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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 



7 
 

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 
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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 
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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 

 

 


