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Bro 2-2119-1 - Vägbro över Silverdalslänken i trafikplats Kista, södra bron 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
2223 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig  
 
Betong 
spännarmerad 

1500 mm  
 
2IIIa 

Epoxiförsegling, 5 mm 
tätskiktsmatta (BPGJA, 
Icopal), 50 mm 
PGJA 11  
 
Tätskiktsarbeten 10 
sept - 20 sept 2012 

c35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8 % 6,5 % 5,6 % 
4,8% , Tryckhållfasthet 
50,4, 48,3 58,9 57,0 Mpa 
 
4 juli, 4 okt, 8 nov 2010. 
30 november 2011, 20 
mars 2012 
 
Blästring, renblåsning 
 
minus 2 grader till 19 grad 
och sol/mulet vid gjutning 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades cirka 5-6 blåsor. 

Entreprenör var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab under perioden 27 maj t o m 5 juni. Arbetslaget från 

Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

Polymermodifierad gjutasfalt (PGJA 11). Temperaturen i gjutasfalten kontrollerades av Binab. 

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

inledningsvis ingen vals men kompletterade senare med en sådan. 

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2119-1 
Totalt 35 skador åtgärdades. För 7 av dessa fanns ingen synlig blåsskada under beläggningen. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 65 och 85 mm, men understeg i flera fall 75 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår. Vid nyinstallation ska beläggningstjockleken enligt Trafikverkets 

regelverk ligga på 90 mm (50 mm gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har 

upplysningsvis en värmeisolerande inverkan på tätskikt och betong. Ju tjockare beläggningen är 

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

blåsbildning.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är att skadorna i de flesta fall ligger i mattskarvområde. 

Epoxiförseglingen sitter som regel kvar på betongen. 

Dessutom konstateras följande angående de olika typerna av skada: 

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

• Osmält tejp har noterats på undersidan av upptagen matta vilket visar att svetsappliceringen 
varit otillfredsställande vid utförandet. Se Skada 15 och Skada 27.  

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten. Se skada 10, 12, 25, 26, 28, 31 och 32. 
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Åtgärdsförslag för att undvika aktuella skador  
Följande åtgärder bedöms i första hand ha kunnat bidra till ett bättre slutresultat för den aktuella 

bron: 

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

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

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

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

• Scanning för pinholes (för att undvika blåsbildning till följd av just pinholes) 

• Tjockare beläggning 

 

Tätskiktslagningar – 27 - 28 maj 
Totalt 5 lagningsåtgärder (skada 1-5) genomfördes av Binab på brons södergående (högra) körfält 

under natten mellan 27:e och 28:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Inga uppgifter om lufttemperatur och relativa luftfuktigheten finns noterade (9 °C vid 

provdragningen enligt Binabs egenkontroll). Foton är tagna av Simon Lilja. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-85 mm. Dragprov genomfördes på ny MMA, med resultatet 

3,5 MPa. Rivprov genomfördes med godkänt resultat. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

 
Skada 1: Skadan har frästs och markerats. 
Blåsor har uppstått i mattskarvområde 

 
Skada 1: Skadan har försetts med nytt lager 
MMA och sand. Beläggningstjockleken är cirka 
65-75 mm  
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Skada 1: Skadan har försetts med ny matta 

Skada 2 

 
Skada 2: Skadan är fräst och markerad. Den ligger 
i mattskarvområde 

 
Skada 2: MMA och sand har påförts slipad 
yta. Beläggningstjockleken är cirka 65-75 mm 
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Skada 1 och skada 2: Undersida av upptagen 
matta. Aningen epoxi sitter kvar på mattan 

 
Skada 2: Skadan har försetts med ny matta 
 

 

Skada 3 

 
Skada 3: Skadan är uppfräst. Den ligger i mattskarvområde 

 
Skada 3: Skadan har försetts med 
MMA och sand. Beläggnings-
tjockleken är cirka 75-85 mm 
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Skada 3: Skadan har försetts med ny matta 

Skada 4 

 
Skada 4: Skadan har försetts med MMA och 
sand. Beläggningstjockleken är cirka 75-
85  mm 

 
Skada 4: Undersida av upptagen matta från 
skada 4. Aningen epoxi sitter kvar på mattan. 
Skadan ligger i mattskarvområde 
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Skada 4: Skadan är försedd med ny matta 

Skada 5 

 
Skada 5: Skadan är försedd med MMA och 
sand. Beläggningstjockleken är cirka 75-
85 mm 
 

 
Skada 5: Undersidan av upptagen matta från 
skada 5 
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Tätskiktslagningar – 28 - 29 maj 
Totalt 6 ytterligare lagningsåtgärder (skada 6-11) genomfördes av Binab på brons södergående 

(höger) körfält under natten mellan 28:e och 29:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Bertil Olsson, Trafikverket 

Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +13 och +5° C och relativa luftfuktigheten kring 45-65 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-85 mm. Dragprovning på ny MMA utfördes på skada 6 med 

resultatet 4 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet som 

utfördes på skada 6 föll inte ut till full belåtenhet (frilagd MMA utan bitumen från mattan) och 

lagningen fick göras om ett par gånger. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 6 

 
Skada 6: Lös matta (stor blåsa) med 
epoxiförsegling som såg fin ut på betongytan. 
Ytan frästes sedan upp ytterligare 

 
Skada 6: Gjutasfalten har tagits bort kring blås-
området. Dragprovning på ny MMA visade 
4 MPa med ytligt brott i betongen. Lagningen 
utfördes med matta. Rivprovet föll inte ut till 
belåtenhet (frilagd MMA utan bitumen från 
mattan). Lagningen fick göras om två gånger 

 

 
Skada 6: Skadan är åtgärdad med MMA 

 
Skada 6: Otillfredsställande rivprovsresultat 
efter åtgärd med MMA-försegling och 
tätskiktsmatta 
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Skada 7 

 
Skada 7: Bomknackning som avslöjar en mindre 
blåsa 

 
Skada 7: Skadeområdet kantsågas 
 

 

 

 

Skada 7: Efter åtgärd över blåsa. Bitumen från mattan sitter kvar mot epoxin, dvs mattan satt för 

övrigt bra. Lagningen utfördes med en mindre bottnande mattbit och en större 

Skada 8 

 
Skada 8: En mindre skada är markerad på 
beläggningen. Fräsen gick ner för djupt och 
skadade mattan något 

 
Skada 8: Skadan har åtgärdats med ny MMA 
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Skada 9 

 
Skada 9: Skadan är uppfräst 

 
Skada 9: En mindre blåsa noterades i tvärskarv 
 

 

Skada 10 

 

Skada 10: Förmodad mindre skada men ingen blåsa kunde upptäckas vid bomknackning. Mattan satt 

bra mot underlaget 

Skada 11 

 

Skada 11: Skadan frästes upp, medan skada 12 och 13 sparades till nästa åtgärdstillfälle 
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Tätskiktslagningar – 1 - 2 juni 
Totalt 3 ytterligare lagningsåtgärder (skada 12-14) genomfördes av Binab på brons södergående 

körfält under natten mellan 1:e och 2:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

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

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovning på ny MMA utfördes på skada 11 med 

resultatet 4 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet utfördes 

också på skada 11 och godkändes. 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 11 

 
Skada 11: Skadan bearbetas efter fräsning. (Fräsen 
skadade mattan en del.) Epoxin satt kvar på betongen. 
Dragprov och rivprov gjordes sedan på skada 11. 
Dragprovet visade 4 MPa  

 
Skada 11: Matta svetsas på 
skadeområdet 
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Skada 11: Godkänt rivprov. 

Skada 12 

 

Skada 12: Här verkade inte finnas någon blåsa vid bomknackning. Epoxin satt kvar på betongen 

Skada 13 

Skada 13 bestod i blåsbildning i mattskarvområde (tvärskarv). Epoxin satt kvar på betongunderlaget 

Ingen bild. 
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Skada 14 

 
Skada 14: Ett stort område togs upp (2,3 x 
4,5 kvm). Beläggningstjockleken var cirka 
75 mm. Mattan var skadad men ingen blåsa 
fanns just här 

 
Skada 14: Matta tas bort på det större skadade 
området 
 

 

 

Skada 14: Här finns en blåsa i skarvsområde, men mattan satt för övrigt väl fast på epoxin 

 

Tätskiktslagningar – 2 - 3 juni 
Totalt 5 ytterligare lagningsåtgärder (skada 15-19) genomfördes av Binab på brons södergående 

körfält under natten mellan 2:e och 3:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +12 och +6° C och relativa luftfuktigheten kring 61-89 %.  
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Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovning utfördes på skada 15 med resultatet 

3,5 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet utfördes också 

på skada 15 och godkändes. 

 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 15 

 
Skada 15: Skadan är uppfräst med en stor blåsa i 
mitten av området. Beläggningstjockleken är 
cirka 75 mm 

 
Skada 15: Gjutasfalt värms och skrapas bort för 
att frilägga mattan med blåsa som ligger i 
tvärskarvsområde 

 

 
Skada 15: Det noteras att tejp sitter kvar på 
mattans undersida vilket i sin tur visar att 
svetsappliceringen inte varit tillfredsställande 
vid utförandet. Epoxiförseglingen sitter kvar på 
betongen 

 
Skada 15: Dragprov har utförts på ny MMA-
primer med godkänt resultat 3,5 MPa 
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Skada 16 

 

Skada 16: Skadan är uppfräst över en mindre blåsa som ligger mitt i matta 

Skada 17 

 

Skada 17: Skadan är uppfräst med en tydlig blåsa (markerad) i mattskarvområde. Epoxin satt kvar på 

betongen 

Skada 18 

 

Skada 18: Uppfräst skada med konstaterad blåsa mitt i matta. Epoxin satt kvar på betongen 
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Skada 19 

 

Skada 19: Uppfräst med konstaterad blåsa mitt i matta. Epoxin satt kvar på betongen 
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Tätskiktslagningar – 3 - 4 juni 
Totalt 8 ytterligare lagningsåtgärder (skada 20-28 (24 finns inte)) genomfördes av Binab på brons 

södergående körfält under natten mellan 3:e och 4:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket  

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +13 och +7° C och relativa luftfuktigheten kring 54-94 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 65 mm. Dragprovning utfördes på skada 20 med resultatet 

4,5 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet utfördes på 

skada 23 och godkändes. 

 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
De flesta uppmärkta åtgärdsställen låg i en och samma grupp. 

 

Skadorna 20-27 bearbetas efter uppfräsning 

Skada 28 hade bedömts innehålla en blåsa men ingen sådan kunde efter fräsning konstateras genom 

bomknackning. Däremot verkade asfaltbeläggningen vara hålrumsrik vid bomknackning. 
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Skada 20 

 
Skada 20: Här finns en tydlig blåsa vid 
mattskarv 

 
Skada 20: Blåsan ligger i skarvområde. Epoxin 
sitter kvar på betongen 

 

Skada 20: Skadan har åtgärdats och dragprov på första lagret MMA genomförts med godkänt 

resultat, 4,5 MPa och brott ner en liten bit i betongen 

Skada 21 

 
Skada 21, Här finns en tydlig blåsa i mattskarv-
område. Epoxin satt kvar på betongen. 
Beläggningstjockleken är cirka 65 mm 

 
Skada 21: Skadan har försetts med MMA-
försegling och bottnats med ny matta  
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Skada 22 

 
Skada 22: Blåsan skärs upp och ligger i 
mattskarvområde 

 
Skada 22: Lite avvikande färg på epoxin vid 
första anblicken. Epoxin sitter kvar på betongen 

 

Skada 23 

 
Skada 23: Matta från uppskuren blåsa i matt-
skarvområde. Epoxin sitter kvar på betongen 

 
Skada 23: I själva mattan fanns mycket blåsor 
och bitumenet var mycket segt. Fabrikationsfel? 

 

Skada 23: Utfört rivprov på skada 23 med godkänt resultat 



19 
 

Skada 25 och 26 

Här noterades inga blåsor och de frästa områdena lades bara igen med gjutasfalt. 

Skada 27 

 
Skada 27: Blåsa noteras i mattskarvområde. 
Epoxin sitter kvar på betongen 

 
Skada 27: : Osmält tejp på undersidan av 
borttagen matta noterades, vilket indikerar att 
mattans svetsbitumen blivit otillräckligt smält 
vid utförandet 

 

 

Skada 27: Skadan har försetts med MMA-försegling och ny bottnande matta 
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Tätskiktslagningar – 4 - 5 juni 
Totalt 8 ytterligare lagningsåtgärder (skada 29-37) genomfördes av Binab på brons södergående 

körfält under natten mellan 4:e och 5:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, Infrakonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

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

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-75 mm. Dragprovning utfördes på skada 29 med resultatet 

4,5 MPa, vilket visar på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet godkändes. 

 

Beskrivning av uttagna åtgärdsställen 

Skada 29 

 
Skada 29: Möjlig blåsa som tas upp. Den ligger i 
mattskarvområde 

 
Skada 29: Dragprov på MMA-primern med 
godkänt resultat 4,5 MPa och brott i betongen 

 

Skada 30 

 
Skada 30: Ganska omfattande blåsbildning i 
mattskarvområde. Mattan togs bort i tunna 
remsor (se till vänster) 

 
Skada 30: Epoxiförseglingen (gulaktig) syns på 
vissa ställen 
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Skada 31 och 32 

Här fanns ingen blåsa fast beläggningen var sprucken i ovanytan. 

Skada 33, 34 och 35 

 
Skada 33, 34 och 35: Samtliga uppvisar 
blåsskada i skarvområde 

 
Skada 35: Efter fräsning 
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 Bro 2-2119-2 - Vägbro över Silverdalslänken i trafikplats Kista å väg E18 
Uppgifter för bron (enligt uppgift från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-typ 
och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt 
ritning samt 
beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2013 
 
1912 kvm 

Balkbro 
kontinuerlig 
(Betong 
spännarmerad) 
 
Betong 
spännarmerad 

1500 mm  
 
2IIIa 

MMA*, 5 mm 
tätskiktsmatta 
BPGJA, Icopal, 
50 mm PGJA 11  
 
Tätskikts arbeten 
10 sept – 20 sept 
2012. 

C35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8% 5,5% 7,0%, 
6,2% Tryckhållfasthet 
49,6, 55,9, 58,9, 57,0 
MPa.  
 
30 aug, 18 okt, 17 nov 
2010. 18 jan, 26 jan 2012  
 
Blästring, renblåsning 

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

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades cirka 10 blåsor varav några lagades. 

Entreprenör var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab under perioden 19 maj t o m 12 juni. Arbetslaget 

från Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

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

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

Vid lagningstillfället 20:e – 21:e maj var gjutasfalten vaxmodifierad på plats (4 kg till 1,3 ton massa 

enligt uppgift från Binab). 

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

inledningsvis ingen vals men kompletterade senare med en sådan. 

Borrprover på betongen togs upp på skada 30 och skada 31 för mikroskopianalys.   
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2119-2 
Totalt 34 skador åtgärdades. För åtminstone två av dessa (Skada 1 och Skada 34) blev 

lagningsåtgärden ofullständig. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 55 och 85 mm, men understeg i de flesta fall 75 mm. 

Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

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

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en värmeisolerande inverkan på 

tätskikt och betong. Ju tjockare beläggningen är desto mindre varmt blir det längre ner i systemet, 

och desto mindre blir därmed också risken för blåsbildning.  

Skador 
Skadebilden har varierat, men utmärkande är att skadorna i de flesta fall ligger i mattskarvområde 

och att betongytan på flera åtgärdsställen verkar otillräckligt förbearbetad (blästrad). 

Betonggjutningen har enligt uppgift (se tabell ovan) utförts vid en rad olika tillfällen, från augusti 

2010 till januari 2012, vilket kan förklara betongytans varierande utseende på bron. 

Dessutom konstateras följande angående de olika typerna av skada: 

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

med mattan upp och betongen ligger mycket slät och tät (utan synliga sprickor) under mattan. 

Förseglingen har bedömts vara tunn och dåligt sandad. Se Skada 1, 12, 13 och 34. Otillfreds-

ställande förarbete av betongytan bedöms vara en stor bidragande orsak till skadans uppkomst. 

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

inte helt frilagd under mattan. Se t ex Skada 2 och Skada 3.  

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

sandad. Överskott och/eller fuktig sand kan ha varit en bidragande orsak. MMA är fuktkänslig 

och kan försprödas under inverkan av fukt. 

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

under mattan. Tejp från mattrulle noteras i flera fall sitta kvar på mattans undersida. Se t ex 

Skada 16, 19, 25 och 29. 

• Skadan kan ha uppstått i tidigare lagad installation. Lagningar (10 st) har enligt uppgift (se tabell) 

genomförts på bron 2016. Se Skada 26, 27 och 28. 

• Ingen synlig skada kan identifieras under gjutasfalten. Se Skada 5 och 7. 

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

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

• Krav på stålkuleblästring (för att säkerställa betongytans struktur) 

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

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

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

temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd. Beläggningstjockleken var för 

många av skadorna klart otillräcklig 

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

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

varit svårt att identifiera 
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Tätskiktslagningar – 19 - 20 maj 
Totalt 3 åtgärder genomfördes av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan den 19:e 

och 20:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +5 och +2 °C och relativa luftfuktigheten kring 85 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 60-80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3,5 MPa) för ny MMA-

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

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

Beläggningen på åtgärdsstället var sprucken. Skadan visade sig vara stor och mer omfattande än vad 

som kunde åtgärdas under natten. Tätskiktsmattan låg helt lös med all MMA-försegling på mattans 

undersida. Hur omfattande släppet är behöver redas ut och en större insatsåtgärd göras vid senare 

tillfälle. Nu åtgärdades den yta som tagits upp och mattan svetsades fast längs kanterna. Längre in 

låg den lös i samtliga kanter. 

Mattprov togs omhand av Trafikverket.  

En senare insats genomfördes 11 juni (se längre ner i rapporten), men inte heller den blev tillräcklig. 

 
Skada 1: Markerad större beläggningsskada 
 

 
Skada 1: Bomknackning efter det att belägg-
ningen frästs bort. Noterad beläggningstjocklek 
var cirka 60 mm 
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Skada 1: Mattan ligger i stort sett lös och all 
MMA-försegling följer med mattan upp 

 
Skada 1: Betongen är tät, slät och sprickfri 
under mattan 
 

 
Skada 1: Borttagen mattan med MMA på 
undersidan 

 
Skada 1: Den lösa mattan svetsades fast längs 
kanterna, men låg fortfarande lös in under 
beläggningen 
 

 
Skada 1: Skadan är klar för primerbehandling. 
Bitumenlösning har applicerats längs kanterna 
 

 
Skada 1: MMA-primer applicerades och en 
provstämpel placerades ut för vidhäftnings-
provning. Resultatet låg på mer än 3,5 MPa 
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Skada 1: Efter ytterligare ett lager MMA lades gjutasfalten på i två omgångar plus BCS, 

Bitumeniserad Chip-Sten. (Fotot taget nästa kväll, 20 maj) 

Skada 2 

Beläggningen på det skadade stället var sprucken. Skadan visade sig dock vara betydligt mindre 

allvarlig och omfattande än för skada 1. En del MMA fanns dock på den borttagna mattbiten. 

 
Skada 2: Beläggningsskadan har markerats ut 

 
Skada 2: Skadad matta har tagits bort 

 

 

Skada 2: Borttagen matta från skada 2 och/eller skada 3 (liknande utseende) 
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Skada 3 

Beläggningen på stället var sprucken. Skadan visade sig dock vara betydligt mindre allvarlig och 

omfattande än för skada 1. Den låg nära kantbalken. 

 
Skada 3: Beläggningens utseende över skada 3 

 
Skada 3: Gjutasfalt sågas bort i skada 3 
 

 
Skada 3: Matta avlägsnas i skadan 
 

 
Skada 3: Sågklingan hade gått ner en liten bit i 
betongen på ett ställe 
 

 
Skada 3: Borttagen matta från skada 3 och/eller 
skada 2 (liknande utseende). Mattprov togs 
omhand av Trafikverket. Beläggningstjockleken 
var cirka 70-80 mm  

Skada 3: Lös matta tas bort över 
blåsbildningen. Bortanför syns skada 2 under 
motsvarande behandling 

 

  



7 
 

Tätskiktslagningar – 20 – 21 maj 
Totalt 3 lagningsåtgärder (skada 4, 5 och 6) genomfördes av Binab på brons norrgående körfält 

(höger sida) under natten mellan 20:e och 21:e maj. Skadorna 2 och 3 från föregående insats (19:e – 

20:e maj) kompletterades med mer gjutasfalt eftersom medtagen mängd olyckligtvis inte hade räckt 

natten innan (1 ton i kokaren).  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperatur och luftfuktighet var ungefär som natten innan.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet (mer än 3 MPa enligt egenkontroll) 

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

matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 4 

 
Skada 4: Fräsen hade gått lite för långt ner och 
skadat mattan. Beläggningen var något tunnare 
här än för övriga skadade ytor tidigare på bron 
(knappt 70 mm) 

 
Skada 4: Åtgärdsarbetet fortsätter på skadan 
 

 

 

Skada 4: Mattbit svetsappliceras på MMA-förseglat skadeområde 



8 
 

Skada 5 

 
Skada 5: Uppfräst skada. Här verkade det inte 
finnas någon blåsa att laga 

 
Skada 5: Skadan åtgärdas med matta över 
mindre frilagd och MMA-behandlad yta 

 

Skada 6 

 
Skada 6: Skada 5 och 1 (åtgärdad) syns längre 
ner på bron 

 
Skada 6: Kanterna på kvarvarande matta värms 
ner. Mest löst var det mot mittlinje och 
kortsidor, och bättre mot kantbalkshållet 
 

 
Skada 6: Matta har tagits bort och betongytan 
frilagts 
 

 
Skada 6: Ett lager MMA med avsandning. 
Provstämpel har placerats för dragprovning. 
Resultat mer än 3 MPa. Lufttemperaturen var 
vid dragningen (enligt egenkontroll) 8 °C 
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Skada 6: Mattbit som passar i frilagd och MMA-
förseglad betongyta har svetsapplicerats 
(bottnat). Bitumenlösning syns längs kanterna 

 
Skada 6: Den andra större mattbiten 
svetsappliceras ovanpå bottningsbiten 

 

Tätskiktslagningar – 25 - 26 maj 
Totalt 5 ytterligare lagningsåtgärder (skada 7, 8, 9, 10 och 11) genomfördes av Binab på brons 

norrgående körfält (höger sida) under natten mellan 25:e och 26:e maj.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

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

Beläggningstjockleken låg över lag på 60-75 mm. Dragprovsresultatet (2,5 MPa) för ny MMA-primer 

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

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 7 

 
Skada 7: Här verkade vid bomknackning inte 
finnas någon blåsa. Det finns dock en liten skada 
på mattan som behöver åtgärdas, till följd av 
fräsningsinsatsen 

 
Skada 7: Skadan har åtgärdats med ny matta 
på MMA-förseglat underlag 
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Skada 8 

 
Skada 8: Här noterades omfattande vidhäft-
ningsförlust, i och i anslutning till mattskarv 
 

 
Skada 8: Mattan ligger synligt lös 

 
Skada 8: Matta kan rivas loss utan att MMA 
följer med på mattan 
 

 
Skada 8: Ytterligare lite uppsågning krävdes 

 
Skada 8: Skadan är åtgärdad med MMA-primer. 
Vid provdragning blev resultatet 2,3 MPa. Luft-
temperaturen var då (enligt egenkontroll) 13 °C 
 

 
Skada 8: Skadan är här lagad och klar med två 
lager PGJA 11 samt BCS 
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Skada 8: BCS-beströdd ovanyta 

Skada 9 och 10 

 
Skada 9 och 10: Två mindre områden togs upp 

 
Skada 9 och 10: Skadorna är åtgärdade med 
MMA och matta 

 

Skada 9 och 10: Skadorna är lagade och klara med två lager PGJA 11 samt BCS i ovanytan 

Skada 11 

 
Skada 11: Skadan är markerad på beläggningen 

 
Skada 11: Skadan är åtgärdad med MMA 
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Skada 11: Skadan är lagad och klar med två lager PGJA 11 samt BCS i ovanytan 

Tätskiktslagningar 26-27 maj 
Totalt 6 ytterligare lagningsåtgärder (skada 12-17) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (höger körfält) under natten mellan 26:e och 27:e maj. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz och Simon Lilja, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +16 och +11° C och relativa luftfuktigheten kring 50-75 %. 

Beläggningstjockleken låg på cirka 65-85 mm. Dragprovsresultatet (3,5 MPa) för ny MMA-primer 

visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta utfördes på skada 

13 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 12 och 13 

 
Skada 12 och 13: Uppfräst åtgärdsställe och 
markerade skador som låg i skarvområde. 
Beläggningstjockleken var cirka 65 mm 

 
Skada 12: Liten lös mattbit där all försegling 
följde med mattan upp. Förseglingsskiktet 
bedömdes vara något tunt. Den frilagda 
betongytan var mycket tät och slät (dålig 
ytråhet?). Skadan låg i skarvområde 
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Skada 13: En större bit matta som satt så 
gott som helt lös togs upp. MMA-
förseglingen satt kvar på mattan. Den 
frilagda betongytan var tät och slät (dålig 
ytråhet?). Förseglingsskiktet bedömdes vara 
något tunt. Skadan låg i skarvområde 

 
Skada 13: Upptagen mattbit från skada 13 med 
MMA-försegling på mattan 

 

 
Skada 12-13: Provstämpel har limmats fast på 
åtgärdad skada 13 för dragprovning av ny MMA 

 
Skada 13: Dragprovningsresultatet låg på 
mer än 3,5 MPa, med brott något ner i 
betongen. Även rivprov gjordes här på ny 
matta som bottnats med. Resultatet var 
godkänt. Vid dragprovet var lufttempera-
turen (enligt egenkontrollen) 8 °C 

 

Skada 14 

 
Skada 14: Mindre skada som här är uppfräst. 
Beläggningstjockleken låg på cirka 70 mm 

  
Skada 14: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sand 
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Skada 15 

 
Skada 15: En mindre här utmärkt skada 

 
Skada 15: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sand. Liten skada noterades på/i mattan, en 
skada som eventuellt kan ha funnits redan vid 
installationen 

 

Skada 16 

 
Skada 16: Skadad beläggning som märkts upp 
för uppfräsning. Skadan visade sig ligga vid 
skarv. För en mattbit konstaterades att den var 
dåligt svetsad eftersom tejp satt kvar lokalt 

 
Skada 16: Skadan är åtgärdad med MMA och 
sandad 

 

Skada 17 

 

Skada 17: Skadad beläggning som märkts upp för fräsning. Lagningen involverade även här två lager 

matta 
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Tätskiktslagningar 8-9 juni 

Totalt 7 ytterligare lagningsåtgärder (Skada 18-24) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (vänster körfält) under natten mellan 8:e och 9:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +16 och +7 °C och relativa luftfuktigheten kring 59-91 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet (4,5 MPa) för ny MMA-primer på 

skada 19 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta blev 

godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 18 

 
Skada 18: Skadan är uppfräst och mattan 
frilagd. Beläggningstjockleken är cirka 80 mm 

 
Skada 18: Skadan låg i mattskarvområde 
(längd- och tvärskarv) 

 

 

Skada 18: Skadan är slipad/flexad och klar för MMA. Det fanns otillräcklig plats för överlapp på 

100 mm, vilket åtgärdades 



16 
 

Skada 19 

 
Skada 19: Skadan är uppfräst här, men fick 
fräsas upp ytterligare. Sandansamling fanns på 
mattan 

 
Skada 19: Gjutasfalt tas bort från skadan som 
ligger i skarvområde. Beläggningstjockleken är 
på mer än 60 mm 
 

 
Skada 19: Olika typer av brott noterades. Här till 
följd av osmält tejp på mattan. MMA-
förseglingen sitter dock kvar på betongen 
 

 
Skada 19: Intill släpper dock MMA-förseglingen 
och följer med mattan upp 

 
Skada 19: Skadan uppvisade olika typer av 
vidhäftningsförlust. Betongytan är slät och tät 
där den syns 

 
Skada 19: Skadan är slipad/flexad och klar för 
MMA 
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Skada 19: Skadan är primerbehandlad med 
MMA och sandad. En provstämpel har fästs mot 
MMA:n för dragprovning 

 
Skada 19: Vidhäftningsbrott i betongen med 
resultat 4,5 MPa 

 

Skada 20 

 
Skada 20: Skadan uppfräst med tydlig blåsa mitt 
på matta 

Skada 20: Gjutasfalt tas bort i det skadade 
området 
 

 

Skada 20: Skadan är slipad/flexad och klar för MMA 

 



18 
 

Skada 21 

 
Skada 21: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den fick dock fräsas upp ytterligare. En del 
MMA hade släppt från betongen. Skadan låg 
mitt i matta 

 
Skada 21: Skadan är slipad och klar för ny MMA 

 

Skada 22 

 
Skada 22: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den fick dock fräsas upp ytterligare 

 
Skada 22: Här är skadan mer uppfräst och 
markerad. Blåsbildningen låg i mattskarv-
område 
 

 

Skada 22: Skadan är slipad/flexad och klar för ny MMA 
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Skada 23 

 
Skada 23: Skadan är uppfräst och markerad. 
Blåsbildningen ligger i mattskarvområde. 
MMA:n hade inte släppt från betongen 

 
Skada 23: Skadan är slipad/flexad och klar för 
ny MMA 

 

Skada 24 

 

Skada 24: Skadan är uppfräst. Blåsbildningen låg i mattskarvområde. MMA:n satt kvar på betongen 

 

 

Godkänt rivprov för natten 
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Tätskiktslagningar 9-10 juni 

Totalt 5 ytterligare lagningsåtgärder (Skada 25-29) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (vänstra sidan) under natten mellan 9:e och 10:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka +16 och +9 °C och relativa luftfuktigheten kring 43-81 %.  

Beläggningstjockleken var cirka 55-70 mm (75-80 mm enligt egenkontroll). Dragprovsresultatet 

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

Rivprovet på ny matta blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Skadorna låg väl samlade denna natt. 

 

 

Uppfrästa skadeområden på bron 

Skada 25 

 
Skada 25: Skadan är fräst och uppmärkt efter 
avslutad bomknackning. Den ligger i mattskarv-
område 

 
Skada 25: Gjutasfalt tas bort på skadeområdet 
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Skada 25: Matta tas bort. Skadan ligger i 
tvärskarvområde. Tejp sitter kvar på delar av 
mattan vilket indikerar att svetsbitumenet inte 
smält på tillfredsställande sätt under 
utläggningsarbetet. Det finns även ett hål i 
mattan. MMA-förseglingen sitter kvar på 
betongen 
 

 
Skada 25: Ett hål noterades i en av mattbitarna 
som togs upp (inte orsakat av fräsen) 

 
Skada 25: Slipat/flexat på skadan 

 
Skada 25: Klart för dragprov. Resultatet blev 
5 MP 

 

Skada 26 

 
Skada 26: Fräst och uppmärkt skada 

 
Skada 26: Matta tas bort på skadan. Skadorna 
ligger i skarvområde och området ser lite 
”lappat” ut 
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Skada 26: Slipad/flexad och klar för MMA 

 

Skada 27 

 
Skada 27: Fräst och uppmärkt skada 27 

 
Skada 27: Även här låg skadan i skarvområde 
och området såg ”lappat” ut. MMA-förseglingen 
sitter kvar på betongen 

 

 

Skada 27: Slipad/flexad och klar för MMA. 
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Skada 28 

 
Skada 28: Fräst och uppmärkt skada där 
blåsbildningen ligger i mattskarvområde 
 

 
Skada 28: Gjutasfalt tas bort från skadan 

 
Skada 28: Borttagen bit av matta på skadan. 
MMA sitter kvar men verkar tunn och inte 
sandad. Uppvisar samma lite skumma/lagade 
(?) utseende som för 27 och 26 
 

 
Skada 28: Slipad/flexad och klar för ny MMA 

Skada 29 

 
Skada 29: Skadan är fräst och mattan har delvis 
skadats av fräsen 

 
Skada 29: Upptagen matta från skadan med 
tejp kvar på undersidan. Det fanns även lite 
MMA kvar på någon mattbit. Att tejp sitter kvar 
på mattans undersida indikerar att svets-
bitumenet inte smälts i tillräcklig omfattning vid 
installationen 
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Skada 29: Slipad/flexad och klar för MMA 

Tätskiktslagningar 10-11 juni 
Totalt 4 ytterligare lagningsåtgärder (skada 30-33) genomfördes av Binab på brons norrgående 

körfält (vänster sida) under natten mellan 10:e och 11:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Particio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka + 15 och +11 °C och relativa luftfuktigheten kring 40-60 %. 

Beläggningstjockleken var cirka 60-65 mm. Dragprovsresultatet (5 MPa) för ny MMA-primer på skada 

32 visade på god ytdraghållfasthet hos betongen efter slipning. Rivprovet på ny matta utfördes också 

på skada 32 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 
Skada 30 låg en bra bit bort från de resterande skadorna som åtgärdades denna natt, 31-33. 

Skada 30 

 
Skada 30: Skadan är uppfräst och markerad. 
Den frästes dock upp mer efter upprepad 
bomknackning 

 
Skada 30: MMA följer med mattan upp. Skadan 
låg i mattskarvområde 
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Skada 30: Utskurna mattbitar från skada 30. Här 
ska det tas borrprov 

 
Skada 30: Mattan satt bättre på den andra 
uppmärkta delen och MMA-förseglingen 
följde här med mattan upp i mindre 
omfattning 
 

 
Skada 30: Borrhål efter borrning på skada 30 

 
Skada 30: MMA och sand har påförts 

 

Skada 31 

 
Skada 31: Skadan är uppfräst och markerad 
efter slutförd bomknackning 

 
Skada 31: Gjutasfalt tas bort från skadat 
område 
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Skada 31: Här sitter inte MMA:n alls kvar på 
betongen. Betongen är mycket slät och tät. 
MMA:n verkar tunn och inte sandad. Här ska 
borrprov också tas ut. (Stålkuleblästring borde 
vara ett absolut krav!) 
 

 
Skada 31: Skadan tas upp alltmer och det ser 
inte alls bra ut 

 
Skada 31: Skadeområdet behöver utökas, vilket 
blev nästföljande natt 11-12 juni (se längre ner i 
rapporten) 

 
Skada 31: Borrprov tas ut på skada 31. 
(Vattenbegjutningen behöver begränsas!) 

 

Skada 31: Borrhålet har fyllts igen med MMA-primer och asfaltmastix  
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Skada 32 

 
Skada 32: Skadan är uppfräst och markerad 
efter slutförd bomknackning. Beläggning-
stjockleken låg på cirka 60-65 mm 

 
Skada 32: Skadan har uppstått i skarvområde och 
svetsbitumen sitter kvar på MMA:n som inte 
följer med mattan upp 
 

 
Skada 32: Upptagna mattbitar från skadan 

 
Skada 32: MEN ytterligare ett skadat område 
upptäcktes medelst bomknackning och togs upp. 
Dragprov på ny MMA genomfördes med godkänt 
resultat 5MPa 

 

 
Skada 32: Och här var det en annan typ av 
vidhäftningsförlust (samma som för Skada 30 
och 31), dvs MMA följer med mattan och 
betongytan är helt slät och tät 

 
Skada 32: Godkänt rivprov på skada 32 
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Skada 33 

 
Skada 33: Skadan är uppfräst och markerad 
efter slutförd bomknackning 

 
Skada 33: Gjutasfalt tas bort över 
skadeområdet 

 

 
Skada 33: Skadan ligger i mattskarvområde 

 
Skada 33: När mattan tas bort sitter 
svetsbitumen kvar på MMA:n som således inte 
följer med mattan upp 
 

 

Skada 33: Skadan har försetts med MMA och sandats 
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Tätskiktslagningar 11-12 juni 
Endast ett ytterligare åtgärdsställe togs upp (Skada 34) av Binab på brons norrgående körfält (höger 

och vänster sida) under natten mellan 11:e och 12:e juni.  

Följande övriga personer var på plats: 

Anders Johansson Trafikverket 

Particio Cruz InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan cirka + 20 och + 13 °C och relativa luftfuktigheten kring 31-68 %.  

Beläggningstjockleken var cirka 70-75 mm. Dragprovsresultatet (4 MPa) för ny MMA-primer på Skada 

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

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 (för ytterligare åtgärder) 

 
Skada 1: Skadan (som redan åtgärdats en gång 
tidigare, 19-20 maj) tas upp på vardera sidan 

 
Skada 1: Skadan togs upp ytterligare (för hand), 
dvs inte med fräsen 
 

 
Skada 1: Matta börjar avlägsnas från det 
utökade skadeområdet. Det fanns även kvar tejp 
på någon mattbit vilket indikerar att 
svetsbitumenet inte smält på tillfredsställande 
sätt under utläggningsarbetet 

 
Skada 1: MMA följer med mattan upp. MMA:n 
verkar tunn men är sandad. En del MMA sitter 
kvar på betongen (första lagret?). Brott har 
således här uppstått i MMA:n. Överskott 
och/eller fuktig sand kan ha varit en bidragande 
orsak. MMA är fuktkänslig och kan försprödas 
under inverkan av fukt. En bit matta med MMA 
togs omhand för eventuell mikroskopianalys 
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Skada 1: Skadan är åtgärdad och här försedd 
med ny MMA och sand 

 
Skada 1: Men vid närmare inspektion upptäcktes 
ytterligare vidhäftningsförluster. Skadan är 
avsevärt större och måste tas upp ytterligare om 
allt ska åtgärdas 

 

Skada 31 (med utökat skadeområde från föregående natt) 

 

Skada 31: Skadeområdet hade utökats och mer matta tagits bort. All MMA följer med mattan och 

betongen är mycket tät och slät. Åtgärdat borrhål syns längst upp till vänster i bild. Liksom Skada 1 

kan denna skada visa sig vara betydligt mer omfattande än vad vi hitintills sett. Skadan åtgärdades 

hjälpligt och lades sedan igen med gjutasfalt för att eventuellt tas upp igen vid senare tillfälle  

Skada 34 

 

Skada 34: Skadan har frästs upp och åtgärdats. Här är den slipad/flexad. Upptagna mattbitar från 

skadan visar på lokala vidhäftningsförluster i eller mot MMA 
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Tätskiktslagningar – 15 oktober 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från Binab:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

8 okt 35     

 36     

 



Bilaga Bro 2-2120-1 



1 
 

Bro 2-2120-1 - Vägbro över väg E4 i trafikplats Kista, ramp från Stockholm 
Uppgifter för bron (baserat på uppgifter från Trafikverket) har sammanställts i tabellen nedan. 

Nybyggnadsår 
och broyta 

Konstruktions-
typ och  
material 

Konstruktions-
tjocklek och  
Typbeläggning 

Tätskikt enligt ritning 
samt beläggning 
Utförande när? 

Betongkvalitet 
Gjutning när? 
Behandling betongytan 

2012 
 
2006 kvm 

Balkbro låda 
kontinuerlig 
 
Stål i samverkan 
med 
brobaneplatta i 
betong 

340 mm 
 
2IIIa 

Epoxiförseglad yta, 
5 mm tätskiktsmatta 
(BPGJA, Icopal 5 mm), 
50 mm PGJA 11, 
40 mm ABS 16 70/100 
 
Tätskikts arbeten 8 okt 
– 23 okt 2012. Slitlager 
juni 2013 

c35/45, vct 0,4, lufthalt 
prover: 5,8 % 6,5 % 
5,6 % 4,8% , 
Tryckhållfasthet 50,4, 
48,3 58,9 57,0 Mpa 
 
25 april-13 maj 2011 
 
Blästring, renblåsning 

 

Vid tätskiktsinspektion 2016 noterades inga blåsor. 

Entreprenör vid utförandet av bro 2-2120 var Svevia och tätskiktsutförare Tätab. 

Det aktuella lagningsarbetet har utförts av Binab på brons norrgående körfält under natten mellan 

18:e och 19:e maj. Ytterligare en möjlig misstänkt blåsa noterades men åtgärdades inte denna natt.  

Ytterligare lagningsarbete utfördes 31 augusti. 

Arbetslaget från Binab bestod av 4 personer. 

Följande produkter användes:  

Primer/försegling: MMA (Matacryl Bitu-Primer) från Flowcrete  

Tätskiktsmatta: Bromatta från Icopal  

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

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

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

inledningsvis ingen vals men kompletterade senare med en sådan. 

 

  
Delar av arbetslaget från Binab samt Patricio från             Martin från Svevia ASTSto2 

 InfraKonsult 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR BRO 2-2120-1 
Totalt 4 skador åtgärdades under en natt i maj. Detta var åtgärdsprojektets första insats, och för 

Skada 4 blev lagningsåtgärden ofullständig. Ytterligare 2 skador åtgärdades vid ett senare tillfälle i 

augusti. 

Uppmätt beläggningstjocklek på bron låg mellan 70 och 85 mm. Tunnast var beläggningen i hjulspår.  

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

gjutasfalt och 40 mm asfaltbetong). Beläggningen har upplysningsvis en värmeisolerande inverkan på 

tätskikt och betong. Ju tjockare beläggningen är desto mindre varmt blir det längre ner i systemet, 

och desto mindre blir därmed också risken för blåsbildning.  

Skador 
Utmärkande för skadorna är att de ligger i mattskarvområde. Betongen verkade slät och kan 

eventuellt vara otillräckligt förbearbetad (blästrad). 

För de olika skadorna (begränsade till 3 varav en skada ofullständigt uppfräst och åtgärdad) 

konstateras följande: 

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

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

bron: 

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

• Krav på stålkuleblästring (för att säkerställa betongytans struktur) 

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

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

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

temperatur i tätskiktssystemet med mindre blåsbildning som följd (även om 

beläggningstjockleken i detta speciella fall inte var extremt tunn) 

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

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

varit svårt att identifiera 
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Tätskiktslagningar – 18 - 19 maj 
Totalt 4 åtgärder (skada nr 1 – 4 norrut räknat) genomfördes av Binab natten mellan den 18:e och 

19:e maj. 

Följande övriga personer var på plats: 

Martin Sundelin, Svevia 

Anders Johansson, Trafikverket 

Patricio Cruz, InfraKonsult 

Ylva Edwards, Materialteknik 

Lufttemperaturen låg mellan +5 och +2 °C och relativa luftfuktigheten kring 90 %.  

Beläggningstjockleken låg på cirka 70-80 mm. Dragprovsresultatet (3 MPa enligt egenkontroll) för ny 

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

utfördes på Skada 1 och blev godkänt. 

Beskrivning av utvalda åtgärdsställen 

Skada 1 

Blåsbildningen hade uppstått i mattskarvsområde. Epoxin såg bitvis bra ut och den frilagda 

betongytan verkade mycket slät, men sprickfri. 

 
Skada 1: Bearbetning av skadeområdet. Stort 
mattsläpp från epoxin 

 
Skada 1: Mindre vidhäftningssläpp noteras i 
epoxin på frilagd yta 
 

 
Skada 1: Beläggningstjockleken låg på 70-
80 mm 

 
Skada 1: Betongytan slipas för att få bort den 
gamla epoxin 
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Skada 1: Matta har tagits bort och ytan är klar 
för applicering av MMA-primern 

 
Skada 1: Dragprovning utförs på första lagret av 
MMA, med resultatet 3 MPa, vilket indikerar 
god styrka hos betongytan 
 

 
Skada 1: Ny mattbit svetsas på 

 
Skada 1: Mattan är på plats 
 

 
Skada 1: Rivprov gjordes med godkänt resultat. 
Mattan är här lagad efter utfört rivprov 
 
 

 
Skada 1: Gjutasfalt läggs ut vid cirka 200 °C 
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Skada 1: Skadan är åtgärdad med avslutningsvis två lager PGJA 11 samt BCS 

Skada 2 

Blåsbildningen hade även här uppstått i mattskarvområde. 

 
Skada 2: Skadan markeras upp. Tydlig 
sprickbildning noteras upp i slitlagret 

 
Skada 2: Bit frånborttagen matta  

 
Skada 2: Skadan har blottlagts ner till betongen 

 
Skada 2: MMA-primer har påförts 
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Skada 2: Skadan är MMA-förseglad och redo för ny matta 

Skada nr 3 

Misstänkt blåsbildning visade sig inte vara någon sådan. Vid fräsningen blev det emellertid ett mindre 

hål i mattan och endast detta åtgärdades med en extra mattbit. 

 

Skada 3: Mattan hade skadats något vid fräsningen 

Skada nr 4 

Blåsbildningen hade inte uppstått i mattskarvsområde och verkade inledningsvis vara mindre i 

omfattning jämfört med skadorna 1 och 2. Skadan visade sig efter hand vara mer omfattande än 

inom det uppfrästa området. Troligt är att bron får åtgärdas ytterligare senare inom projektet. 
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Skada 4: Mindre blåsbildning konstateras 

 
Skada 4: Mattan satt hårt fast i gjutasfalten 
(och kändes lite kladdig?) 
 

 
Skada 4: Skadan fortsätter in under 
beläggningen 

 
Skada 4: Skadan förses med gjutasfalt 

 

Tätskiktslagningar – 30 - 31 augusti 
För utförandet redovisas här i tabellform endast uppgifter som har hämtats från Binab:s Egenkontroll 

och stämts av mot Svevia Dagboksanteckningar. 

Datum Skada/ 
omfattning 

Observation av 
skada 

Utförande av 
lagning 

Kommentar Bel. Tjock-
lek (mm) 

30 aug 5 / 1 kvm  Ny matta på 
befintlig 
epoxiförsegling 

Regn 80-85 

 6 / 1 kvm  Ny matta på 
befintlig 
epoxiförsegling 

Regn 80-85 

 


