
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    

 



Bilaga Bro 2-2113-2 



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 

 


