59-91 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet (4,5 MPa) för ny MMA-primer på 

skada 19 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 18 

 
Skada 18: Skadan är uppfräst och mattan 
frilagd. Beläggningstjockleken är cirka 80 mm 

 
Skada 18: Skadan låg i mattskarvområde 
(längd- och tvärskarv) 

 

 

Skada 18: Skadan är slipad/flexad och klar för MMA. Det fanns otillräcklig plats för överlapp på 

100 mm, vilket åtgärdades 
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Skada 19 

 
Skada 19: Skadan är uppfräst här, men fick 
fräsas upp ytterligare. Sandansamling fanns på 
mattan 

 
Skada 19: Gjutasfalt tas bort från skadan som 
ligger i skarvområde. Beläggningstjockleken är 
på mer än 60 mm 
 

 
Skada 19: Olika typer av brott noterades. Här till 
följd av osmält tejp på mattan. MMA-
förseglingen sitter dock kvar på betongen 
 

 
Skada 19: Intill släpper dock MMA-förseglingen 
och följer med mattan upp 

 
Skada 19: Skadan uppvisade olika typer av 
vidhäftningsförlust. Betongytan är slät och tät 
där den syns 

 
Skada 19: Skadan är slipad/flexad och klar för 
MMA 
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Skada 19: Skadan är primerbehandlad med 
MMA och sandad. En provstämpel har fästs mot 
MMA:n för dragprovning 

 
Skada 19: Vidhäftningsbrott i betongen med 
resultat 4,5 MPa 

 

Skada 20 

 
Skada 20: Skadan uppfräst med tydlig blåsa mitt 
på matta 

Skada 20: Gjutasfalt tas bort i det skadade 
området 
 

 

Skada 20: Skadan är slipad/flexad och klar för MMA 
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Skada 21 

 
Skada 21: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den fick dock fräsas upp ytterligare. En del 
MMA hade släppt från betongen. Skadan låg 
mitt i matta 

 
Skada 21: Skadan är slipad och klar för ny MMA 

 

Skada 22 

 
Skada 22: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den fick dock fräsas upp ytterligare 

 
Skada 22: Här är skadan mer uppfräst och 
markerad. Blåsbildningen låg i mattskarv-
område 
 

 

Skada 22: Skadan är slipad/flexad och klar för ny MMA 
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Skada 23 

 
Skada 23: Skadan är uppfräst och markerad. 
Blåsbildningen ligger i mattskarvområde. 
MMA:n hade inte släppt från betongen 

 
Skada 23: Skadan är slipad/flexad och klar för 
ny MMA 

 

Skada 24 

 

Skada 24: Skadan är uppfräst. Blåsbildningen låg i mattskarvområde. MMA:n satt kvar på betongen 

 

 

Godkänt rivprov för natten 
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Tätskiktslagningar 9-10 juni 

Totalt 5 ytterligare lagningsåtgärder (Skada 25-29) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (vänstra sidan) under natten mellan 9:e och 10:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +16 och +9 °C och relativa luftfuktigheten kring 43-81 %.  

Beläggningstjockleken var cirka 55-70 mm (75-80 mm enligt egenkontroll). Dragprovsresultatet 

(5 MPa) för ny MMA-primer på Skada 25 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. 

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Skadorna låg väl samlade denna natt. 

 

 

Uppfrästa skadeområden på bron 

Skada 25 

 
Skada 25: Skadan är fräst och uppmärkt efter 
avslutad bomknackning. Den ligger i mattskarv-
område 

 
Skada 25: Gjutasfalt tas bort på skadeområdet 

 



21 
 

 
Skada 25: Matta tas bort. Skadan ligger i 
tvärskarvområde. Tejp sitter kvar på delar av 
mattan vilket indikerar att svetsbitumenet inte 
smält på tillfredsställande sätt under 
utläggningsarbetet. Det finns även ett hål i 
mattan. MMA-förseglingen sitter kvar på 
betongen 
 

 
Skada 25: Ett hål noterades i en av mattbitarna 
som togs upp (inte orsakat av fräsen) 

 
Skada 25: Slipat/flexat på skadan 

 
Skada 25: Klart för dragprov. Resultatet blev 
5 MP 

 

Skada 26 

 
Skada 26: Fräst och uppmärkt skada 

 
Skada 26: Matta tas bort på skadan. Skadorna 
ligger i skarvområde och området ser lite 
”lappat” ut 
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Skada 26: Slipad/flexad och klar för MMA 

 

Skada 27 

 
Skada 27: Fräst och uppmärkt skada 27 

 
Skada 27: Även här låg skadan i skarvområde 
och området såg ”lappat” ut. MMA-förseglingen 
sitter kvar på betongen 

 

 

Skada 27: Slipad/flexad och klar för MMA. 
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Skada 28 

 
Skada 28: Fräst och uppmärkt skada där 
blåsbildningen ligger i mattskarvområde 
 

 
Skada 28: Gjutasfalt tas bort från skadan 

 
Skada 28: Borttagen bit av matta på skadan. 
MMA sitter kvar men verkar tunn och inte 
sandad. Uppvisar samma lite skumma/lagade 
(?) utseende som för 27 och 26 
 

 
Skada 28: Slipad/flexad och klar för ny MMA 

Skada 29 

 
Skada 29: Skadan är fräst och mattan har delvis 
skadats av fräsen 

 
Skada 29: Upptagen matta från skadan med 
tejp kvar på undersidan. Det fanns även lite 
MMA kvar på någon mattbit. Att tejp sitter kvar 
på mattans undersida indikerar att svets-
bitumenet inte smälts i tillräcklig omfattning vid 
installationen 
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Skada 29: Slipad/flexad och klar för MMA 

Tätskiktslagningar 10-11 juni 
Totalt 4 ytterligare lagningsåtgärder (skada 30-33) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (vänster sida) under natten mellan 10:e och 11:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Particio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka + 15 och +11 °C och relativa luftfuktigheten kring 40-60 %. 

Beläggningstjockleken var cirka 60-65 mm. Dragprovsresultatet (5 MPa) för ny MMA-primer på skada 

32 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta utfördes också 

på skada 32 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Skada 30 låg en bra bit bort från de resterande skadorna som åtgärdades denna natt, 31-33. 

Skada 30 

 
Skada 30: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den frästes dock upp mer efter upprepad 
bomknackning 

 
Skada 30: MMA följer med mattan upp. Skadan 
låg i mattskarvområde 
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Skada 30: Utskurna mattbitar från skada 30. Här 
ska det tas borrprov 

 
Skada 30: Mattan satt bättre på den andra 
uppmärkta delen och MMA-förseglingen 
följde här med mattan upp i mindre 
omfattning 
 

 
Skada 30: Borrhål efter borrning på skada 30 

 
Skada 30: MMA och sand har påförts 

 

Skada 31 

 
Skada 31: Skadan är uppfräst och markerad 
efter slutförd bomknackning 

 
Skada 31: Gjutasfalt tas bort från skadat 
område 
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Skada 31: Här sitter inte MMA:n alls kvar på 
betongen. Betongen är mycket slät och tät. 
MMA:n verkar tunn och inte sandad. Här ska 
borrprov också tas ut. (Stålkuleblästring borde 
vara ett absolut krav!) 
 

 
Skada 31: Skadan tas upp alltmer och det ser 
inte alls bra ut 

 
Skada 31: Skadeområdet behöver utökas, vilket 
blev nästföljande natt 11-12 juni (se längre ner i 
rapporten) 

 
Skada 31: Borrprov tas ut på skada 31. 
(Vattenbegjutningen behöver begränsas!) 

 

Skada 31: Borrhålet har fyllts igen med MMA-primer och asfaltmastix  
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Skada 32 

 
Skada 32: Skadan är uppfräst och markerad 
efter slutförd bomknackning. Beläggning-
stjockleken låg på cirka 60-65 mm 

 
Skada 32: Skadan har uppstått i skarvområde och 
svetsbitumen sitter kvar på MMA:n som inte 
följer med mattan upp 
 

 
Skada 32: Upptagna mattbitar från skadan 

 
Skada 32: MEN ytterligare ett skadat område 
upptäcktes medelst bomknackning och togs upp. 
Dragprov på ny MMA genomfördes med godkänt 
resultat 5MPa 

 

 
Skada 32: Och här var det en annan typ av 
vidhäftningsförlust (samma som för Skada 30 
och 31), dvs MMA följer med mattan och 
betongytan är helt slät och tät 

 
Skada 32: Godkänt rivprov på skada 32 
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Skada 33 

 
Skada 33: Skadan är uppfräst och markerad 
efter slutförd bomknackning 

 
Skada 33: Gjutasfalt tas bort över 
skadeområdet 

 

 
Skada 33: Skadan ligger i mattskarvområde 

 
Skada 33: När mattan tas bort sitter 
svetsbitumen kvar på MMA:n som således inte 
följer med mattan upp 
 

 

Skada 33: Skadan har försetts med MMA och sandats 
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Tätskiktslagningar 11-12 juni 
Endast ett ytterligare åtgärdsställe togs upp (Skada 34) av Binab på brons norrgående körfält (höger 

och vänster sida) under natten mellan 11:e och 12:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson Trafikverket 

Particio Cruz InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka + 20 och + 13 °C och relativa luftfuktigheten kring 31-68 %.  

Beläggningstjockleken var cirka 70-75 mm. Dragprovsresultatet (4 MPa) för ny MMA-primer på Skada 

32 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 (för ytterligare åtgärder) 

 
Skada 1: Skadan (som redan åtgärdats en gång 
tidigare, 19-20 maj) tas upp på vardera sidan 

 
Skada 1: Skadan togs upp ytterligare (för hand), 
dvs inte med fräsen 
 

 
Skada 1: Matta börjar avlägsnas från det 
utökade skadeområdet. Det fanns även kvar tejp 
på någon mattbit vilket indikerar att 
svetsbitumenet inte smält på tillfredsställande 
sätt under utläggningsarbetet 

 
Skada 1: MMA följer med mattan upp. MMA:n 
verkar tunn men är sandad. En del MMA sitter 
kvar på betongen (första lagret?). Brott har 
således här uppstått i MMA:n. Överskott 
och/eller fuktig sand kan ha varit en bidragande 
orsak. MMA är fuktkänslig och kan försprödas 
under inverkan av fukt. En bit matta med MMA 
togs omhand för eventuell mikroskopianalys 
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Skada 1: Skadan är åtgärdad och här försedd 
med ny MMA och sand 

 
Skada 1: Men vid närmare inspektion upptäcktes 
ytterligare vidhäftningsförluster. Skadan är 
avsevärt större och måste tas upp ytterligare om 
allt ska åtgärdas 

 

Skada 31 (med utökat skadeområde från föregående natt) 

 

Skada 31: Skadeområdet hade utökats och mer matta tagits bort. All MMA följer med mattan och 

betongen är mycket tät och slät. Åtgärdat borrhål syns längst upp till vänster i bild. Liksom Skada 1 

kan denna skada visa sig vara betydligt mer omfattande än vad vi hitintills sett. Skadan åtgärdades 

hjälpligt och lades sedan igen med gjutasfalt för att eventuellt tas upp igen vid senare tillfälle  

Skada 34 

 

Skada 34: Skadan har frästs upp och åtgärdats. Här är den slipad/flexad. Upptagna mattbitar från 

skadan visar på lokala vidhäftningsförluster i eller mot MMA 
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Tätskiktslagningar – 15 oktober 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från Binab:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

8 okt 35     

 36     

 



Bilaga Bro 2-2120-1 
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Bro 2-2120-1 - Vägbro över väg E4 i trafikplats Kista, ramp från Stockholm 
Uppgifter för bron (baserat på uppgifter från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2012 
 
2006 kvm 

Balkbro låda 
kontinuerlig 
 
Stål i samverkan 
med 
brobaneplatta i 
betong 

340 mm 
 
2IIIa 

Epoxiförseglad yta, 
5 mm tätskiktsmatta 
(BPGJA, Icopal 5 mm), 
50 mm PGJA 11, 
40 mm ABS 16 70/100 
 
Tätskikts arbeten 8 okt 
– 23 okt 2012. Slitlager 
juni 2013 

c35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8 % 6,5 % 
5,6 % 4,8% , 
Tryckhållfasthet 50,4, 
48,3 58,9 57,0 Mpa 
 
25 april-13 maj 2011 
 
Blästring, renblåsning 

 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades inga blåsor. 

Entreprenör vid utförandet av bro 2-2120 var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan 

18:e och 19:e maj. Ytterligare en möjlig misstänkt blåsa noterades men åtgärdades inte denna natt.  

Ytterligare lagningsarbete utfördes 31 augusti. 

Arbetslaget från Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11) från Binab Arlanda. Temperaturen i gjutasfalten 

kontrollerades av Binab. Provkuber togs ut för bestämning av stämpelvärde i laboratoriet. 

Gjutasfalten lades ut i två lager med BSC (Bitumeniserad Chip-Sten) på ovanytan. Binab hade 

inledningsvis ingen vals men kompletterade senare med en sådan. 

 

  
Delar av arbetslaget från Binab samt Patricio från             Martin från Svevia ASTSto2 

 InfraKonsult 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2120-1 
Totalt 4 skador åtgärdades under en natt i maj. Detta var åtgärdsprojektets första insats, och för 

Skada 4 blev lagningsåtgärden ofullständig. Ytterligare 2 skador åtgärdades vid ett senare tillfälle i 

augusti. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 70 och 85 mm. Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets regelverk ligga på 90 mm (50 mm 

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en 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.  

Skador 
Utmärkande för skadorna är att de ligger i mattskarvområde. Betongen verkade slät och kan 

eventuellt vara otillräckligt förbearbetad (blästrad). 

För de olika skadorna (begränsade till 3 varav en skada ofullständigt uppfräst och åtgärdad) 

konstateras följande: 

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

Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

• Krav på stålkuleblästring (för att säkerställa betongytans struktur) 

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

Andra åtgärder som också kunde ha bidragit till ett bättre slutresultat är: 

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

temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd (även om 

beläggningstjockleken i detta speciella fall inte var extremt tunn) 

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

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes). Pinholes har dock 

varit svårt att identifiera 
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Tätskiktslagningar – 18 - 19 maj 
Totalt 4 åtgärder (skada nr 1 – 4 norrut räknat) genomfördes av Binab natten mellan den 18:e och 

19:e maj. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +5 och +2 °C och relativa luftfuktigheten kring 90 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet (3 MPa enligt egenkontroll) för ny 

MMA-primer visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta 

utfördes på Skada 1 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

Blåsbildningen hade uppstått i mattskarvsområde. Epoxin såg bitvis bra ut och den frilagda 

betongytan verkade mycket slät, men sprickfri. 

 
Skada 1: Bearbetning av skadeområdet. Stort 
mattsläpp från epoxin 

 
Skada 1: Mindre vidhäftningssläpp noteras i 
epoxin på frilagd yta 
 

 
Skada 1: Beläggningstjockleken låg på 70-
80 mm 

 
Skada 1: Betongytan slipas för att få bort den 
gamla epoxin 
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Skada 1: Matta har tagits bort och ytan är klar 
för applicering av MMA-primern 

 
Skada 1: Dragprovning utförs på första lagret av 
MMA, med resultatet 3 MPa, vilket indikerar 
god styrka hos betongytan 
 

 
Skada 1: Ny mattbit svetsas på 

 
Skada 1: Mattan är på plats 
 

 
Skada 1: Rivprov gjordes med godkänt resultat. 
Mattan är här lagad efter utfört rivprov 
 
 

 
Skada 1: Gjutasfalt läggs ut vid cirka 200 °C 
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Skada 1: Skadan är åtgärdad med avslutningsvis två lager PGJA 11 samt BCS 

Skada 2 

Blåsbildningen hade även här uppstått i mattskarvområde. 

 
Skada 2: Skadan markeras upp. Tydlig 
sprickbildning noteras upp i slitlagret 

 
Skada 2: Bit frånborttagen matta  

 
Skada 2: Skadan har blottlagts ner till betongen 

 
Skada 2: MMA-primer har påförts 
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Skada 2: Skadan är MMA-förseglad och redo för ny matta 

Skada nr 3 

Misstänkt blåsbildning visade sig inte vara någon sådan. Vid fräsningen blev det emellertid ett mindre 

hål i mattan och endast detta åtgärdades med en extra mattbit. 

 

Skada 3: Mattan hade skadats något vid fräsningen 

Skada nr 4 

Blåsbildningen hade inte uppstått i mattskarvsområde och verkade inledningsvis vara mindre i 

omfattning jämfört med skadorna 1 och 2. Skadan visade sig efter hand vara mer omfattande än 

inom det uppfrästa området. Troligt är att bron får åtgärdas ytterligare senare inom projektet. 
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Skada 4: Mindre blåsbildning konstateras 

 
Skada 4: Mattan satt hårt fast i gjutasfalten 
(och kändes lite kladdig?) 
 

 
Skada 4: Skadan fortsätter in under 
beläggningen 

 
Skada 4: Skadan förses med gjutasfalt 

 

Tätskiktslagningar – 30 - 31 augusti 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från Binab:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

30 aug 5 / 1 kvm  Ny matta på 
befintlig 
epoxiförsegling 

Regn 80-85 

 6 / 1 kvm  Ny matta på 
befintlig 
epoxiförsegling 

Regn 80-85 

 



Bilaga Provningsrapport Strukturanalys 



  

 

RAPPORT 

 
 

   

   

Kontaktperson RISE Datum Beteckning Sida 

Mariusz Kalinowski 2020-11-18 2P07337 1 (5) 
RISE, Miljöanalys och konstruktioner 
010-516 68 13 
mariusz.kalinowski@ri.se 

   

   

 Ylva Edwards Materialteknik AB 
Att. Ylva Edwards 
Arkenvägen 18, 187 46 Täby 

 

Strukturanalys av betong från brobanor, E18 
(1 bilaga)  

       

 
 
   

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE 

i förväg skriftligen godkänt annat. Box 5604 
114 86  
STOCKHOLM 

Drottnings Kristinas 
väg 61 B 
114 28  
STOCKHOLM 

010-516 50 00 
033-13 55 02 
info@ri.se 

 

 

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 
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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. 


