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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 

 

  



48 
 

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 
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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 

 



28 
 

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) 

 



36 
 

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 

 


