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Sammanfattning 
 

Parkeringsanläggningar utsätts ständigt av belastningar från körande fordon och kloridangrepp under 

vinterperioden. Påföljden av det blir kostsamma skador på betongkonstruktionen, främst vid 

uppkomna sprickor. Kloridinträngning medför att armeringsjärnen korroderar och försvagar 

underliggande betongkonstruktionen. Ersättning av de korroderade armeringsjärnen samt 

betonglagningar är kostsamt för Stockholm Parkering. Lösningen är att förbehandla den oskyddade 

betongen och applicera en ytbeläggning ovanför. De vanligaste som finns i Sverige är cementbaserade, 

bitumenbaserade och härdplastbaserade ytbeläggningar. Det finns inga direktiv för val när det gäller 

ytbeläggningar. Eftersom alla ytbeläggningar har olika egenskaper är det för- och nackdelar som 

beställaren ska värdera beroende på parkeringshusets förutsättningar som utformningen, 

trafikbelastningen och om det är grundplattan eller mellanbjälklaget som ytbeläggningen appliceras 

på. Förutom materialet är utförandet också viktigt. En väl utförd förbehandling av betongunderlaget 

och noggrann utläggning av ytbeläggningen minskar risken för uppkomst av skador i framtiden och 

därmed reparationskostnaderna. Syftet med examensarbetet är att undersöka olika ytbeläggningar som 

har varit i drift 5 till 10 år för att sedan identifiera och kartlägga skador som har uppkommit på dem.  

 

I denna rapport har fem parkeringsanläggningar valts ut som fallstudier för att undersöka de vanligaste 

ytbeläggningarna som används idag i Stockholm Parkerings parkeringsanläggningar. Utifrån 

litteraturstudier, intervjuer med olika parter i respektive projekt, observationer som utfördes under 

studiebesöken och jämförelse mellan fallstudier dras slutsatser för att hitta den hållbaraste 

ytbeläggningen. Slutligen skapas en lathund för att förenkla valet av ytbeläggningar för 

parkeringsanläggningar med olika förutsättningar. 
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Abstract 
 

Parking facilities are constantly exposed to traffic loads from driving vehicles and chloride attacks 

during the winter period. The consequence of this is costly damage to the concrete structure, especially 

in the event of cracks. Chloride penetration causes the reinforcement bars to corrode and weaken the 

underlying concrete structure. Replacement of the corroded reinforcement bars and concrete repairs 

are costly for Stockholm Parking. The solution is to pretreat the unprotected concrete and apply a 

coating above it. The most common coatings found in Sweden are cement-based, bitumen-based and 

thermoset-based coatings. There is no clear choice when it comes to coatings since they all have 

different properties. The advantages and disadvantages of different coatings that the customer must 

value depend on such conditions of the parking garage as the shaping, the traffic load and whether it is 

the base plate or the intermediate floor. Besides the material, the execution is also important. A well 

done pretreatment of the concrete substrate and meticulous laying of the coating reduces the 

possibility of the occurrence of damage in the future and thereby the repair costs. The purpose of the 

thesis project was investigation of various coatings systems that have been in operation for 5 to 10 

years and identification and mapping damages that occur to them.  

 

In this report, five parking facilities have been selected as case studies to investigate the most common 

coatings used today in Stockholm Parkering parking facilities. Based on literature studies, interviews 

with various parties in each project, observations made on study visits and comparison between case 

studies conclusions were drawn about the most sustainable surface coating systems. Finally, a 

guidance is created to simplify the choice of coating systems for parking facilities with different 

conditions. 
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Förord 

 
Detta examensarbete är skrivet av Jacky Jin och Artur Matskin i samarbete med Stockholm Parkering. 

Examensarbetet är en del av Kungliga Tekniska Högskolans högskoleingenjörsprogram Byggteknik 

och design på 15 högskolepoäng inom byggteknik och är skrivet våren 2019 under 10 veckors 

heltidsstudier. 
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parkeringsanläggningar. 
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Ordlista 
 

 

Parkeringsanläggning: Ett samlingsnamn för alla byggnader för parkering av bilar. 

 

Ytbeläggning: Ett skikt som skyddar betongunderlaget mot vatten, kemikalier och vägsalter.  

 

Parkeringshus: Parkeringsanläggning i form av byggnad ovanför marknivå.  

 

Garage: Parkeringsanläggning i form av byggnad under marknivå.  

 

Parkeringsdäck: Parkeringshus som saknar fasad och tak. 

 

Filler: Den minsta kornstorleken på stenmaterialet som används i gjutasfalten.  

 

Monomer: Enkel molekyl med förmåga att kunna sammankopplas med flera andra molekyler av 

samma eller olika slag till större molekyler. 

 

Potlife: Den tid man har på sig att förbruka en blandning av epoxiharts och härdare. 

 

Rörelsefog: En fog mellan två betongplattor som tar upp rörelser från konstruktionen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förr i tiden byggdes parkeringshus utan ytbeläggning på bjälklagen eftersom parkeringsägarna 

överskattade betongens livslängd samt saknade kunskaper och erfarenheter på hur mycket miljön och 

kemikalier kunde påverka parkeringsanläggningarna (Gunnarsson, 1984). På vintern forslar fordon in 

smältvatten som medför vägsalter och föroreningar in i parkeringshuset. Från fordon läcker kemikalier 

samtidigt som användning av dubbdäck på bilar sliter på golvytan. Ifall det förekommer sprickbildning 

på betonggolvet blir konsekvensen av det att salterna, kemikalierna och föroreningarna som finns på 

ytan tränger ner i sprickorna och orsakar armeringskorrosion på det oskyddade betongunderlaget redan 

efter en kort tid. För att skydda parkeringshusets golvkonstruktion mot olika angrepp krävs en 

ytbeläggning som står emot dubbdäcksslitage, rörelser från mellanbjälklaget, snö, vägsalt, oxidation 

och kemikaliska angrepp (Svensk Betong, u. å). 

Ett felaktigt utförande av ytbeläggning kan resultera i uppkomst av ständiga skador som medför stora 

reparationskostnader. För att minimera skaderiskerna på ytbeläggningar anses det inom 

parkeringsbranschen att rätt ytbeläggning väljs i tidigt skede samt att entreprenörer med gedigen 

erfarenhet anlitas är de rätta förutsättningarna för att hålla kostnaderna för åtgärder nere (Palmborg, 

2019-04-11).  

Livslängden på ytbeläggningen är en aktuell fråga för fastighets och projektavdelningen på Stockholm 

Parkering eftersom en ohållbar ytbeläggning är kostsamt och tidskrävande för företaget. Dessutom är 

det besvärande för kunderna som ska parkera samt omgivningen vid lagningar av skador och 

utläggning av nya ytbeläggningen. I samarbete med Stockholm Parkering utfördes en undersökning 

om olika typer av ytbeläggningar som finns i dess parkeringsanläggningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka olika ytbeläggningar i parkeringshus tillhörande 

Stockholm Parkering för att identifiera och kartlägga möjliga skador som uppkommit efter 5 till 10 års 

drift. Slutligen syftar studien till att hitta den optimala ytbeläggningen utifrån utförandeprocessen, 

estetik, byggtekniska aspekter, ekonomiska aspekter, miljöaspekter och arbetsmiljö tillhörande sociala 

aspekter. 

1.2.2 Frågeställningar 

• Vilka huvudtyper av ytbeläggningar finns det i Sverige och vilka används i Stockholm 

Parkerings parkeringsanläggningar? 

 

• Vilka orsaker låg bakom skadorna och hur kan skadorna åtgärdas på olika ytbeläggningar? 

 
• Vilken ytbeläggning är det optimala skyddet för ett parkeringshus som tillhör Stockholm 

Parkering?  

1.3 Mål  

Målet med undersökningen är att identifiera olika skador som har uppkommit på respektive 

ytbeläggningar och ta reda på hur skadorna kan förebyggas. Ett av målen är att studera olika 

ytbeläggningar för att kunna redogöra för skillnader ur olika hållbarhetsaspekter och byggtekniska 

aspekter. Utifrån det skapas en lathund där alla förutsättningar som parkeringshuset/garaget har, val av 

förbehandling, utläggningstider på olika beläggningssystem, skador som uppkommer, val av åtgärder 

och en samlad kostnad för respektive ytbeläggning presenteras. Målet med lathunden är att förenkla 
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framtida val av ytbeläggningar för parkeringsanläggningar med olika förutsättningar och som behöver 

ett hållbart skydd för den underliggande betongkonstruktionen. 

1.4 Avgränsningar  

Examensarbetet avgränsas till normal- eller högtrafikerade parkeringshus som har haft ytbeläggningen 

i 5 till 10 år och ägs av Stockholm Parkering. Eftersom de parkeringshusen som ingår i fallstudierna 

och ägs av Stockholm Parkering enbart består av betongkonstruktioner ingår inga övriga underlag. 

Skador och åtgärder på pelare, tak och väggar i parkeringshusen avgränsas eftersom examensarbetet 

enbart har fokus på skador som uppkommer på ytbeläggningen, ramper och underliggande 

betongkonstruktion. Tillverkningsprocess på olika härdplastbaserade beläggningar studeras inte i 

detalj eftersom inga studiebesök gjordes på fabriker. I examensarbetet beaktas heller inte 

fältundersökningar som provtagning på kloridhalter, karbonatiseringsdjup och frostbeständighet.   
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2 Metod 

Faktainsamling utfördes genom litteraturstudier av både gamla och nya rapporter om ytbeläggningar 

och skador på parkeringsdäck. Genom att börja med litteraturstudie fås övergripande kunskaper om 

olika ytbeläggningar och deras egenskaper.  

Därefter genomfördes studiebesök på 11 olika parkeringsanläggningar i Stockholms stad. Stockholm 

Parkering tilldelade författarna en lista med parkeringshus/garage med olika beläggningssystem som 

går att utföra studiebesök på. Studiebesök användes som en metod för att granska uppkommande 

skador på respektive ytbeläggning, för att få djupare förståelse för olika skador som är vanligt 

förekommande och var de uppstår i en parkeringsanläggning. Utifrån alla studiebesök valdes slutligen 

fem fallstudier på olika normal- och högtrafikerade parkeringshus/garage som tillhör Stockholm 

Parkering. För att skapa samma förutsättning på de olika parkeringshusen definierades lågtrafikerade 

parkeringshus med färre än 100 parkeringsplatser, högtrafikerade parkeringshus med över 500 

parkeringsplatser och de parkeringsanläggningar som ligger däremellan som normaltrafikerade 

parkeringshus.  

Vidare gjordes flera kvalitativa intervjuer med olika leverantörer av ytbeläggningarna, entreprenörer 

som utförde arbetet och projektledare från Stockholm Parkering som beställare för de valda 

fallstudierna. De flesta kunskaper inom ytbeläggning erhölls genom intervjuer med olika leverantörer 

och entreprenörer. De informerade om för- och nackdelar hos varje beläggningssystem och hur själva 

utläggningen gick till stegvis. Eftersom leverantörer och entreprenörer kan vara partiska när det gäller 

deras produkt och utläggningen intervjuades olika företag inom samma projekt. 

Ovan nämnda metoder sammanställdes till slut i en rapport för att kunna jämföra olika 

hållbarhetsaspekter, åtgärder mot skador samt utförande av arbetet på respektive ytbeläggning. 

Eftersom parkeringshusen har olika förutsättningar blev det svårt att jämföra dem fullständigt 

likvärdigt men jämförelsen gjordes så väl som det var möjligt. Slutligen skapades en lathund för att 

sammanställa olika aspekter för ytbeläggningarna som ingick i fallstudierna 1 till 4.  

 

  

Litteraturs
tudier

Studiebes
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Sammanst
ällning
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Stockholm Parkering 

Stockholm Parkering ägs av Stockholms stad och bildades 1976. Verksamheten startades med två 

rivningstomter den 1 januari 1977 som byggdes om till parkeringsplatser. Det blev en framgång och 

fler rivningstomter som stått tomma i väntan på framtida bebyggelse omvandlades till parkeringar som 

gav intäkter till bolaget. Intäkter som Stockholm Parkering fick investerades till att bygga och köpa 

garage/parkeringshus för att minska gatuparkering i innerstaden (Nerlund, 2017). 

  

Stockholm Parkering arbetar också med hållbara mobilitetstjänster såsom bilpooler, cykelpooler och 

cykelboxar med laddningsmöjlighet. Stockholm Parkering installerar laddningsstationer i sina 

befintliga samt nybyggda parkeringsanläggningar till syfte att främja elbilsköpandet. Målet är att 20 % 

av det totala parkeringsplatserna erbjuder laddningsmöjligheter för elbilar (Lintala, 2019-04-29). 

 

Stockholm Parkerings omsättning uppgår till 607 miljoner kronor och företaget består av fem 

avdelningar. Avdelningarna är affärsområde yttre, affärsområde inre, fastighet och projekt, ekonomi 

och administration och affärsstöd. Totalt finns det 73 årsanställda på de fem avdelningarna på 

Stockholm Parkering (Stockholm Parkering, u. å). 

 

Idag äger Stockholm parkering 32 anläggningar som tillsammans har cirka 6400 parkeringsplatser. 

Bolaget ansvarar för 64 600 parkeringsplatser samt 34 infartsparkeringar. De största parkeringshusen 

som tillhör Stockholm Parkering är bland annat Åregaraget med 880 platser, parkeringshus Galleria 

med 820 platser, parkeringshus Råcksta med 730 platser och Arenagaraget med 690 platser 

(Stockholm Parkering, 2018). 
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4 Teoretisk referensram  

4.1 Tidigare rapporter inom ämnet 

Edwards Y, Powell T; “Beläggningssystem på betong i parkeringshus och garage, en översikt”; CBI 

Betonginstitutet, Stockholm, 2012  
 
Rapporten beskriver olika härdplastbeläggningar och bitumenbaserade beläggningar som är vanliga i 

parkeringshusen och garagen i Sverige. Varje beläggning beskrivs med vilka beståndsdelar den är 

gjord av, fördelar och nackdelar med den och krav som ställas på materialen.  Rapporten avgränsas till 

betongunderlag och tar även upp konsekvenserna av att inte ha en ytbeläggning som skyddar betongen 

och armeringen.    
 
Thuresson J, Forselius M; ”Skador och slitage på ytbeläggningssystem hos parkeringsdäck En 

undersökning av äldre ytbeläggningssystem”, KTH, Stockholm 2015 

 
Detta examensarbete är huvudsakligen fokuserat på vanligt förekommande skador på olika 

beläggningssystem som de finner under deras studiebesök. I examensarbetet studeras 16 garage med 

19 beläggningar. Detta examensarbete är ett komplement till SBUF rapporten “Optimalt skydd av 

parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp III”.   
 
Hebing M, Norén H; “Golvbeläggningar i parkeringshus En utvärdering av förutsättningar för 

optimering av gjutasfalt och polyuretanbaserad beläggning i parkeringshus”, KTH, Stockholm, 2016 
 
Detta examensarbete lägger mest fokus på gjutasfalt- samt polyuretanbeläggning och skador som 

uppkommer på de två beläggningssystemen. 

4.1.1 Skillnader mellan det nya examensarbetet och tidigare examensarbetet   

Med tanke på förnyelse beaktas polyurea, hårdbetong samt beläggningssystem hos olika leverantörer 

av ytbeläggningar och olika åtgärder till vanligt förekommande skador i examensarbetet. Olika 

ytbeläggningar jämförs utifrån olika hållbarhetsaspekter. Vidare studeras enbart 

parkeringsanläggningar som tillhör Stockholm Parkering för att särskilja resultat från äldre 

examensarbeten. Olika förbehandlingar på betonggolvet och ytbehandlingar på hårdbetong studeras i 

detalj. 

4.1.2 Relevanta kurser i programmet Byggteknik och design på KTH som bidragit 

med fakta till examensarbetet.  

 
AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 
 
AF1721 Miljö och arbetsvetenskap 
 
HS1014 Bro och anläggningskonstruktion 

 
AH1908 Anläggning 2, byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar. 

 

Vid KTH, Byggteknik och design. 
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4.2 Förbehandling av betongunderlaget 

Förbehandling av betong görs för att i framtiden minimera uppkomst av skador och att betongen når 

dess livslängd. Innan applicering av en ytbeläggning är det viktigt att ta hänsyn till olika faktorer som 

ytans temperatur, fuktnivån och betongens hållfasthet. På nygjuten betong måste cementhuden 

avlägsnas innan ytbeläggningen appliceras. En väl utförd rengöring på betongytan förstärker 

vidhäftning till ytbeläggningssystemet (Nils Malmgren AB, u. å). Vanliga metoder som utförs för att 

förbehandla betong är slipning, vattenbilning, fräsning och stålkuleblästring.  

 

 
Figur 4.1, Olika förbehandlade ytor. I ordningen av slipad yta, blästrad yta och fräst yta.  

4.2.1 Slipning 

Slipning ger betongen en slät och jämn yta. Ytan blir även lätt att rengöra och tål mer slitage. Fördelar 

med slipning är att metoden kan utföras på olika underlag, skapar låga ljudnivåer, avger en liten 

mängd damm och gör att den slipade betongen håller längre. En slipad yta fås med hjälp av en 

slipmaskin. Nackdelen med slipning är att damm fastnar i svackorna vilket blir svårt att dammsuga 

upp (Miramix, u. å). 

4.2.2 Stålkuleblästring 

Stålkulorna slår ner i betongen och slår bort cementhuden på den nygjutna betongen, skapar en djupare 

nedträngning och en öppen yta. Stålkulorna slår ner i sprickorna, fogarna och svackorna och gör dem 

rena (Arnell, 2019-04-23). Blästeraggregatet är kopplad till en kraftig dammsugare och gör ytan 

dammfri. Betong ytan måste vara fri från damm och kemikalier för att uppnå maximal vidhäftning (Eu 

Plast, u. å). Fördelen med stålkuleblästring är att den ger maximal vidhäftning mellan betongen och 

primern för att primern kan tränga ner djupare i underlaget (Arnell, 2019-04-23). 

4.2.3 Fräsning 

Ytan rivs sönder med hjälp av ett roterande och skärande verktyg hos en fräsmaskin och gör att 

betongen får en skrovlig yta. Gamla betongbeläggningar avlägsnas (HTC floorsystems, u. å). På större 

ytor kan en vägfräs användas då den täcker en stor yta på några timmar. Vägfräsar brukar även 

användas när en motorväg ska byggas (Söderberg, 2019-05-09). Fördelen med fräsning är att metoden 

är bra att använda vid renovering och sanering (HTC floorsystems, u. å). Nackdelen med fräsning är 

att det skapas en struktur på ytan som måste fyllas med mera primer än om betongunderlaget hade 

slipats (Palmborg, 2019-04-11). På grund av fräsning bildas mycket damm och maskinen skapar en 

hög ljudnivå (HTC floorsystems, u. å). För att städa bort dammet från den frästa betongytan används 

högtryckstvätt som kommer ner i rillorna och skapar bättre vidhäftning mellan underlaget och primern 

(Söderberg, 2019-05-09). 
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Figur 4.2, Vattenbilad betongyta på en brokonstruktion. 

4.2.4 Vattenbilning/robotbilning 

Bland de säkraste och miljövänligare metoderna till att åtgärda betongskador samt rena betongytan 

anses oftast vattenbilning eller robotbilning som den även heter som det effektivaste sättet till nygjuten 

betong. Vattenbilning görs genom att pumpa vatten med högt tryck till en specialutformad robot som 

omvandlar det till en precisionsstråle. Strålen siktar sedan mot de delar på betongens yta som behöver 

åtgärdas. Med hjälp av vattentrycket går det att ta bort den skadade betongen samtidigt som den friska 

betongen och armeringen är intakt. Efter utförandet kommer betong få en starkare yta och bättre 

vidhäftning. Denna metod är dammfri, gör att armeringen friläggs och skapar bättre 

motgjutningskanter. Metodens starka sida är att den ger lägre stomljud jämfört med traditionella 

metoder som mekanisk bilning och förhindrar dessutom mikrosprickor att uppstå i betongunderlaget 

(Eu Plast, u. å) (Waterjet Entreprenad AB, u. å). Metodens svaga sida är att efter vattenbilning kan 

betongunderlaget skilja antal centimeter i höjden än förväntat och därmed anpassade till stora projekt 

som vill ha tjockare pågjutningar (Söderberg, 2019-05-09). 

4.3 Beläggningssystem  

Genom tiderna har Sverige provat olika ytbeläggningar. Bland annat har asfaltbeläggningar varit 

efterfrågade förr. Under 2000-talet har härdplastbaserad ytbeläggning blivit vanligt förekommande. 

Anledningen var att med tiden har det ställts högre krav då det inte längre är bara grundläggande 

egenskaperna som måste uppfyllas utan även estetiska behöver iakttas. En ljusare och tryggare miljö är 

några av de estetiska kraven på ytbeläggningen (Edwards & Powell, 2012). 

 

Det finns många val av ytbeläggning för parkeringshus och garage i Sverige idag. Men de 

huvudsakliga beläggningssystemen består av bitumenbaserad-, härdplastbaserad- och cementbaserad 

beläggning (Edwards & Powell, 2012). 

4.3.1 Primer 

Innan andra lager av ytbeläggningen kan appliceras på betongkonstruktionen behöver enligt praxis en 

primer läggas emellan. En primer finns i alla sorters ytbeläggningar för ett parkeringshus. Primern har 

funktion av att förstärka både betongen och vidhäftningen till lagret ovanför, dessutom kan den binda 

damm och avvisar fukt. Ett problem som kan uppstå är blåsbildning. Blåsbildning kan möjligtvis 

minskas vid rätt applicering av primer. Men då gäller det att primern har trängt ned i underlaget 

(Edwards & Powell, 2012). (Hänvisar till 4.9.6)  
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4.4 Cementbaserad beläggning 

Betong har funnit sen långt tillbaka i tiden. Den har länge varit ett av världens viktigaste 

konstruktionsmaterial på grund av sin beständighet och långa livslängd. Betong tillverkas genom 

hydreringsprocess av cementpasta, sten, sand och andra tillsatser. Eftersom alla komponentdelar finns 

i naturen och dess egenskaper är lik natursten kan betongen återanvändas som fyllnadsmaterial 

(Svensk Betong, u. å). Tjockleken på cementbaserad beläggning kan i regel variera mellan 5 och 50 

mm (Husbyggaren, u. å). 

 

 
Figur 4.3, Betongblandning hälls på armeringsnätet. 

4.4.1 Hårdbetong 

Hårdbetongen uppfanns 1909 i Cleveland, Ohio i USA av företaget Masterbuilders (Söderberg, 2019-

05-09). Vid tillverkning av betongbeläggning till parkeringshus och garage används hårdbetong, som 

är en slitstarkare variant av betong (Svenska Betongföreningen, 2008). Hårdbetongens flesta 

komponentdelar är detsamma som vanligt betong men innehåller vissa starkare ballastmaterial och 

tillsatsmaterial. En viktig beståndsdel i hårdbetongen är cement. Portlandcement även kallat CEM I är 

en typ av cement som används i hårdbetongen. Portlandcement består av bränd samt nermald 

cementklinker och gips. Anläggningscement är en typ av portlandcement som också kan användas i 

hårdbetong. Anläggningscementens egenskaper är att den är lågalkalisk som leder till minskad risk för 

skador i betong och hårdbetong med ballast som är alkalireaktiv. CEM II även kallat Portland-

kompositcement består av minst 65 % portlandcement och av tillsatsmaterial som till exempel 

flygaska. Tillsatsmaterialet flygaska är en restprodukt från rökgasverket och kan innehålla gifter samt 

andra farliga ämnen vid tillverkningen. I Sverige får endast flygaska från värmeverk och 

kolpulvereldande kraftverk användas (Burström, 2001) (Söderberg, 2019-05-09). Tillsatsmaterialen är 

till för att förbättra bindningen vid tillverkningen av cement för att spara på användningen av ren 

klinkerlera. Olika ballastmaterial som används i hårdbetong är kvarts, elektrokrom, stål och 

kiselkarbid beroende på användningsområde. Kvarts är vanligaste ballastmaterialet i hårdbetongen för 

ytbeläggningar i parkeringshus. För ett parkeringshus som behöver motstå högre trafikbelastning 

används kiselkarbid istället som har hårdheten 9,5 på Mohs hårdhetsskala (Söderberg, 2019-05-09). 

Detta resulterar även till att ytan blir slitstarkare och mer tryckhållfast men sprött mot slag. Istället för 

kiselkarbid används stål som ballastmaterial i hårdbetongen där ytbeläggningen måste vara resistent 

mot slag och stötar. För att få ett mer hållbart beläggningssystem i parkeringshus samt övriga 

användningsområde krävs ett hårt ballastmaterial med större kornstorlekar, större storlek på 

armeringen och anläggningscement (Söderberg, 2019-05-09). 

 

Fördelarna med en väl utfört hårdbetongbeläggningen är att den är slittålig, ultraviolett beständig, 

underhållsfri och har lång livslängd. Nackdelarna med hårdbetongbeläggningen är att den är känslig 

mot olika syror. Beläggningen är även styv och läggs främst på grundplattan i parkeringshusen 

eftersom den inte är spricköverbyggande och inte kan ta upp rörelserna från mellanbjälklaget 

(Söderberg, 2019-05-09). 

 



9 
 

Systemet uppkommer vanligt genom två appliceringsmetoder, en av de vanligaste är att den 

uppkommer i form av uppslamning efter att vattnet har blandats med cementbaserad primer. Sedan 

pumpas hårdbetongmassan ut genom en slang på förbehandlade betongunderlaget som har vattnats 

minst 24 timmar före appliceringen. Slutligen påförs primern och vibreras till vald tjocklek (Svenska 

Betongföreningen, 2008) (Söderberg, 2019-05-09). Detta görs med hjälp av laserläggare och plattan 

(Söderberg, 2019-05-09). Efter att hårdbetongen är färdiggjutet och har härdat klart kan det finnas 

möjlighet för ytbehandling. Denna metod kallas för pumpbar hårdbetong (Svenska Betongföreningen, 

2008). Den andra metoden heter ströhårdbetong. Appliceringsmetoden utförs genom att hårdbetongen 

strös på betongunderlaget som har vattnats i minst ett dygn. Metoden genomförs antingen för hand, 

med hjälp av en strövagn eller en strömaskin som går att spänna över en vidsträckt betongyta 

(Söderberg, 2019-05-09). 

 

Efterhärdningen påverkar livslängden på hårdbetongen. I regel ska hårdbetong efterhärdas i 28 dygn 

för att ytan ska bli som slitstarkast och estetisk. Det finns två metoder att minimera uttorkningen på 

hårdbetongen. Antingen appliceras ett lager med plastfolie eller en membranhärdare på hårdbetongens 

yta. Plastfolie behåller fuktigheten på 100 procent men på grund av nötning från dubbdäck slits den 

bort direkt. Medan en membranhärdare behåller fuktigheten upp till 95 procent men slits bort efter 

antal år (Söderberg, 2019-05-09). 

 

På cementbaserad beläggningen kan en skada som krackelering uppkomma (Edwards, 2013). 

4.4.2 Ytbehandling  

Beroende på beställarens krav kan hårdbetongens yta utformas till olika utseende genom ytbehandling 

(Svenska Betongföreningen, 2008). Men alla ytbehandlingar ingår i en process i ordning av slodad, 

brädriven och stålglättad yta. Det vill säga ytan måste först slodas och brädrivas innan den kan 

stålglättas (Söderberg, 2019-05-09). 

 

 
Bild 4.4, Sloda, Fresno Broom och manuell glättningsmaskin. (Foto: Artur Matskin) Bildbredd: 2 m. 

Ytbehandlingsprocessen börjar med att ytan slodas med hjälp av ett verktyg som kallas för sloda. 

Utförarna lägger sloda på hårdbetongen och rör sig längst med den vilket skapar en vågig yta. Genom 

gungande rörelser dras sloda baklänges då hårdbetongen fortfarande är blöt som gör att hårdbetongen 

bredder ut sig till en halvknotig yta. Efter att hårdbetongen har slodats brädrivs ytan. Brädrivning går 

att göra för hand med en rivbräda eller med en maskin som kallas för manuella glättningsmaskin som 

brädriver ytan med glättningstallrik. Tallriken har funktion av att kasta ut hårdbetongpulver som 

glättningsmaskin skurar in efter att pulvret har fuktat igenom på betonggolvet. Maskinen styrs för 

hand som snurras med cirkelformad rörelse alltid i samma håll. Utförande drar med sig även 

ballastmaterialet som tätar ytan och ger en grov yta. Glättningen kan inte utföras förrän vissa krav 

uppnås. Först måste betongen uppfylla hållfastheten för att klara belastningen från maskiner och 

utläggare utan att den börja deformeras. Dessutom får inte fritt vatten finnas på betongytan. Genom 
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verktygen rätskivan kan ytan grovplanas med riktning. I regel planas ytan två gånger och efter det 

genomförs en glättning med hjälp av glättningsmaskin med glättarblad. Planheten måste kontrolleras 

efter momentet. Om ytan är ojämn måste den glättas igen och som tillämpas först med en ny riktning 

och planing. Efter att planhetskraven blir uppnådda behöver hårdbetongen vila i 10 till 15 min 

beroende på temperaturen i parkeringsanläggningen. Men för att få en estetisk yta kvastas den krämiga 

ytan rakt med en stor och lång borste som kallas för Fresno Broom. Detta bör göras inom 2 min efter 

glättningen. Sedan behöver en glättning genomföras på nytt. Därefter kontrolleras ytan om cementet 

har börjat binda genom att tryckas med finger på ytan för att känna om den fortfarande är klibbig. 

Slutglättning görs sist när ytan inte är klibbig längre. Resultatet blir en blank yta på hårdbetonggolvet 

som även kallas för stålglättad hårdbetong (Svenska Betongföreningen, 2008) (Söderberg, 2019-05-

09). 

 
Figur 4.5, Brädriven yta och stålglättad yta. 

4.5 Exponeringsklass för parkeringshus/garage 

Betongkonstruktion i parkeringshus och garage räknas till de mest utsatta anläggningar med 

armeringskorrosion. Detta beror främst på att det saknades en ytbeläggning som skyddade 

betongunderlaget mot kloridinträngningar och att den inte var dimensionerade för rätt 

exponeringsklass. Exponeringsklasser används för att kategorisera olika angrepp och korrosion för 

skilda miljöer. Det finns totalt 18 klasser som ingår i sex olika exponeringar. Betongkonstruktionen i 

parkeringshus och garage bör ingå i exponering typ 3 korrosion orsakad av andra klorider än från 

havsvatten och klass XD3 miljö som är utsatta för tösalter eller kloridlösningar. För 

betongkonstruktion i parkeringshus och garage som saknar uppvärmningen bör den ingå i exponering 

typ 5 angrepp av frysning/upptining med eller utan avisningsmedel och klass XF4 för ytor direkt 

utsatta för stänk av avisningsmedel eller skvalpzon i saltvatten med frysning (Betongindustri, u. å) 

(Svensk betong, u. å). 

4.6 Bitumenbaserad beläggning 

Bitumen är ett viskoelastiskt material som är tillverkat ur tung råolja och används som ett bindemedel i 

bland annat vägar. Hela processen inleds med att råoljan pumpas in i ett raffinaderi där den förgasas 

och förs vidare till ett raffineringstorn där gasen stiger och svalnar. När gasen svalnar kondenseras den 

och olika produkter går att utvinna på varierande höjd i raffineringstornet. Bitumen hamnar längst ner i 

raffineringstornet där produkten utvinns (Nilsson, 2019). 

 
Bitumenbaserad beläggning brukar i regel vara 30 mm i tjocklek och är uppbyggd av gjutasfalt som 

kombineras med tätskiktsmatta och primer (Edwards, 2013). 
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4.6.1 Gjutasfalt  

 
Figur 4.6, Uppbyggnad av en bitumenbaserad beläggning. 

Gjutasfalt har använts sen början av 1800-talet och är en bitumenbaserad beläggning som är vattentät, 

hållfast och åldersbeständig. Det finns olika varianter på gjutasfalt vilken passar till alla sorters 

anläggningar. Gjutasfaltens beståndsdelar är bitumen, polymerer som är blandad med stenmaterial 

bestående av filler, sand och ibland även finmakadam. Genom blandning mellan bitumen och polymer 

fås polymermodifierat bitumen (Edwards, 2014). Polymerer är kemiska föreningar som består av 

sammankopplade monomerer (Burström, 2001). Denna kemiska förening förändrar bitumens 

egenskaper då mjukpunkten ökar och dess egenskaper vid låg temperatur blir bättre. Gjutasfalt som 

innehåller polymerbitumen är mer stabil vid högre temperaturer och har en högre brotthållfasthet. I 

modernare tid har polymer ersatt naturasfalten vid tillverkning av gjutasfalt. Genom att använda 

polymermodifierad gjutasfalt blir tillverkningsprocessen mer miljövänlig än om naturasfalt skulle 

användas (Edwards, 2014). 
 
Vax tillsätts som flyttillsatsmedel till bindemedlet för att kunna sänka temperaturen, öka resistensen 

mot plastiska deformationer, stävja åldring av polymeren och sänka energianvändningen vid 

tillverkning och applicering. Utläggningstemperaturen sänks med 20 till 40 grader Celsius (Edwards, 

2014).   

 

Gjutasfalt tillverkas i gjutasfaltsverk där tillverkningstemperaturen ligger på 230 grader Celsius. I 

gjutasfaltsverken avvägs stenmaterialen, som torkas eller upphettas och blandas. Efter 

gjutasfaltsverket transporteras materialen i transportkokare där massan rörs om under kontrollerad 

uppvärmningstemperatur fram till platsen där gjutasfalten ska appliceras. Utläggningstemperaturen för 

gjutasfaltsbeläggningen ligger mellan 200 och 230 grader Celsius. Gjutasfalten kan läggas ut för hand 

eller med maskin och ytbeläggningen behöver inte packas utan kan spridas ut till önskad tjocklek. 

Gjutasfalt har ingen härdningstid och kan därför belastas direkt efter att beläggningen har svalnat. 

Nackdelen med gjutasfalten är den tunga vikten på massorna leder till att den inte går att applicera på 

betongunderlaget som inte var dimensionerade för någon ytbeläggning. De två vanligaste 

huvudtyperna av gjutasfalt i Sverige är asfaltmastix och gjutasfalt för beläggning. Asfaltmastix 

används som tätskikt på bland annat broar (Edwards, 2014). 

 

Vanligt förekommande skada på bitumenbaserad beläggning är plastisk deformation (Edwards, 2013). 

(Hänvisar till 4.9.2) 

4.6.2 Tätskiktsmatta 

Tätskiktsmattan är gjord av en armerande stomme som är tillverkad av polyester. Den armerade 

stommen är impregnerad med impregneringsbitumen och har polymerbitumen på båda sidorna. 

Eftersom tätskiktsmattan ska varmsvetsas mot underlaget placeras armeringen i överkant enligt 
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TRVKB 10. Tjockleken på tätskiktsmattan i parkeringshus är 4 till 5 mm. För högre stabilitet i 

polymerbitumenet tillsätts filler (Edwards, 2014). Tätskiktsmattans funktion är att kunna stå emot 

sidokrafterna, belastningen från trafiken och vara spricköverbyggande (Edwards & Forsberg, 2019-05-

08). 

4.6.3 Bitumenbaserad primer 

Primer tillverkas av polymermodifierat bitumen, lösningsmedel och vidhäftningsmedel. För att kunna 

applicera primern krävs att betongytan under ska vara torr, fri från smuts och oljor. Nackdelen med en 

bitumenbaserad primer är att chansen för blåsbildning är högre än med primer som är tillverkad av 

akryl och epoxi (Edwards & Powell, 2012). 

4.6.4 Generellt utförande av gjutasfaltbeläggning 

Betongunderlaget måste vara torrt och fritt från damm för att en bitumenbaserad asfaltprimer ska 

kunna appliceras. Primerns funktion är att skapa vidhäftning mellan betongunderlaget och 

tätskiktsmattan. När primern har avdunstat appliceras en tätskiktsmatta som bränns fast på 

betongunderlaget. Det finns två metoder vid applicering av tätskiktsmatta. Den första metoden kallas 

för helklistrad och då appliceras hela tätskiktsmattan på ytan med en svetsramp. Den andra metoden 

kallas för skarvklistrad och då appliceras tätskiktsmattan enbart på skarvarna med en gasolbrännare. 

Gjutasfalten appliceras på tätskiktsmattan och jämnar ut den med en aluminiumraka. Efter att 

gjutasfalten har svalnat kastas silversand på ytbeläggning. Med hjälp av en motordrivensnurra med en 

träskiva blir ytan plan och silversanden trycks ner i gjutasfalten. Silversanden skapar ett halkskydd på 

ytbeläggningen (Khan, 2019-05-21).  

 

Utläggningstiden beror på om arbetet utfördes under sommaren eller vintern. Det tar längre tid för 

gjutasfalten att svalna under sommaren på grund av att utomhustemperaturen är högre. 

Ytbeläggningen är körbar efter att gjutasfalten har svalnat som tar mellan 6 till 12 timmar (Khan, 

2019-05-21). 

4.7 Härdplastbaserad beläggning 

Polymerkedjorna som binds ihop av bara primära bindningar får egenskapen att den inte är formbar. 

Vid upphettning är strukturen intakt fram till att den når en temperatur då flera bundna kedjemolekyler 

sönderdelas. När korta linjära eller grenade kedjemolekyler sätts ihop genom polymerisation skapas 

tvärbindningar. Denna kemiska reaktion kallas för härdning. Genom härdning skapas slutprodukten 

som har egenskaperna att det är hårt, löser sig inte i något lösningsmedel och inte är plastiskt formbart. 

Slutprodukten med dessa egenskaper kallas för härdplast (Burström, 2001). Härdplastbaserad 

beläggning kan variera mellan 3 och 9 mm i tjocklek och är generellt uppbyggd av flera skikt av 

härdplast som akryl, polyurea, epoxi eller polyuretan blandad med stenmaterial i form av 

friktionsjordarter (Edwards & Powell, 2012).  

Arbetsmiljöverket har vissa krav när det gäller utläggande av härdplastbaserad beläggning. I 

arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2014:43 anges följande i 37 e § på sidan 22: 

 
“Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för 

farliga kemiska produkter som innehåller:  
1. diisocyanater,  
2. epoxiplastkomponenter,  
3. organiska syraanhydrider,  
4. formaldehydhartser,  
5. metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller  
6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334  
samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter 

formaldehyd.  
Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller 

metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.  
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Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka 

skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen 

för de som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första och andra stycket ska kunna styrkas 

genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som 

ingått i utbildningen.” (Arbetsmiljöföreskrifter, AFS 2014:43) 

4.7.1 Uppbyggnad 

I ett härdplastsystem ingår oftast topplack, slitlager, membran och primer. Varje del har en egen 

funktion för att skydda betongkonstruktion som finns under och minimera risken för skador [15].  
 

 
Figur 4.7, Uppbyggnad av en härdplastbaserad beläggning. 

4.7.2 Topplack/försegling 

Topplack är ett tunt genomskinligt eller färgat lager som appliceras på slitlagret. Topplacken är till för 

att skydda underliggande slitlagret mot smuts och ultraviolett ljus, eftersom ultraviolett ljus gör att 

beläggningens kulör förändras. Topplacken ger även en hård yta vilket förenklar städning av 

beläggningen (Edwards & Powell, 2012). 

4.7.3 Slitlager  

Slitlagret som är beläget under topplacken är till för att skydda den underliggande 

betongkonstruktionen. Sand och filler tillsätts i slitlagret. För att få en slät beläggning blandas sand 

och filler i en plastmassa. Stenmaterialet avgör om ytan är hård och slitstark (Edwards & Powell, 

2012). Vanligtvis används kvartssand, granit eller bauxit. Bauxit skapar bäst halkskydd. I kurvor där 

sidokrafterna påverkar ytbeläggningen kan bauxit läggas medan på körbanan och parkeringsplatser 

kan kvartssand läggas (Palmborg, 2019-04-11). 

4.7.4 Membran 

Membranet består i vanligt fall av ett skikt med egenskaper av flexibilitet samt spricköverbryggande 

och vattentät förmåga. Tjocklek på membranet påverkar funktionen i ytbeläggningen och 

rekommenderas i förekommande fall av tillverkaren på cirka 1,5 till 2 mm i de flesta system på 

parkeringshus samt garage. Om membranet blandas med sand eller filler tappar den lite flexibilitet och 

spricköverbryggande förmågan samt blir styvare. Därför appliceras ett extra tunt skikt av membran på 

membranet för att skyddas mot sand eller filler. Membranet kan ibland bestå av starka färgkontraster 

vilket kan fungera som ett indikationsskikt när slitskiktet bryts ner och behöver lagas. Membranets 

funktion är även att stå emot sidokrafter och rörelser i underlaget (Kolmodin, 2019-04-17) (Edwards 

& Powell, 2012). 
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4.7.5 Härdplastbaserad primer 

Akrylprimer, epoxiprimer och uretanprimer är de vanligaste härdplastbaserade primerna för betong på 

svenska marknaden. Akrylprimer kan antingen vara vattenbaserad eller lösningsmedelsbaserad 

enkomponentsprodukt. Fördelen med akrylbaserad primer är snabbtorkning och nackdelen är att den 

har sämre vidhäftning jämfört med epoxiprimer samt uretanprimer. Epoxiprimer finns vanligt i tre 

olika varianter. Det kan antingen innehålla lösningsmedel eller vara lösningsmedelsfri samt 

vattenemulgerad. Härdningstid på epoxiprimern påverkas av temperaturen markant. För epoxiprimer 

som är vattendispergerad kan härdningsprocessen ta längre tid och behöver behandlas ett antal gånger. 

Uretanprimer kan bestå antingen av enkomponent eller tvåkomponent och likt epoxiprimer finns den i 

tre olika varianter. Fukt och temperatur påverkar härdningstiden för uretanprimer, men en skillnad från 

epoxiprimern är att uretanprimern kan härdas vid låga temperaturer (Edwards & Powell, 2012). 

4.8 Härdplastbeläggningar 

4.8.1 Akryl 

På 1930 talet uppfann en tysk kemist vid namn Otto Röhm materialet polymetylmetakrylat (PMMA), 

en styv termoplast som han namngav till plexiglas. Under andra världskriget användes den som 

ersättningsprodukt till glas på de olika krigsmateriel (Edwards & Powell, 2012). 

 
Metylmetakrylat (MMA) används som en monomer till PMMA. MMA är en ofärgad och avdunstande 

vätska som tillverkas av aceton som reagerar med vätecyanid, svavelsyra och metanol. Det som 

kännetecknar MMA är att den är snabbhärdande, vilket betyder att beläggningen kan belastas redan 

efter några timmar. Den har även bra färgstabilitet och hög tolerans mot nötning samt repskador. 

Genom tillsats av organiska peroxid härdar MMA inom en kort tid. Men processen kan avbrytas vid 

kontakt med fukt. Akryl är brandfarlig vid applicering då flampunkten ligger under 23 grader Celsius. 

Därför får det inte finnas öppen eld eller aktiviteter som leder till stötar, slag och uppvärmning i 

närheten (Edwards & Powell, 2012). 
 
Akrylbeläggningar är slittålig, ogenomtränglig, snabbhärdande, flexibel, spricköverbryggande och går 

att appliceras året runt. Men de är i jämförelse med andra härdplastbaserade beläggningar mer känsliga 

för ultraviolett ljus och en del kemikalier. På grund av detta appliceras alltid ett topplack eller 

försegling ovanför slitlagret som håller mot UV ljus och/eller kemikalier. Akryl som används som 

ytbeläggning i parkeringshus är modifierad och skiljer sig betydligt från plexiglas. Akrylater kan bland 

annat bli elastiska med mjukgörare av polyuretan (Edwards & Powell, 2012). Denna hybridvariant 

används av Stockholm Parkering i många parkeringshus/garage. (Hänvisar till 6.1) 
 
Ohärdad akryl kan ge allergiskt eksem och irritation i andningsvägar, hud samt ögon, vilket är något 

som Arbetsmiljöverket vill uppmärksamma. Det krävs god ventilation, säkerhetsutrustning och 

förkunskaper vid applicering av akrylbeläggning, eftersom den utlöses en ånga med kraftig lukt som 

kan leda till irritation i ögon och hals samt andra befarade hälsoskador. När beläggningen har härdat 

klart anses den inte hälsofarlig (Edwards & Powell, 2012). 
 

På akrylbaserad beläggning förekommer skador som sprickor och slitage (Edwards, 2013). 

4.8.2 Polyurea 

Polyurea började användas på 1980-talet i USA av företaget Texaco (Kolmodin, 2019-04-17). Men 

under 1990-talet gjorde polyurea genomslag i världen och sedan dess har marknaden ökat stadigt, 

eftersom den är åldersbeständig, snabbhärdande och resistent mot nötning samt belastning började den 

användas som golvbeläggningar (Allblästring AB, u. å). 
 
Polyurea är en tvåkomponents produkt som består av isocyanat och polyamin (Edwards & Powell, 

2012). Polyamid är uppbyggt av aminer och syror som reagerar med varandra 

(Naturskyddsföreningen, u. å). I ett polyurea beläggningssystem brukar primern vara gjord av 
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polyuretan och membranet är gjort av polyurea (Edwards & Powell, 2012). För att få en vackrare yta 

brukar ett lager av polyuretan appliceras på polyurea, eftersom polyurea beläggningen är känd för att 

vara oestetisk bland arkitekter (Kolmodin, 2019-04-17). 

 

Fördelarna med polyurea är att materialet är resistent mot kemikalier samt oxidation, har hög 

smältpunkt, hårt, skarvfri, flexibel och snabbhärdande (Kolmodin, 2019-04-17). Trots kemikalier är 

polyurea även ett miljövänligt material. Eftersom den innehåller inga lösningsmedel kan det inte 

avsöndra till VOC: er, kallas även som flyktiga organiska lösningar (Polyurea Sverige, u. å). 

 
Polyurea sprutappliceras på primern ovanför betongunderlaget. Produkten är elastiskt vilket gör att 

beläggningen kan tåla höga rörelser i betongkonstruktionen utan att sprickorna uppkommer. Sedan har 

polyurea stark vidhäftningsförmåga på betong och andra material. Den är även ljudisolerande. 

Nackdelarna med polyurea är att beläggningen är svår att städa och ultraviolett känslig (Kolmodin, 

2019-04-17). Vid sprutapplicering är polyurea mycket giftigt och måste försluta allt annat som inte ska 

besprutas. Sedan är denna beläggning ny på den svenska marknaden därför saknas det också relativt 

erfarenheter samt referensobjekt (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

 

Polyurea härdas under 20 sekunder. Beläggningen härdar snabbt även vid låga temperaturer. Polyurea 

är mycket farligt vid applicering då produkten innehåller isocyanat som är ett giftigt ämnen vid 

inandning. Polyurea beläggningen förlorar halkskydd funktionen då materialet härdar snabbt. Vid 

snabb härdningsprocess kan sand inte appliceras på materialet och det resulterar en slät beläggning 

(Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

 

På polyurea beläggning förekommer estetiska skador som kulörförändring. Vidhäftningssläpp kan 

också förekomma på ytbeläggningen (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

4.8.3 Epoxi  

Epoxiplast är en tvåkomponentsprodukt som uppfanns av en schweizisk doktor Pierre Castan år 1936 

genom att härda en epoxiharts med ftalsyraanhydrid där han syntetiserade hela processen. 3 år senare 

utvecklade den amerikanska doktorn S.O. Greenlee en ny variant av epoxihartser som framtogs ur 

bisfenol-A och epiklorhydrin. Denna epoxiharts har blivit den vanligaste varianten idag (Augustsson, 

2004). 

Bisfenol-A är en kemikalier som består av fenol och aceton. Epiklorhydrin är en ofärgad vätska som 

tillverkas av propen och klor. Med hjälp av härdaren som amin eller amid omvandlar epoxiharts till 

epoxiplast vid rumstemperatur. Reaktion är en exoterm irreversibel polyaddition, vilken betyder att 

processen avger värme och att det inte kommer att uppstå några biprodukter samt att epoxiplasten inte 

kommer att sönderdelas till ursprungliga formen av epoxiharts och härdare. Val av härdare påverkar 

både reaktionshastighet och slutproduktens potlife (Augustsson, 2004). 

Epoxiplasterna kan kombineras genom femtiotal olika epoxiharts och hundratals olika härdare, därför 

kan egenskaperna modifiera till de mest skilda kraven medan vissa basegenskaper som 

kemikalieresistent, vattentäthet och god vidhäftningsförmåga är kvar. Epoxiplast används som 

ytbeläggning för betonggolv inom byggnadsindustrin och som bindemedel i färg och lim. 

Tryckhållfasthet på en epoxibaserad beläggning är normalt tre till fyra gånger betongens. 

Epoxibeläggningarna kan vara styva och hårda. När den kombineras med stenmaterial ger den en 

slitstark yta som tål nötning (Augustsson, 2004). Eftersom epoxi är styvt finns det inga 

epoximembran. Epoxi har dessutom hög resistent mot alkali vilket är viktigt i samband med 

förbehandling av betongunderlaget. Nackdelar med epoxin är att den är känslig mot ultraviolett ljus 

som leder till att beläggningen får en gul kulör (Kolmodin, 2019-04-17). Men epoxi kan anpassas till 

att vara ultraviolett beständigt (Edwards & Powell, 2012). 
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De epoxihartser som är lågmolekylära har en flytande form och kan behandlas utan lösningsmedel. 

Detta medför att tjock beläggning kan genomföras samtidigt som beläggningsarbetet inte leder till 

brandfara. En stor del av härdare som finns i epoxi innehåller en viss grad av giftighet som kan skapa 

ohälsa för utförare vid kontakt genom huden, munnen och inandningen. Allergisk reaktion som eksem 

är vanligt förekommande irritation på huden (Augustsson, 2004). 

På epoxibaserad beläggning uppkommer repskador från dubbdäck, sprickor och vidhäftningssläpp 

(Edwards, 2013). 

4.8.4 Polyuretan 

Polyuretan är en härdplast som uppfanns 1937 av doktor Otto Bayer. Härdplasten används till vardags 

förr i olika produkter som lim till skosulor, madrasser, färg och cellplastisolering. Under andra 

världskriget blev polyuretan populärare då härdplasten ersatte gummi som var dyrt och svårt att få tag 

på (Polyurethanes.org, u. å). 

 
Diisocyanater reagerar med långkedjiga polyoler och kedjeförlängare vilket skapar polyuretan men 

beror på typ av isocyanat reaktion (Edwards & Powell, 2012). Isocyanater är ett kemiskt ämne som 

finns både i vätske- och pulverform (Kemi, Kemikalieinspektionen, u. å). Olika isocyanater som kan 

användas är MDI (Difenylmetandiisocyanat), TDI (toluendiisocyanat), HDI (hexametylendiisocyanat) 

och IPDI (isoforondiisocyanat) (Edwards & Powell, 2012). En polyol är en organisk förening som 

utgörs av minst två hydroxylgrupper som kan klara av en kemisk reaktion med isocyanater (Sis- 

Svensk standard iso, 2003).     
 

Polyuretan är ett flexibelt material då det kan tillverkas både som ett mjukt gummimaterial och som 

hårda härdplaster. Polyuretan har olika användningsområden som värmeisolering, mjukgörare och som 

bindemedel i målarfärg och fogmassor (Polyurethanes.org, u. å) (Burström, 2001). Nackdelen med 

polyuretan är att materialet innehåller skadliga ämnen som diisocyanat (Arbetsmiljöföreskrifter, AFS 

2011:19). 

 

Polyuretanbeläggningar kännetecknas som en estetisk tilltalande, slitstark, flexibel, vattentät och 

spricköverbyggande produkt. Efter inverkan av ultraviolett ljus gulnar beläggningen, därför krävs det 

ett ultraviolett beständigt topplack. Polyuretan är dessutom känslig mot alkali och behöver vid vissa 

tillfällen kombineras med en epoxiprimer som motstår alkali (Kolmodin, 2019-04-17) (Edwards & 

Powell, 2012). Polyuretanbeläggningen kan inte appliceras i anläggningar som saknar uppvärmning 

under perioden mellan november och april på grund av att beläggningen är känslig mot låga 

temperaturer (Kolmodin, 2019-04-17). Polyuretanbeläggningen måste ha primer vid fuktiga 

förhållanden för annars blir det förtvålning. Förtvålning är en reaktion som kan ske mellan vissa typer 

av polyuretan och betong vid direkt kontakt (Åkerlundh, 2017). Det finns olika 

polyuretanbeläggningar vilket kan uppfylla olika förutsättningar (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

 
I samband med härdningen av polyuretan friges isocyanatångor som är hälsofarliga för utläggarna av 

ytbeläggningen. Symptomer som uppkommer är irritationshosta, snuva, näsblod, nedsatt lungfunktion 

och astma. Polyuretan som redan är uthärdad friger inga hälsofarliga ångor. Isocyanater kan friges ifall 

temperaturen stiger över 200 grader Celsius till exempel vid brand. Idag läggs mest 

polyuretanbeläggningar i garagen (Edwards & Powell, 2012). 
 
På polyuretanbaserad beläggning är dubbdäckslitage mest förekommande (Kolmodin, 2019-04-17). 
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4.9 Skador på ytbeläggningen och betongunderlaget 

De flesta skador som uppkommer på ytbeläggningen beror främst på trafikbelastningen, förbehandling 

på underliggande betong, utläggning och användningen av dubbdäck. Rörelser i betongkonstruktionen 

kan leda till att sprickor uppstår i betongunderlaget och ytbeläggningen. 

4.9.1 Kontruktionsbetingade skador: Plastiska deformationer  

Plastiska deformationer uppstår på gjutasfaltbeläggningar vid stora och långvariga punklaster 

(Edwards & Forsberg, 2019-05-08). Om betongkonstruktionen är i fel hållfasthetsklass och 

feldimensionerad kan plastiska deformationer uppkomma. 

4.9.2 Temperaturbetingade skador: Sjunkmärken 

Sjunkmärken tillhör plastiska deformationer och kan uppkomma på gjutasfalt- samt cementbeläggning 

(Edwards, 2013). Deformationer på gjutasfalt beror på att materialet är viskoelastiskt och på grund av 

långvariga punktlaster. Denna skada uppkommer efter lång tid och beror även på värme och kvalitet 

på gjutasfalt. Sjunkmärken påverkar körupplevelsen i ett parkeringshus (Edwards & Forsberg, 2019-

05-08). 

 

 
Figur 4.8, Sjunkmärken på ett fräst betongunderlag. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

4.9.3 Dubbdäck skador: Repskador 

Repskador uppkommer vanligt efter användningen av dubbdäck och utrustning för underhåll på alla 

beläggningar (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). Nya slitmärken har en ljus cirkelutformning som 

uppstår på grund av vridning av dubbdäcken vid låg hastighet på ytbeläggningen. Detta räknas som 

små skador eftersom det inte påverkar körningsupplevelsen eller utgör en trafikfara. Bara 

utseendemässigt oestetiskt och vid djupare repskador besväras städningen. Repskador kan upptäckas 

överallt i ett parkeringshus på ytbeläggningen men särskilt nära intill parkeringsplatserna. 
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Figur 4.9, Repskador efter dubbdäck. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

4.9.4 Dubbdäck skador: Dubbdäcksslitage  

Dubbdäcksslitage uppkommer på grund av att dubbdäck nöter mot ytbeläggningen. Förekommer på 

olika beläggningssystem. Upprepade friktionen mellan dubbarna och ytbeläggningen orsakar kraftigt 

dubbdäcksslitage. Dem mest utsatta platserna för dubbdäcksslitage är ramperna på grund av 

bromskrafterna och sidokrafterna. 

  

Figur 4.10, Kraftigt dubbdäcksslitage. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

4.9.5 Utförandebetingade skador: Vidhäftningssläpp 

Vidhäftningssläpp uppkommer vanligt bland härdplastbaserad beläggning och hårdbetong när 

arbetsutföranden av förbehandling och primern inte håller på en tillräcklig god nivå som försämrar 
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vidhäftningsförmåga på betongunderlaget. Detta leder till att beläggningen lossnar tillslut från den 

underliggande betongen (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). Vidhäftningssläpp upptäcks på körbana 

och ramper. 

 

Orsakerna till vidhäftningssläpp kan vara transport av luft och fukt från underlaget. Ifall förbehandling 

inte utförs på rätt sätt kan damm, oljefläckar och föroreningar ligga kvar på ytan som medför till svag 

mekanisk bindning mellan underlaget och ytbeläggningen. Detta kommer slutligen orsaka 

vidhäftningssläpp. Ifall hårdbetongsytan inte efterhärdar och inte håller sig fuktad reser sig ytan och 

det leder till vidhäftningssläpp. Vidhäftningssläpp på hårdbetong ytan kan också orsakas av att 

hårdbetongen inte består av anläggningscement (Söderberg, 2019-05-09). 
 

Primer har till funktion av att förstärka bindningen mellan ytbeläggningen och underlaget. Ifall 

primern inte appliceras noggrant kommer vidhäftningssläpp uppstå (Kolmodin, 2019-04-17). 

 

(Hänvisar till figur 6.31) 

4.9.6 Utförandebetingade skador: Blåsbildning 

Blåsbildning uppstår av olika anledningar, bland annat när luft eller föroreningar tränger in vid 

utförande av primern. Sedan kan blåsbildning leda till vidhäftningssläpp och dubbdäcksslitage 

(Edwards & Forsberg, 2019-05-08). Denna skada kan uppkomma överallt på ytbeläggningen.  

 

På gjutasfaltsbeläggningar uppkommer blåsbildning på grund av att beläggningen appliceras på en 

betong som inte har torkat. Då gjutasfalten är varm vid appliceringen leder det till att luftmolekylerna 

rör sig snabbare. Den varma luften stiger underifrån tätskiktsmattan och gör att ytbeläggningen 

expanderar. Till slut svalnar ytbeläggningen och blåsor bildas (Khan, 2019-05-21). 

 
Figur 4.11, Blåsbildning (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

4.9.7 Konstruktionsbetingade skador: Sprickor 

Sprickor uppkommer på hårda ytor som betong. På grund av att konstruktionen rör på sig och om 

ytbeläggningen är för styv leder det till att materialet spricker. Sprickor beror på krympning, fel 

dimensionering, belastning och snabba temperaturförändringar (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

Beroende på om sprickorna är längst med armeringen eller tvärs över avgör säkerheten. Sprickor som 

går tvärsöver armeringen är oftast krympsprickor (Gunnarsson, 1984). 

 



20 
 

Krackeleringar är vanlig vid pelare och är sprickor som inte har gått igenom hela ytbeläggningen och 

anses inte som en farlig skada. Uppkommer när ytan på beläggningen är för hårt spänt eller högt 

punkttryck på ytan (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). Krackeleringar kan utvidgas med tiden på 

grund av rörelser i konstruktionen och bilda sprickor.   

 
Figur 4.12, Sprickbildning (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1,5 m. 

4.9.8 Miljöbetingade skador: Karbonatisering 

Koldioxiden från luften tränger ner i betongen där den reagerar med kalciumhydroxid. Reaktionen 

mellan ämnena skapar kalciumkarbonat som gör att betongen blir hårdare och sänker betongens PH-

värde från pH 13 till pH 8. Oxidskiktet som är runt armeringsjärnen försvinner vilket leder till att 

betongen inte kommer att kunna skydda armeringen och dem kommer korrodera (Mapei AB, u. å). 

 

 
Figur 4.13, Karbonatisering och armeringskorrosion. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 
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4.9.9 Miljöbetingade skador: Kloridinträngning 

Tösalter som bilar för med in i parkeringshus efter vinterperioden stannar kvar på ytan och tränger ner 

i sprickorna som slutligen leder till korrosion på armeringsjärnen. Korrosion som orsakas av 

kloridinträngning kallas för lokal korrosion och är mycket allvarligare än korrosion som uppstår vid 

karbonatisering eftersom nedbrytningen sker mycket fortare. Dessutom uppkommer skador på 

armeringen som gropfrätning (Mapei AB, u. å). 

 

 
Figur 4.14, Konsekvensen av kloridinträngning är armeringskorrosion. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 2 

m. 

4.9.10 Miljöbetingade skador: Frostangrepp  

När vatten fryser från vätskeform till fastform expanderar den med cirka 9 % som orsakar frost-

sprängning på betongen. Porerna i betongen förstoras och ger en öppen yta. Följden blir att betongen 

kommer drabbas av olika sorters nedbrytningsmekanismer som tränger in och kan leda till att skador 

uppkommer (Mapei AB, u. å). 

4.9.11 Oestetisk skada: Saltavlagring 

På vintern saltas de statliga vägarna av Trafikverket för att halkbekämpa dem (Trafikverket, u. å). 

Saltavlagring orsakas av att fordonens däck för med sig saltet från vägarna.  På parkeringsplatserna 

avlagras salt från däcken. Ifall sprickbildning finns på ytan kan saltet tränga ner i sprickorna och 

orsaka kloridinträngning (Mapei AB, u. å). 
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Figur 4.15, Saltavlagring vilar på sprickbildning. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 2 m. 

4.9.12 Övriga oestetiska skador 

Bromsspår, kemikaliefläckar, vattenmärken, damm och smuts är vanligt förekommande på 

ytbeläggningar som inte underhålls med jämna mellanrum och anses därför oestetiskt av allmänheten. 

Underhållning i parkeringshus/garaget sker omkring maj när snön har försvunnit helt. Under maj 

städas garagen med städmaskiner och ytbeläggningen spolas med vatten.  

 

Eftersom ytbeläggningar är vattentäta rinner vattnet långsamt vilket gör att det hinner avdunsta och 

lämna ett märke. Att vattnet rinner långsamt kan också bero på att lutningen på underlaget är för låg. 

 

Kulörförändring på ytbeläggningen anses som oestetisk och kulören förändras på grund av 

ytbeläggningens åldring och ultraviolett ljus (Kolmodin, 2019-04-17). 

 

 
Figur 4.16, Bromsspår, kemikaliefläckar och damm. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1,5 m. 
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4.10 Åtgärder 

Om inga åtgärder utförs på skadorna kommer risken för följdskadorna att öka, detta leder till en 

kostsam framtid för fastighetsägarna. För att uppnå hållbarhet aspekterna är åtgärderna ytterst viktiga.  

4.10.1 Åtgärder för skador: byta ut hela ytbeläggningen 

Ifall det uppkommer stora skador på ytbeläggningen kan hela ytbeläggningen ersättas med en ny. De 

tunna ytbeläggningarna i äldre garage ersätts med en tjockare ytbeläggning som innehåller slitstarkare 

sand (Kolmodin, 2019-04-17). 

4.10.2 Åtgärder för skador: lappa med samma material som ytbeläggningen 

 

Områden som är skadade går att skära ut med hjälp av verktyget vinkelkap som har en diamantklinga 

och sedan reparera området med en ny del av samma material (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

Ifall produkten inte uppfyller kravet kan området ersättas med en annan ytbeläggning. Men på grund 

av att det finns olika kulörer i samma anläggning anses denna metod oestetisk (Khan, 2019-05-21). 

 
Diamantklingan skär ner i underlaget. Sedan måste underlaget förbehandlas. Innan primern appliceras 

måste ytan vara fri från damm och föroreningar. Efter att primern är applicerad härdas den. Ett 

membran appliceras på den härdade primern om underlaget är ett mellanbjälklag. Slitlagret appliceras 

på det härdade membranet och högst upp läggs topplacken. När topplacken har härdat klart kan ytan 

trafikeras igen (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). 

4.10.3 Åtgärder för skador: lägga på ett nytt slitlager 

Ett nytt tunt slitlager läggs på det gamla slitlagret. Det nya lagret gör också att det ser renoverat ut. 

Nackdelen med att ytbeläggningen blir tjockare är att det blir svårare för vatten som hamnar på 

beläggningen att rinna av ifall det enbart läggs nytt i lågpunkter vilket leder till att vattnet avdunstar 

och lämnar kvar vattenfläckar på ytbeläggningen. Om beläggningen är jämntjockt överallt samtidigt 

som lutningen på ytbeläggningen inte förändras påverkas inte avrinningen. Det beror mycket på 

placeringen av brunnarna (Kolmodin, 2019-04-17). 

4.10.4 Handapplicering 

När handapplicering utförs är det viktigt att armeringen omsluts med ett korrosionsskydd då det är 

problematiskt att applicera bruket runt dem för hand. En cementbaserad vidhäftare appliceras i 

vidhäftningszonen. Sedan appliceras reparationsbruket som kan läggas i flera lager ifall det är 

nödvändigt. Totala tjockleken på lagret får inte överstiga 30 till 35 mm. Reparationsbrukets 

egenskaper borde likna betongens. Viktigt att efterbehandla reparationsbruket för att förhindra snabb 

uttorkning (Mapei AB, u. å). 

4.10.5 Torrsprutning 

En rationell metod, reparationsmetod som används vid större skador. Reparationsmetoden används 

även vid konstruktioner med många skador som ställer högre krav som kajer, dammar och vid 

reparationer av broar. Torrsprutning utförs genom att i princip torr betongmassa transporteras med 

hjälp av en slang och tryckluft till ett sprutmunstycke. Precis innan betongen sprutas tillsätts vatten i 

sprutmunstycket (Besab, u. å). Fördelarna med reparationsmetoden torrsprutning är bra vidhäftning, 

hög hållfasthet, låg dammutveckling, lågt spill och total utfyllnad vid rätt utförande. Ifall det är ett 

långt tidsuppehåll mellan rengöring och sprutning måste armeringen behandlas. Vidhäftare är inget 

krav för denna reparationsmetod. Den torrsprutade ytan kan ytbehandlas med brädrivning eller 

glättning. Sedan ska den torrsprutade ytan behandlas med en membranhärdare (Mapei AB, u. å). 

4.10.6 Åtgärder för skador på betongen: Injektering med epoxi  

För att laga sprickor i betongunderlaget och hårdbetongbeläggningen injekteras epoxi i sprickorna. 

Först rengörs ytan 10 cm från sprickan på båda sidorna. Sedan limmas munstyckena med kontaktlim 

över sprickan som ska tätas. Runt och mellan munstyckena tätas med epoxispackel. För att 
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injekteringen av epoxi inte ska gå långsamt är det viktigt att betongens temperatur inte understiger 8 

grader Celsius för det kan leda till att härdplastens viskositet blir högre. Ifall viskositeten blir för hög 

blir det omöjligt att injektera sprickor som är smalare än 0,2 mm (Augustsson, 2004). 

 
Två instrument som används för injektering av epoxi är tryckkärl och slangpump. 

Injekteringsbehållaren i båda instrumenten innehåller epoxiharts blandat med en härdare. Ifall 

slangpump används kopplas sugslangen till injekteringsbehållaren med epoxi. Utloppsslangen kopplas 

till det munstycket som är lägst placerat. När epoxin inte längre kan fylla sprickan avbryts 

injekteringen och slangen förflyttas till nästa rör. Denna process upprepas fram till att sprickan är 

färdig injekterad med epoxi. Viktigt att epoxin injekteras långsamt i djupare sprickor för att trycket ska 

vara lågt vid injekteringen (Augustsson, 2004). 

4.10.7 Elektrokemiska reparationsmetoder för betong: Realkalisering 

Realkalisering utförs genom att sätta på likströmsspäninng mellan ett utvändigt stålnät och befintliga 

armering som binds samman med fibermassa som har hög halt av alkali. Alkalijoner förs in i betongen 

med hjälp av likströmsspänning som resulterar i förhöjning av PH-värdet i betongen och återbildar 

oxidskiktet som skyddar armeringsjärnet (Mapei AB, u. å). 

4.10.8 Kloridutdrivning 

Innan kloridutdrivningen kan påbörjas måste förberedande arbeten utföras som tätning av sprickor, 

tätning mot väggar och tätning av vissa brunnar. Under tiden kloridutdrivningen pågår kan garaget 

fortfarande vara i drift. En körbar trätrall läggs över titannätet för att bilar ska kunna passera 

(Berntsson, Eriksson & Olofsson, 1994).  

 

Kloridutdrivning genomförs med hjälp av likströmsspänning som extraherar klorider från betongen 

och fastnar i fibermassan (Mapei AB, u. å). Strömmen kopplas in mellan armeringsjärnen och titanätet 

och är påkopplad i perioder på 14 dagar vid kloridutdrivnig. Ifall kloridhalten är lägre än 0,4 % av 

cementvikten stoppas processen. Reparationsmetoden kloridutdrivning tar totalt två till tre månader att 

genomföra. För att kontrollera kloridhalterna ska prover tas mellan armeringsstängerna där 

koncentrationen av salt är högre. Kloridhalterna ska också mätas på olika nivåer i betongunderlaget för 

att man sedan ska kunna beräkna medelvärdet. Medelvärdet beräknas för att få ett mått på den totala 

kloridhalten jämnt fördelad över ytan. Viktigt att se till att inga höga kloridhalter finns kvar vilket 

annars kan leda till korrosion av armering. Summan av fria och bundna kloridjoner är viktig att 

beräkna (Berntsson, Eriksson & Olofsson, 1994). 
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5 Genomförande  

5.1 Faktainsamling 

För att få en grundlig förståelse om ytbeläggningar i parkeringsanläggningar studerades tidigare 

examensarbete och rapporter som är skrivna av Ylva Edwards från RISE CBI betonginstitutet samt 

litteratur som är relevant för parkeringshus. För litteraturlista hänvisas till examensarbetets tryckta 

källor. 

5.2 Studiebesök  

För att få en bredare kunskap om respektive ytbeläggning tilldelade Stockholm Parkering författarna 

en lista med parkeringshus/garage med olika beläggningssystem som går att utföra studiebesök på. 

De parkeringsanläggningar som ingick i studiebesöken var: 

• Parkeringshus Norra latin med gjutasfalt- och akrylbeläggning. 

• Parkeringshus Kungsbron med polyuretanbeläggning på plan 2 och betong på grundplattan. 

• Parkeringshus Gallerian med gjutasfalt på plan 1 och 3 samt betong på plan 2 

• Parkeringshus Norra Real med akrylbeläggning. 

• Parkeringshus David Bagare plan 2 och 3 med akrylbeläggning.  

• Högalidsgaraget med hårdbetong.  

• Arenagaraget med hårdbetong. 

• Stigbergsgaraget med akrylbeläggning.  

• Hjärnegaraget med akrylbeläggning.  

• Parkeringshus Råcksta plan 3 till 5 med stålglättad betong.  

• Parkeringshus Åkeshov med 7 olika provytor på bottenplattan. 

 

I parkeringshusen/garagen undersöktes körbanor, parkeringsplatser och ramper. Under studiebesöket 

fotodokumenterades alla synliga skador på respektive parkeringsanläggning. Vid upptäckta skador 

som vidhäftningssläpp mättes arean med hjälp av ett måttband. Detta gjordes för att kunna studera på 

vilka ytbeläggningar denna skada har uppkommit mest på. 

Efter studiebesöken avgränsades lågtrafikerade parkeringsanläggningar samt ytbeläggningar som var i 

drift mindre än 5 år. Slutligen valdes fem fallstudier med olika typer av ytbeläggning.  

De parkeringsanläggningar som ingick i fallstudierna var följande: 

• Plan 3 på Parkeringshus David bagare som har in- och utfart på David Bagares Gata 5–7 i 

Stockholm 

• Plan 2 på Parkeringshus Kungsbron som har in- och utfart på Östra Järnvägsgatan 21 i 

Stockholm 

• Plan 3 på Parkeringshus Gallerian som har in- och utfart på Regeringsgatan 15 i Stockholm 

• Arenagaraget som är beläget på Arenavägen 69 i Johanneshov 

• Nedre plan på Parkeringshus Åkeshov som har infart/utfart på Bergslagsvägen 80 i Stockholm  

 

För att kunna studera vart skadorna uppkommer överlämnade Stockholm Parkering efter begäran CAD 

filer med planlösningar för alla fallstudier förutom Parkeringshus Åkeshov. Parkeringshus Åkeshov 

ingick inte i jämförelsen med övriga fallstudier utan enbart besöktes för att undersöka vilka skador 

som har uppkommit sedan 2014 då de 7 provytorna applicerades. De 7 provytorna jämfördes endast 

med varandra. Vidare genomfördes ett återbesök på respektive fallstudie för att undersöka skadorna i 

detalj. Skadorna som upptäcktes antecknades på en egengjord studiebesöksmall. Författarnas skala 0–

10 förklarar skademängden på skadorna som upptäcktes på ytbeläggningen i garaget. Värdet 0 är inga 

synliga skador och 10 är många synliga skador överallt. Utifrån skademängden som antecknades i 

studiebesöksmallarna sammanställdes i två olika diagram, en för synliga skador och en för oestetiska 
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skador för varje fallstudie. Oestetiska skador definieras till skador som påverkar ytbeläggningens 

estetik. Skadorna som upptäcktes på fallstudie ett till fyra markerades med olika beteckningar på CAD 

ritningen med ungefärlig position. Parkeringsanläggningarnas area mättes med hjälp av CAD 

ritningar. I arean ingår körbanornas, parkeringsplatsernas och rampernas area. 

5.2.1 Kvalitativa intervjuer 

För att få mer kunskap om olika ytbeläggningar genomfördes intervjuer med leverantörer, 

entreprenörer och beställare för varje utvalt projekt. Genom intervju med olika leverantörer tillfördes 

ökad förståelse för respektive produkts uppbyggnad, starka och svaga sidor samt förutsättningar. 

Intervju med entreprenörer gav en omfattande uppfattning på hur beläggningssystem stegvis 

applicerades på betongkonstruktionen och orsakerna till uppkomst av skadorna på ytbeläggningen. 

Beställaren beskrev bakgrunden för val av produkten samt förutsättningar och begränsningar som 

fanns på parkeringshusen under intervjun. Intervjuerna gav en övergripande insikt på ytbeläggningens 

betydelse för oskyddad betong och egenskaper som är viktiga när det gäller ett parkeringshus. 
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6 Resultat  

6.1 Fallstudie 1: Parkeringshus David bagare  

6.1.1 Bakgrund om parkeringshus 

Parkeringshus David bagare färdigställdes år 1982, har totalt 209 parkeringsplatser och har in- och 

utfart på David Bagares gata 5–7 samt Brunnsgatan 10 i centrala Stockholm. Parkeringshuset är 

uppfört i tre skilda våningsplan där varje våning har en gemensam infart och utfart mot gatan. År 2011 

upphandlades plan 2 och 3 på Parkeringshus David Bagare av Stockholm Parkering. Under år 2012 till 

år 2013 inleddes en fullständig renovering av garaget på plan 2 och 3 där den gamla 

epoxibeläggningen revs på mellanbjälklagen samt lagningar utfördes på betongkonstruktionen. 

Byggföretaget E-Schakt Entreprenad AB ansvarade för arbetet med de stora betonglagningarna. 

Rivning av gamla ytbeläggningen, små betonglagningar och utläggning av den nya ytbeläggningen 

ansvarades av byggföretaget Ytteknik i Örebro AB. Rampen på våning 3 har en epoxibeläggning och 

rampen på våning 2 har enbart betongunderlag. Ytbeläggningen på våning 2 och 3 består av akryl med 

polyuretan som mjukgörare.  

I denna fallstudie undersöktes endast våningsplan 3 som har en uppskattad area på 2121 kvadratmeter 

och har 73 parkeringsplatser. 

 

Figur 6.1, Överblick på Parkeringshus David Bagare plan 3, 2012 

 
Figur 6.2, Överblick på plan 3 i Parkeringshus David Bagare 7 år senare, 2019 (Foto: Jacky Jin) 
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6.1.2 Bakgrund till val av ytbeläggning 

Kravet var att hitta en ytbeläggning för Parkeringshus Norra Real som hade samma livslängd som 

gjutasfalt men som inte vägde för mycket då betongbjälklaget inte var dimensionerad för en tung 

ytbeläggning som gjutasfalt (Burman, 2019-04-04). Stockholm Parkering ställde också kraven att 

ytbeläggningen skulle stå emot dubbdäcksslitage och vara tät mot vatten. Genom en rad olika 

undersökningar hittades ett referensobjekt på Storvretsvägen i Skogås som hade en akrylbeläggning 

(Burman, 2010). Ett platsbesök utfördes. Under platsbesöket noterades att ytbeläggningen stod emot 

snöplogningen på vintern. Ett problem med denna akrylbeläggning var att den innehöll mjukgörande 

ämnet ftalater som är reproduktionshämmande och anses som hälsofarligt. Därför blev reducerad 

ftalathalt ett krav (Burman, 2019-04-04).  

Vidare upptäckte dåvarande projektansvarig för Parkeringshus Norra Real att även Trafikverket 

använde akrylbeläggning på olika broanläggningar. Eftersom Parkeringshus Norra Real hade långa 

spännvidder på mellanbjälklaget som hade liknande förutsättning som broar kan detta parkeringshus 

beaktas som en brokonstruktion. Därmed fattades ett beslutat att välja en akrylbeläggning och alla 

krav sammanställdes i ett förfrågningsunderlag. Det var byggföretaget Ytteknik i Örebro AB som vann 

anbudet med en akrylbeläggning (från företaget Mapei) som består av polyuretan som mjukgörare. 

Resultatet övertygade projektansvarig som senare började använda samma systemlösning på olika 

parkeringsanläggningar som ägs av Stockholm Parkering bland annat plan 2 och 3 på Parkeringshus 

David bagare (Burman, 2019-04-04). 

6.1.3 Map Pro systemlösning 

Underst i Mapeis systemlösning finns en ofärgad och lågviskös Map- Pro Primer som består av 

metylmetakrylat. Map- Pro S appliceras på Map- Pro Primer (Mapei AB, 2016). 

Map- Pro S är ett membran som består av akryl och polyuretan. Fördelarna med detta membran är att 

det kan appliceras året runt (-10 till +35 grader Celsius), snabbhärdande, står emot rörelser i 

betonggolvet, vattentät, god vidhäftning mot olika sorters underlag, står emot angripande krafter och 

är kemikaliebeständigt (Mapei AB, 2016). 

På membranet ligger Map - Pro Flexibinder som används som ett indikatorskikt. Indikatorskiktet 

pigmenteras med vald kulör. Map- pro Flexibinder består av metametylakrylat och appliceras även 

som ett slitlager på indikatorskiktet. Slitlagret består av en blandning mellan Map- Pro Flexibinder och 

granit, kvarts, dynagrip eller bauxit.  Map- Pro Flexibinder används som ett bindemedel till att binda 

ihop stenarna i slitlagret (Kolmodin, 2019-04-17). På stenarna läggs Map- Pro STC som är ett 

akrylbaserat topplack (Mapei AB, u. å). För att alla skikt ska härda tillsätts härdaren Rescryl H2. 

Rescryl H2 är en temperaturberoende härdare. Vid kallare temperaturer ökas mängden av den (Mapei 

AB, 2016). 

Mapeis akrylprodukter har olika nummer. En vanlig kombination av akrylprodukter är en hård 101 

primer, mjukare 216 membran och mjukast 319 slitlager. På grund av akrylens egenskaper går det att 

välja en ytbeläggning som är hård eller flexibel. Hård beläggning brukar användas då garaget är högt 

trafikbelastat för att den står emot slitage från dubbdäcken. En mjuk ytbeläggning brukar appliceras på 

parkeringsplatser för att där är belastningen inte lika stor som på körbanor. För att få den önskade 

hårdheten på ytbeläggningen blandas till exempel membranet 205 och 216 i en hink. Membranet 205 

är hårt och membranet 216 är mjukt. En blandning av de båda materialen ger en hårdhet i mitten. 

Denna egenskap gör att membranet blir flexiblare och tar upp belastningen högre upp i 

ytbeläggningen. Då belastningen tas upp högre upp i konstruktionen skyddas skikten under. Det är 

bara akryl som går att blanda på detta vis (Kolmodin, 2019-04-17). 

Det starka sidorna som denna beläggning har är att den är vattentät, temperaturbeständig och slitstark. 

Men om ytbeläggningen appliceras då det är minusgrader kan beläggningen lättare lossna (Kolmodin, 

2019-04-17). Denna systemlösning har ett mjuk botten och är hård och slitstark högst upp på ytan 
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vilket gör att ytbeläggningen blir flexibel och kan fördela krafterna från fordonen (Palmborg, 2019-04-

11).   

Leverantören till beläggningssystemet anser att livslängden på denna produkt kommer att ligga mellan 

10 och 15 år (Kolmodin, 2019-04-17). Men enligt entreprenörens bedömning under ett återbesök på 

Parkeringshus David bagare år 2019 har bara topplacken slitits bort på enstaka platser. Därför 

uppskattar entreprenören att ytbeläggningen kommer att hålla i ytterligare 25 till 30 år om det inte 

uppkommer stora skador de närmaste tre åren (Palmborg, 2019-04-11). 

Denna produkt har funnits längre än 20 år på den svenska marknaden (Kolmodin, 2019-04-17). 

6.1.4 Utförande av akrylbeläggningen 

Första steget på renoveringsprojektet var att riva bort den gamla epoxibeläggningen. Sedan skulle alla 

skadorna på betongkonstruktionen lagas. Ifall betongen var förorenad behövde den slipas rent först. 

Sedan behövde betongen fräsas och dammsugas för att efter det applicera primern. Dessa steg gör att 

betongen håller längre. Fräsningen gav betongen en skrovlig yta. Betongen fräses två gånger, en gång 

på längden och en gång på bredden med hjälp av en hydrauldriven betongfräs. Primern måste 

appliceras inom 24 timmar efter fräsningen för att vidhäftningsförmågan annars blir sämre på grund av 

en oxidationshinna som lägger sig på betongen (Palmborg, 2019-04-11). 

Traditionella metoder utfördes på detta arbete då beläggningen handapplicerades. Plast och ballast 

blandades i en hink och en 20 liters sträng hälldes ut. Med hjälp av en 50 cm bred kratta med tre stift 

kunde tjockleken på ytbeläggningen bestämmas. Detta steg utfördes på alla skikt. Efter utjämningen 

med krattan rollades primern till att den täckte hela betongunderlaget. Totala tjockleken på primern 

blev 1mm. Primern härdades 10 till 15 minuter (Palmborg, 2019-04-11). Kvartssand ströddes på den 

våta primern för att kunna få en mekanisk bindning. Efter primern lades ett gult membran som var 2 

mm tjockt och bestod av metylmetakrylat och polyuretan. Vid applicering av membran användes en 

kratta med sågtandade stift. Storlek på sågtanden och farten vid dragning av krattan avgjorde om 

materialet kunde rinna ut hela vägen och detta steg upprepades till att membranet täckte hela ytan. 

Membranet var i vätskeform innan det härdade. Härdningsprocessen pågick i 20 minuter (Kolmodin, 

2019-04-17). Ett orange 1 mm tjockt indikatorskikt applicerades på membranet för att beställaren ska 

kunna se ifall beläggningen behövde lagas. Ett 4 till 5 mm tjockt slitskikt lades på indikatorskiktet. Det 

innehöll granit som skapade ett halkskydd för bilarna. Graniten gav även en skrovlig yta som gjorde 

att dubbdäcken rullade på toppen av ballasten och inte nådde ner till slitlagret vilket skyddade den 

undre konstruktionen. Stenarna i slitlagret pigmenteras vilket påverkar ytbeläggningens kulör. 

Körbanan fick en grå kulör och parkeringsplatserna fick en blå och ljusgrå kulör. Det som gav olika 

nyanserna av grått på beläggningen var kornstorleken på stenarna i slitlagret. Högst upp på 

ytbeläggningen applicerades topplacken som var hård och kemikalieresistent (Palmborg, 2019-04-11). 

Ytbeläggningens tjocklek på rampen och kurvorna blev 9 mm, raka körbanornas beläggning blev 7 

mm tjock och parkeringsplatsens beläggning blev 4 mm tjock (Palmborg, 2019-04-11). 

Då hela garaget lutade åt ena hållet installerade entreprenören brunnar i mitten av våningsplan 3 för att 

vattnet skulle rinna ner till brunnarna på en kortare sträcka och inte nå rörelsefogarna. Rörelsefogarna 

skyddades mot vattnet genom att de var placerade på en högre höjd. Lokalt fall vid pelarna lades till 

för att skydda pelarna mot vattnet. Svårigheten med fall i garage var att det begränsade valet av metod. 

Eftersom golvet var ojämnt kunde inte självutjämnande vätska appliceras för att svackorna skulle 

fyllas medan inget skulle hamna på toppen av strukturen (Palmborg, 2019-04-11). 
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Figur 6.3, Förhöjning på akrylbeläggning för att skydda rörelsefogarna ifrån rinnande vatten efter fall 

på parkeringshus. (Foto: Jacky Jin) 

Vid applicering av akryl användes skyddsutrustning som skyddshandskar, ögonskydd, stålhätteskor 

och i vissa fall munskydd. Det är ett krav att ha forcerad ventilation vid applicering av akryl för att 

leda bort den kraftiga lukten. Ifall en brand skulle ske under appliceringen av akrylen är det viktigt att 

kunna ansluta rökgasfläktar till brandkårens ventilationsschakt som ska finnas i alla sådana här 

byggnader (Palmborg, 2019-04-11). Vid arbeten där akrylbeläggningar appliceras måste en 

brandsläckare finnas på plats (Kolmodin, 2019-04-17).  

Hela projektet tog 1500 timmar inklusive rivning av gamla epoxibeläggningen och lagningarna av 

stora skador på betongen. Bara ytbeläggning tog två till tre kvadratmeter per timme vilket blev totalt 5 

veckor. Med utläggning av ytbeläggningen arbetade 5 till 6 man. För att slipa bort epoxin behövdes tre 

arbetare, två som körde stora maskinerna och en som servade och tömde maskinerna. Hela arbetet med 

appliceringen av ytbeläggningen gjordes i etapper då garaget var öppet för bilister samtidigt som 

arbetet pågick. Arbetet kostade runt 1000 kr per kvadratmeter (Palmborg, 2019-04-11).  

6.1.5 Studiebesök 

 
Figur 6.4, visar mängden på olika skador vid olika positioner på plan 3 i Parkeringshus David Bagare. 
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Ytbeläggningen på rampen vid infarten/utfarten består av en gammal epoxibeläggning som 

entreprenörerna avgränsade att riva bort. Epoxibeläggningen på rampen har skett en deformation där 

fordon startar och bromsar innan porten vid utfarten. På rampen märktes även skador som sprickor, 

krackeleringar, blåsbildning och vidhäftningssläpp som hade en area på 0,04 kvadratmeter. 

 

På och vid parkeringsplatserna samt körbanan upptäcktes repskador. Akrylbeläggningens halkskydd 

på körbanan vid rampen är nästan helt bortslitet eftersom den korniga ytan har blivit slät. 

 

 
Figur 6.5, Krackelering på rampen som har en gammal epoxibeläggning. (Foto: Artur Matskin) 

Bildbredd: 1 m. 

 
Figur 6.6, Blåsbildning på rampen. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 2 m. 
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Figur 6.7, visar mängden på olika oestetiska skador vid olika positioner på plan 3 i Parkeringshus 

David Bagare. 

 

Ytbeläggningen är estetisk då den har olika färger. Körbanan är mörkgrå, gångbanan är ljusgrå och 

parkeringsplatserna är mörkblåa. Bromsspår och vattenmärken fanns på körbanan. Kemikaliefläckar 

och saltavlagringar upptäcktes på parkeringsplatserna. Ett tunt lager damm låg på ytbeläggningen. 

6.1.6 Underhåll 

Det krävs regelbunden städning för att smuts och grus som kommer in med bilarna annars nöter 

beläggningen bort snabbare. Garagen borde även rengöras med jämna mellanrum (Palmborg, 2019-04-

11). 
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6.2 Fallstudie 2-Parkeringshus Kungsbron 

6.2.1 Bakgrund om parkeringshus 

Parkeringshus Kungsbron byggdes år 2009, har totalt 160 parkeringsplatser och är beläget på Östra 

järnvägsgatan 21 i centrala Stockholm. Parkeringshuset har en gemensam infart och utfart mot gatan.  

Parkeringshus Kungsbron är uppfört i 2 våningsplan som är sammankopplade med ramper. Företaget 

NCC byggde hela byggnaden, inklusive parkeringsanläggningen. Byggföretaget EU Plast utförde 

arbetet med ytbeläggningen på mellanbjälklaget. År 2016 utfördes en lagning på ytbeläggningen 

nedanför rampen på våning 2 av byggföretaget Ytteknik i Örebro AB. Deckshield ID som är 

kompletterat med ett membran används som ytbeläggning i parkeringshuset. Ramperna är gjorda 

enbart i betong. 

Fallstudie 2 avgränsades till plan 2 i Parkeringshus Kungsbron som har en area på 2709 kvadratmeter. 

 

 
Figur 6.8, Överblick på Parkeringshus Kungsbron, 2009 

 
Figur 6.9, Överblick på Parkeringshus Kungsbron 7 år senare, 2019 (Foto: Jacky Jin) 
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Figur 6.10, Lagning utfördes år 2016 vid rampen på plan 2, Map Pro systemet ersatte den gamla 3 mm 

polyuretanbeläggningen. 

6.2.2 Bakgrund till val av ytbeläggning 

Ytbeläggningen på mellanbjälklaget valdes av Stockholm Parkering för att den uppfyllde kraven som 

ställdes som till exempel ljusheten och kostnaden (Söderholm, 2019-05-08). 

6.2.3 Deckshield ID systemlösning  

Deckshield ID systemlösning är en polyuretanbeläggning och är tillverkad av företaget Flowcrete. 

Ytbeläggningen består av en Hydraseal DPM primer som är baserad på epoxi. Primern består av två 

skikt Hydraseal DPM röd och Hydraseal DPM gul och är 0,5 mm tjock (Flowcrete nordic, 2018). 

Deckshield PU membranet är applicerat på primern och är en komplettering till Deckshield ID 

systemet. Membranet är polyuretanbaserat och tillför systemet flexibilitet (Flowcrete, 2015). Ovanpå 

appliceras polyuretanbaserade slitlagret Deckshield SF och strösand natur med kornstorleken 0,7- 1,2 

mm (Arnell, 2019-04-23) (All things flooring, 2015). Högst upp är topplacken Deckshield finish kulör 

280 applicerad vilket ger ytan färgen grå (Arnell, 2019-04-23) (Flowcrete, 2018). 

Deckshield IDs fördelar är att den är tät och strukturerad vilket ger ett halkskydd på ytan för fordonen. 

Nackdelen med produkten är att den i och för sig kan motstå lite rörelser, men vid större dynamiska 

krafter på mellanbjälklagen kommer det att uppstå sprickor (Arnell, 2019-04-23). 

Livslängden för produkten i vanliga fall ligger på minst 10 år (Asp, 2019-04-15). Livslängden beror på 

flera parametrar som till exempel trafikintensiteten och kurvradien. I Kungsbron garaget har 

ytbeläggningen varit i drift i 11 år och enligt entreprenören skulle beläggningen kunna hålla 10 år till 

(Arnell, 2019-04-23).    

Produkten började att säljas omkring 2004–2005 på den svenska marknaden men den har funnits 

tidigare i andra länder. Marknadspris för materialet år 2019 ligger mellan 200 och 500 kronor per 

kvadratmeter. Priset beror på trafikbelastningen och tjockleken. Deckshield ID systemlösningen som 
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är kompletterad med ett membran väger 5 till 6 kg per kvadratmeter. 3 mm av ytbeläggningen väger 

cirka 5,5 kg (Asp, 2019-04-15). 

6.2.4 Utförande av polyuretanbeläggning 

Parkeringshus Kungsbron var en nybyggnation då arbetet utfördes av byggföretaget Eu plast 2013. 

Först genomfördes stålkuleblästring på betongen på mellanbjälklaget. Stålkuleblästringen utfördes för 

att få maximal vidhäftning mellan primern och betongen. Då betongen fick en öppen yta kunde 

epoxiprimern tränga in i porerna på betongen och förstärka dess yta. Primern blandades i en hink med 

en härdare och sedan drogs den ut med en gummiraka i båda riktningarna för att få en mättad yta. 

Primern härdade i 12 timmar och sedan applicerades ett membran ovanför. Membranet applicerades 

för att kunna ta upp rörelserna i mellanbjälklaget och för att vara spricköverbyggande. Membranet 

härdade i 12 timmar. På membranet applicerades ett tunt membranskikt för att skydda det undre lagret 

från kvartssanden som lades ovanför. På kvartssanden lades slitlagret som består av polyuretan. 

Slitlagret härdade i 12 timmar innan topplacken applicerades högst upp i systemlösningen. Topplacken 

hade en ljusgrå kulör och ansågs av entreprenören som ett indikatorskikt. Lagret högst upp härdade i 

12 timmar. Beläggningens totala tjocklek blev 3 mm (Arnell, 2019-04-23).   

Hudkontakt med polyuretan bör undvikas vid applicering för ämnet är allergiframkallande. Långärmad 

skyddsutrustning och handskar användes. Ingen skyddsmask behövdes för vid utläggningen frigavs 

inga ångor. Det fanns inga hälsofarliga lösningsmedel i ytbeläggningen (Arnell, 2019-04-23). 

Varje skikt applicerades i en stor etapp. Hela arbetet utfördes under 7 arbetsdagar men en motsvarande 

yta skulle ta 6 månader ifall betongrenoveringar hade utförts innan applicering av 

polyuretanbeläggningen. 5 arbetare utförde arbetet (Arnell, 2019-04-23). 

6.2.5 Studiebesök 

 
Figur 6.11, visar mängden på olika skador vid olika positioner på plan 2 i Parkeringshus Kungsbron. 

 

Rampen till utfarten från garaget har ett betongunderlag. På rampen fanns kraftigt dubbdäcksslitage, 

repskador och karbonatisering. Dubbdäckslitaget på rampen upptäcktes där bilarna startar och stannar 

innan porten vid utfarten. På rampen mellan plan 1 och 2 upptäcktes repskador, dubbdäcksslitage, 

krackeleringar och sprickor.  
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På ytbeläggningen på mellanbjälklaget på plan 2 upptäcktes repskador och dubbdäcksslitage både på 

parkeringsplatser och körbana. Nya repskador har en vit färg som sedan blir svart. Bredvid lagningen 

på plan 2 där bilarna svänger har polyuretanbeläggningen slitits ner till primern då gula fläckar syns på 

ytbeläggningen. Ytbeläggningen har även slitits ner till primern på körbanan där bilarna svänger innan 

rampen mellan plan 1 och plan 2. Polyuretanbeläggningen är hal på platserna där bilarna har kört. 

Halkskyddet är kvar på det platserna som bilarna inte har kört på. 

 
Figur 6.12, Dubbdäcksslitage och deformationer på rampen vid in- och utfart till Parkeringshus 

Kungsbron. (Foto: Jacky Jin) 

 
Figur 6.13, Dubbdäcksslitage ner till primern vid rampen. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1,5 m. 



37 
 

 
Figur 6.14, Repskador från dubbdäck. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

 
Figur 6.15, visar mängden på olika oestetiska skador vid olika position på plan 2 i Parkeringshus 

Kungsbron. 

Både körbanan och parkeringsplatserna har samma kulör på ytbeläggningen. Oestetiska skador 

upptäcktes på vissa platser i parkeringshuset som spår från vattenpölar, saltavlagringar och 

kemikaliefläckar på parkeringsplatserna. På körbanan upptäcktes även bromsspår från cykelhjul. Ett 

tunt lager damm låg på ytbeläggningen. Parkeringshuset upplevs som ljust. Pelarna har en orange 

kulör och bildsymboler som visar var trapphuset, hiss och biljettautomat är placerat.   

6.2.6 Underhåll 

För att underhålla ytbeläggningen rekommenderas av leverantören och entreprenören två städningar 

per år, en på våren och en på hösten. Viktigt att städa bort gruset efter vintern för att minska slitaget på 

ytbeläggningen (Arnell, 2019-04-23). 
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6.3 Fallstudie 3: Parkeringshus Gallerian plan 3    

6.3.1 Bakgrund om parkeringshus 

Parkeringshus Gallerian och Södra Garaget byggdes ihop till ett parkeringshus 1998. Parkeringshuset 

har totalt 796 platser och är beläget på Regeringsgatan 15 i Stockholm. Parkeringshus Gallerian 

uppfört i 3 våningsplan och har 3 infarter och utfarter. År 2008 renoverades bjälklaget på plan 3 i 

Parkeringshus Gallerian där det skadade betonggolvet förbehandlades med vattenbilning av 

byggföretaget Waterjet Entreprenad Öst AB innan applicering av gjutasfaltsbeläggningen utfördes av 

byggföretaget DAB Group AB. Ytbeläggningen på plan 3 består av gjutasfalt och ramperna är gjorda 

enbart av betong. 

 

Fallstudie 3 avgränsas till plan 3 i Parkeringshus Gallerian som har en total area på 6548 kvadratmeter 

och 200 parkeringsplatser. 

 

 
Figur 6.16, Överblick på Parkeringshus Gallerian plan 3, 2019. (Foto: Jacky Jin) 

6.3.2 Bakgrund till val av ytbeläggning 

Eftersom Parkeringshus Gallerian är högtrafikerad vill Stockholm Parkering hitta en ytbeläggning som 

är slittålig, underhållsfri och har lång livslängd. 

6.3.3 Gjutasfalt systemlösning 

Längst ner i systemlösningen finns Beta- B primer som är en tunnflytande bitumenbaserad 

asfaltsprimer. Polymer är tillsatta i primern. Fördelen med primern är att den är snabbtorkande (DAB 

Group AB, u. å).    

Beta 6000 SA är en tätskiktsmatta som består av elastomermodifierad bitumen. Fördelarna med 

tätskiktsmattan är att den är vattentät, temperaturbeständig och elastisk (DAB Group AB, u. å).   

Högst upp i systemlösningen är PGJA 8 som är en polymergjutasfalt. Gjutasfalten består av 

polymermodifierat bitumen, kvarts och kalciumkarbonat (DAB Group AB, 2011). Fördelen med 

gjutasfalten är att den är vattentät (DAB Group AB, u.å). 

Ytbeläggningens livslängd ligger på minst 30 år (Edwards & Powell, 2012). 
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6.3.4 Utförande av gjutasfaltbeläggning 

Det gamla betongunderlaget vattenbilades först innan ny betong göt. Nygjutna betongen torkade i 10 

dygn innan betongytan förbehandlades med stålkuleblästring. Sedan applicerades en bitumenbaserad 

asfaltsprimer. Primern applicerades med hjälp av en roller. Innan nästa lager kunde appliceras behövde 

primern torka och tränga in i betongunderlaget. Processen tog cirka ett dygn och direkt efter 

applicerades tätskiktsmattan. Med hjälp av svetsrampen värmdes undersidan av tätskiktsmattan 

samtidigt som den rullades ut på primern. 5 mm tjocka tätskiktsmattan brändes fast på det primade 

underlaget (Nordmark, 2019-05-24). 

 

Figur 6.17, Svetsramp som bränner fast tätskiktsmattan på underlaget. 

Gjutasfaltsmassorna transporterades med två asfaltsdumprar till plan 3 i Parkeringshus Gallerian. 

Vidare hälldes gjutasfaltsmassorna ut på skottkärror som fördes till utläggningsplatsen där gjutasfalten 

rakades ut till 30 mm tjocklek med hjälp av en asfaltsraka. Sedan svalnade gjutasfalten i tre till fyra 

timmar. För att halkskydda gjutasfalten tillfördes marmorkross på ytan. Totala tjockleken på 

ytbeläggningen blev 35 mm. Ytbeläggningens totala vikt blev 80 kg per kvadratmeter (Nordmark, 

2019-05-24). 

Svårigheterna som uppkom under arbetsprocessen var att bevaka ytbeläggningens lutning för att 

undvika vattenansamlingar (Nordmark, 2019-05-24).   

Då utläggningen av gjutasfaltsbeläggningen utfördes i flera etapper i Parkeringshus Gallerian på 

våningsplan 3 tog hela arbetsprocessen cirka tre till fyra månader, inklusive betongrenoveringen. 4 till 

6 arbetare applicerade ytbeläggningen. Utläggning av ytbeläggningen kostade 300 kr per kvadratmeter 

(Nordmark, 2019-05-24). 

Skyddsutrustningen som användes på arbetsplatsen var andningsmasker, stålhätteskor och 

skyddsoverall. Portabla fläktar fanns också på arbetsplatsen för att vid applicering av alla lagren av 

ytbeläggningen skapades rök som behövdes ledas bort (Nordmark, 2019-05-24).   
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6.3.5 Studiebesök 

 
Figur 6.18, visar mängden på olika skador vid olika positioner på plan 3 i Parkeringshus Gallerian. 

På ramperna mellan plan 2 och plan 3 observerades karbonatisering och många sprickor. I övergången 

mellan betongrampen och gjutasfalten låg flera armeringsstänger synliga. Ett armeringsjärn var 

korroderat. 

 

 
Figur 6.19, Karbonatisering samt synliga armeringsjärn. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 0,5 m. 
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Figur 6.21, Sprickbildning samt karbonatisering på rampen. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

På gjutasfaltsbeläggningen på körbanan upptäcktes blåsbildning och mörka runda fläckar av 

dubbdäcksslitage. Ytbeläggningen på parkeringsplatserna var sliten. På vissa delar av beläggningen 

var ytan slät och på vissa delar syntes stenar. Sjunkmärken observerades på parkeringsplatser och 

körbana. Kring rörelsefogarna upptäcktes sprickor. 

 

Figur 6.20, Karbonatisering på rampen. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 0,5 m. 
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Figur 6.22, På körbanan vid parkeringsplatserna upptäcktes blåsbildning. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 

0,5 m. 

 
Figur 6.23, Sprickor upptäcktes vid rörelsefogarna. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 0,5 m. 
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Figur 6.24, Massiva repskador upptäcktes på körbanan och parkeringsplatser. (Foto: Jacky Jin) 

Bildbredd: 0,5 m. 

 
Figur 6.25, Sjunkmärken uppstod på flera platser. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 
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Figur 6.26, visar mängden på olika oestetiska skador vid olika positioner på plan 3 i Parkeringshus 

Gallerian. 

Parkeringshuset upplevs mörkt på vissa platser men pelare och väggar har ljusa kulörer. Vattnet har 

avdunstat från ytbeläggningen som har lett till att saltet har avlagrats. Oestetiska skador som också 

upptäcktes på ytbeläggningen var kemikaliefläckar. På en plats upptäcktes fotspår efter dem som 

applicerade gjutasfalten. På ytbeläggningen syntes även damm och smuts. 

 

 
Figur 6.27, Fotspår efter utläggare. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

6.3.6 Underhåll 

Genom att städa beläggningen med sopmaskin och spola rent med vatten underhålls 

gjutasfaltbeläggningen (Nordmark, 2019-05-24). 
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6.4 Fallstudie 4: Hårdbetong Arenagaraget 

6.4.1 Bakgrund om garaget 

Arenagaraget byggdes år 2013 under Tele2 arena i Johanneshov. Det består av ett plan med 674 

parkeringsplatser och är beläget på Arenavägen 69. Garaget har två infarter och tre utfarter. 

Arenagaragets totala area är cirka 26 334 kvadratmeter. År 2013 ägdes arenagaraget av SGA 

fastigheter men år 2016 blev garaget upphandlat av Stockholm Parkering. Garaget är byggt i 

samarbete mellan Peab och Skanska. Peab byggde stommen, ramperna och applicerade 

ytbeläggningen. Skanska ansvarade för alla installationer i garaget och linjemålningar på 

ytbeläggningen. Grundplattan och ramperna har stålglättad hårdbetong som ytbeläggning. 

 
Figur 6.28, Överblick på Arenagaraget, 2013 

 
Figur 6.29, Överblick på Arenagaraget 6 år senare, 2019 (Foto: Jacky Jin) 
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6.4.2 Val av ytbeläggning 

Ytbeläggningen på Arenagaraget valdes på grund av slittålighet och kostnadsskäl av SGA fastighet 

(Söderberg, 2019-05-09). 

6.4.3 Hårdbetong systemlösning 

Understa lagret i systemlösningen är Mastermix 57 som är en primer. Fördelarna med produkten är att 

den är resistent mot vatten, salt, oljor och mineraler. Mastermix 57 har även hög flexibilitet och 

förbättrar rostskyddet. Detta lager är till för att få vidhäftning mellan betongunderlaget och Mastertop 

450 (Modern Betong, u. å). 

 

Mastertop 450 är en hårdbetong som består av kiselkarbid, portlandcement och flyttillsatsmedel 

(Modern Betong, u. å) (Söderberg, 2019-05-09). Hårdbetongen har även inbyggda dammbindare vilket 

innebär att beläggningen blir lättstädad. Fördelarna med produkten är att den är slitstark, rostbeständig, 

resistent mot oljor och vägsalter och är underhållsfri (Modern Betong, u. å).    

 

Högst upp i systemlösningen finns Masterkure 113 som är en membranhärdare. Membranhärdaren är 

en gul och trögflytande vätska som håller hårdbetongen fuktig. Denna membranhärdare har 

dammbindande funktion (Modern Betong, u. å). 

 

Det går även att använda Masterkure 111 CF som membranhärdare på vissa platser där hårdbetongen 

är utsatt för snabbtorkande miljö. Membranhärdaren skyddar hårdbetongen från att torka för att fukten 

gör att hårdbetongen härdas (Söderberg, 2019-05-09).   

 

Ytbeläggningens livslängd är 30 år enligt leverantören. Men livslängden kan bli längre ifall 

anläggningscement, större storlek i armeringsjärn och 25 mm kornstorlek används (Söderberg, 2019-

05-09).      

 

Denna ytbeläggning har funnits minst 30 år på marknaden. Materialkostnad är 75 kr per kvadratmeter 

år 2019 (Söderberg, 2019-05-09). 

6.4.4 Utförande av hårdbetongbeläggning 

Arenagaraget var en nybyggnation som färdigställdes 2013 av Peab och Skanska (Söderholm, 2019-

05-08). Utläggningen av hårdbetong ansvarades av Peab som började med att sprutapplicera en våt 

primer direkt på det blöta betongunderlaget. Ingen förbehandling utfördes då underlaget bestod av en 

nygjuten betong (Söderberg, 2019-05-09). 

På den våta primern ströddes hårdbetong med en strövagn. Först breddades ytan lite halvojämnt 

genom en sloda. Sedan brädrevs och stålades ytan med hjälp av en manuell glättningsmaskin. En 

kontroll utfördes för att inget fritt vatten får finnas på betongytan. Efter att hårdbetongen hade planats 

två gånger med rätskivan kördes en glättningsmaskin på ytan. Detta steg kan upprepas ett antal gånger 

tills hårdbetongytan har uppfyllt planhetskraven samt om cementet har bundits färdigt. Slutligen 

utfördes en slutglättning, kvastning och applicerades en membranhärdare som flyter på ytan för att 

hårdbetongen ska kunna härdas ordentligt. Efter hela processen blev slutprodukten en stålglättad 

hårdbetong med en tjocklek på 1 till 1,5 mm (Söderberg, 2019-05-09). 

Utläggningen av hårdbetongen måste göras under en dag för att ytbeläggningen hårdnar under 6 till 8 

timmar. Ytbeläggningen kan trafikeras efter tre dagar. Men hårdbetongen måste i regel härdas under 

28 dygn. Det är viktigt att hårdbetongen härdas för annars blir den mindre slittålig, uppkomst av 

vidhäftningssläpp kommer att öka markant och ytan blir inte lika estetisk (Söderberg, 2019-05-09). 

Genom en bra efterhärdning kan hårdbetongen bli underhållsfri och därmed fås en längre livslängd 

som leverantören har utlovat (Söderberg, 2019-05-09). 
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Huden som ansamlar svett bör undvikas i direktkontakt med blöt cement vid utläggningen av 

hårdbetong, bland annat fötterna i stövlarna under arbetet. Eftersom blöt cement fräter innan den 

hårdnar. Därför måste skyddskläder som vattentäta byxor och knäskydd användas vid applicering av 

hårdbetong. Även andningsskydd behövdes för att motstå cementdamm i luften (Söderberg, 2019-05-

09). 

Arenagaraget har en totalarea på omkring 26 334 kvadratmeter som gjorde att utläggningen var 

indelad i flera etapper. Enligt leverantören tog hela arbetet cirka 2 månader då utläggningen av 

hårdbetong uppskattades till 500 kvadratmeter per dag (Söderberg, 2019-05-09). 

6.4.5 Studiebesök 

 
Figur 6.30, visar mängden på olika skador vid olika positioner på Arenagaraget. 

 

Skadorna som noterades på rampen vid södra utfarten från garaget var sprickor och krackeleringar. På 

rampen vid östra utfarten fanns dubbdäcksslitage, krackeleringar, repskador och vidhäftningssläpp.  

 

Skadorna som påträffades på körbanan var sprickor, krackeleringar, armeringskorrosion och 

vidhäftningssläpp. Armeringskorrosion upptäcktes på två platser i garaget. Vidhäftningssläppet 

upptäcktes på det centrala körbanorna där trafikbelastningen är högst. Den totala arean på 

vidhäftningssläppet uppmättes till 2,9 kvadratmeter.  

 

Sprickor och krackeleringar upptäcktes även på parkeringsplatserna. I vissa krackeleringar fanns 

saltavlagringar. Runda repskador från dubbdäck noterades på parkeringsplatserna. 
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Figur 6.31, Vidhäftningssläpp på körbanan. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1,5 m. 

 
Figur 6.32, Sprickor uppkommer på körbanan och parkeringsplatser. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 2 m. 



49 
 

 
 
 
 
 

 

Figur 6.34, Armeringskorrosion upptäcktes vid körbanan och parkeringsplatser. (Foto: Jacky Jin) 

Bildbredd: 0,5 m. 

 

Figur 6.33, Krackeleringar finns överallt på ytbeläggningen i Arenagaraget. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 

2 m. 
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Figur 6.35, visar mängden på olika oestetiska skador vid olika position på Arenagaraget. 

Garaget upplevdes som ljust. Pelarna hade olika färger till exempel i området där elbilarna var 

parkerade hade pelarna lila färg. På körbanan och parkeringsplatserna fanns bromsspår, saltavlagringar 

och kemikaliefläckar. Sedan 2013 har kulören på ytbeläggningen förändrats från ljusgrå till mörkgrå 

och ramperna har förlorat glansigheten. Fordonen har lämnat mörka hjulspår på rampen. Där bilarna 

inte har åkt är färgen fortfarande ljusgrå på ytbeläggningen. Damm låg på ytbeläggningen för garaget 

hade inte spolats efter vintern vid författarnas studiebesök 2019-05-14. 

6.4.6 Underhåll 

Hårdbetongen behöver inte underhållas. Det räcker med städning (Söderberg, 2019-05-09). 

 

 
Figur 6.36, Bromsspår upptäcktes på parkeringsplatsen i Arenagaraget. Bildbredd: 1 m. 
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6.5 Fallstudie 5: Parkeringshus Åkeshov med 7 olika testytbeläggningar 

Parkeringshuset i Åkeshov byggdes 2008, har 185 parkeringsplatser och är en besöksparkering. 

Parkeringshuset befinner sig på adressen Bergslagsvägen vid Åkeshovshallen och består av två skilda 

våningsplan. Bottenvåningen är en platta på mark med enbart betonggolv. Våningen högst upp är 

utomhus och har en gjutasfaltsbeläggning.  

 

I augusti 2014 genomförde RISE CBI Betonginstitutet, Stockholm parkering och SBUF ett gemensamt 

projekt i Åkeshov parkeringshus där sju provytor anlades på betongunderlaget. Yta 6 ingick inte i 

studien. Alla provytor är avgränsade till körbanan på bottenvåningen. Betongen förbehandlades genom 

stålkuleblästring och vissa provytor spacklades efter behov (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

6.5.1 Yta 1 – Hårdbetong Intercrete  

Beläggningen på provyta 1 består av hårdbetong och av en akrylprimer som är vattenbaserad. Först 

spacklades ytan för betongen behövde lagas. Sedan fuktades betongen och efter kunde primern 

appliceras. Primern innehåller mindre mängd av polypropylen. Hårdbetongens två komponenter, den 

torra och den blöta delen, blandades och applicerades sedan på primern. Ytan jämnades ut med hjälp 

av roller och tjockleken på ytbeläggningen blev mer än 2 mm. Arbetet utfördes av byggföretagen 

Akzo Nobel, TPM Industrimålning AB och International i Storbritannien (Edwards, Sederholm & 

Trägårdh, 2014).   

 
Enligt entreprenörerna kan Intercrete färdas på efter omkring tre till fem dygn då beläggningen är 

härdad (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

  
Materialet värderas till 14 Euro per kvadratmeter. Vid stora projekt kan priset för material samt 

utläggningen uppskattas till 300 kr per kvadratmeter (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 

 
Figur 6.37, Provyta 1 färdigställs, 2014  
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Figur 6.38, Provyta 1-Intercrete, 2019 (Foto: Jacky Jin) 

6.5.2 Studiebesök-Yta 1 

Under studiebesöket upptäcktes repskador och runda fläckar av dubbdäcksslitage. Ytan har tappat 

färgen jämfört med bilden från 2014. Kulören förändrades från mörkgrå till ljusgrå. Även smala ränder 

av sjunkmärken kunde kännas på beläggningsytan.  

 

 
Figur 6.39, Ojämnhet i form av cykelhjulspår på beläggningen efter piggroller. (Foto: Jacky Jin) 

Bildbredd: 0,5 m. 
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6.5.3 Yta 2 – Silikal 

Beläggningen på yta 2 består av akryl. Primern är akrylbaserad och är applicerad i två skikt. Grå 

kvartsit ströades på översta lagret av primern. Därpå applicerades sand som är blandad med 

akrylmassan. Högst upp lades topplacken. Hela appliceringsprocessen tog tre timmar. Tjockleken på 

beläggningen blev ungefär 4 mm. Arbetet utfördes av byggföretaget Industrigolv Hudiksvall AB 

(Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 

Enligt entreprenörerna kan Silikal färdas på efter omkring två till fyra timmar. En parameter som 

påverkar när beläggningen kan trafikeras är luftfuktigheten vid appliceringstillfället (Edwards, 

Sederholm & Trägårdh, 2014).       
 
Materialet värderas till 260 kr per kvadratmeter. Vid stora projekt kan priset för material samt 

utläggningen uppskattas till 425 kr (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014).      
      

 
Figur 6.40, Topplacken applicerades på slitlagret på provyta 2, 2014 

 
Figur 6.41, Provyta 2-Silikal, 2019 (Foto: Jacky Jin) 
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6.5.4 Studiebesök- Yta 2 

Skador som iakttogs var repskador, dubbdäcksslitage, bromsspår och kemikaliefläckar. Vid mitten av 

beläggningen har Silikalprodukten slitits bort till betongunderlaget. Det har inte skett några 

förändringar på kulören sedan 2014.                                                           

 

 
Figur 6.42, Kraftigt dubbdäcksslitage (V), repskador från dubbdäck (H), 2019 (Foto Jacky Jin) 

Bildbredd: 0,5 m. 

6.5.5 Yta 3 – Duracon 

Beläggningen på provyta 3 består av akryl. Primern som appliceras på betongen består av 

metylmetakrylat och avsandades med dynagrip. På primern läggs ett membran. Det 

polyuretanmodifierade och akrylbaserade membranet har en röd kulör för att varna garageförvaltaren 

att beläggningen måste lagas. Slitlagret bestående av akryl som avsandas med svart dynagrip innan 

topplacken appliceras. På grund av missnöje från arbetarna applicerades ett extra slitlager och 

topplack. Totala tjockleken på beläggningen blev 6 mm. Arbetet utfördes av byggföretaget Injo Golv 

AB och utläggningstiden tog omkring 3 timmar (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 

Enligt entreprenörerna kan Duracon färdas på efter omkring två till fyra timmar. Parametrar som 

påverkar när beläggningen kan trafikeras är temperaturen och luftfuktigheten vid appliceringstillfället 

(Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014).   
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Figur 6.43, Provyta 3 färdigställs, 2014 

 
Figur 6.44, Provyta 3- Duracon, 2019 (Foto: Jacky Jin) 

6.5.6 Studiebesök- Yta 3 

Skador som upptäcktes var repskador, dubbdäcksslitage och ojämnheter. Mellan 2014 och 2019 har 

yta 3 tappat kulören från svart till mörkgrå. Repskador och dubbdäcksslitage uppkommer på grund av 

dubbdäck. Topplacken har slitits bort på enstaka platser som tillförde en känsla av ojämnheter.  
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Figur 6.45, På provyta 3 iakttogs cirkulärt dubbdäckslitage. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

6.5.7 Yta 4 – Ucrete  

Beläggningssystem på provyta 4 består av ett enskilt skikt av en trekomponents cement och 

polyuretanbaserad produkt som tillsattes med grått pigment. Denna beläggning används främst som 

industrigolv. Ingen primer eller topplack applicerades. Avslutningsvis applicerades betongplattorna. 

Tjockleken på systemet är ungefär 6 mm. Produkten var snabbhärdande och hela arbetet med 

appliceringen av beläggningsmassorna tog cirka en timme. Arbetet utfördes av byggföretaget Modern 

Betong (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 
Enligt entreprenörerna kan Ucrete färdas på efter omkring 12 timmar och är helt härdad efter en vecka 

(Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 
 
Materialet värderas till 400 kr per kvadratmeter. Vid stora projekt kan priset för material samt 

utläggningen uppskattas till 650 kr (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 

 
Figur 6.46, Yta 4 Ucrete färdigställs, 2014 
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Figur 6.47, Provyta 4 - Ucrete, 2019 (Foto: Jacky Jin) 

6.5.8 Studiebesök- Yta 4 

De skadorna som upptäcktes var dubbdäcksslitage och repskador. Repskadorna på körbanan beror 

främst på dubbdäck. Färgen på beläggningen har bleknat. Kulören har förändrats från mörkgrå till 

ljusgrå.  

 
Figur 6.48, Repskador och dubbdäcksslitage. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

6.5.9 Yta 5 – Mastertop  

Beläggningssystem på provyta 5 består av hårdbetong och epoxiprimer. Först applicerade en våt 

primer, sedan placerades ett lager av en färdigblandad beläggningsmassa som utgjordes av 

cementpulver och vatten. Utläggningen av massan genomfördes med en laserläggningsmaskin. 

Beläggningen härdades i några timmar innan ytan efterbehandlades först med slodning, sedan 

brädrivning och glättning med hjälp av glättningsmaskin. Slutligen tillfördes membranhärdare som en 

spärr för fukten på hårdbetongen. Tjockleken på systemet blev ungefär 20 mm. Hela arbetet tog cirka 
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åtta timmar och utfördes av byggföretaget Modern Betong samt Industribetong (Edwards, Sederholm 

& Trägårdh, 2014). 

 

Enligt entreprenörerna kan Mastertop färdas på efter 24 till 48 timmar och är härdad i stort sett helt 

efter 28 dygn (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 
Materialet värderas till 320 kr per kvadratmeter. Vid stora projekt kan priset för material samt 

utläggningen uppskattas till 650 kr (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 
Figur 6.49, Färdig ytbeläggning med membranhärdare tillsatt, 2014. 

 
Figur 6.50, Mastertop, 2019 (Foto: Jacky Jin) 
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6.5.10 Studiebesök- Yta 5 

De skadorna som upptäcktes var krackelering och repskador. Under 5 år i drift har ytbeläggningen 

tappat färgen samt glansigheten. 
 

 
Figur 6.51, Krackelering, 2019 (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 

 
Figur 6.52, Repskador (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 1 m. 
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6.5.11 Yta 6 – Epoxi Micopox C HD 

På yta 6 applicerades en epoxibaserad produkt. Anledning var att den blästrade betongytan behövde 

fyllas ut. Yta 6 räknades därför inte som försöksyta i SBUF projektet. Arbetet utfördes av 

byggföretaget Lingfjord (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 

 
Figur 6.53, Utläggning av epoxi produkten, 2014 

 
Figur 6.54, Yta 6-Epoxi Micopox C HD, 2019 (Foto: Jacky Jin) 

6.5.12 Studiebesök- Yta 6 

Skador som upptäcktes var dubbdäcksslitage, repskador och blåsbildning. Även bromsspår iakttogs. 
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Figur 6.55, Blåsbildning och repskador. (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 0,5 m. 

6.5.13 Yta 7 – Micorea S3  

Beläggningssystemet på provyta 7 består av sprutapplicerad polyurea och epoxiprimer. Primern måste 

appliceras och vara avsandad minst en dag före sprutappliceringen av polyurea. Tjockleken på 

systemet är ungefär 3 mm. Provplattorna applicerades inte på samma dag. Arbetet utfördes av 

byggföretaget Lingfjords och Elmico från Norge (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 
Enligt entreprenörerna kan Micorea S3 färdas på direkt efter appliceringen (Edwards, Sederholm & 

Trägårdh, 2014). 

 
Materialet värderas till 300 kr per kvadratmeter. Vid stora projekt kan priset för material samt 

utläggningen uppskattas till 500 kr (Edwards, Sederholm & Trägårdh, 2014). 

 

 
Figur 6.56, Yta 7- Micorea S3, 2014 
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Figur 6.57, Yta 7-Micorea S3, 2019 (Foto: Jacky Jin) 
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6.5.14 Studiebesök- Yta 7 

På beläggningen upptäcktes deformationer och ojämnheter. Färgen på beläggningen har bleknat. 

Kulören har förändrats från mörkgrå till ljusgrå. Ytan upplevdes som mörk och oestetisk. 

 

 
Figur 6.58, Polyurea, ojämnyta (Foto: Jacky Jin) Bildbredd: 0,5 m. 

6.6 Hur Stockholm Parkering upptäcker och bedömer skador på 

ytbeläggningen 

Rondering utförs veckovis av anläggningsskötare på parkeringsanläggningar som tillhör Stockholm 

Parkering. Vid upptäckt skada utförs en felanmälan av anläggningsskötaren som meddelar med bilder 

och beskrivningar till avdelningen Affärsområde yttre som ansvarar över parkeringsanläggningar 

utanför Stockholms innerstad eller Affärsområde inre som ansvarar över parkeringsanläggningarna i 

Stockholms innerstad. Affärscheferna skickar felanmälan internt vidare till Fastighet och projekt 

avdelningschefen som identifiera skadan och meddelar en projektledare som är erfaren om denna typ 

av skada. Denna projektledare utför ett platsbesök på parkeringsanläggningen där skadan noterades 

och bedömer utifrån hens erfarenhet orsaker till uppkomst av skadan, skadeomfattning och om en 

reparation behöver göras eller inte. Sedan värderas om skadorna kommer att påverka allmänheten, 

kunderna samt ytbeläggningens beständighet, bärförmåga och livslängden. Ifall en reparation behöver 

göras måste hen även tänka på vilka metoder som finns att gå tillväga som minst påverkar kunderna 

som finns i parkeringsanläggningen (Söderholm, 2019-05-08). 
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7 Analys 

7.1 Analys av ytbeläggningarnas hållbara aspekter 

• Vilka huvudtyper av ytbeläggningar finns det i Sverige och vilka används i Stockholm 

Parkeringsanläggningar? 

7.1.1 Miljöaspekter och arbetsmiljöaspekter 

Gamla hårdbetongen består enbart av naturellt material. Vilket gör att den kan återvinnas som 

natursten. Men utvecklingsprocessen för den nya cementen och flyttillsatsmedel gjorde att den nya 

hårdbetongen även kallat CEM II har hamnat i ett ohållbart kretslopp. Det nya cementet minskar 

klimatpåverkan avsevärt jämfört med det gamla cementet även kallat för CEM I, men livslängden på 

slutprodukten hårdbetong blev samtidigt avkortade. Bevis på det är karakteristiska vidhäftningssläpp 

som upptäcktes på hårdbetongen under studiebesöket i Arenagaraget. Anledningen till skadorna var att 

den innehöll tillsatsmaterialet flygaska som reducerar mängden rent cement som behöver tillsättas och 

även minskar energianvändningen vid tillverkningen. Därför kallas denna cement för miljövänligt 

cement (Söderberg, 2019-05-09). Men själva materialet flygaska tillhör miljöfarliga produkter. 

Gjutasfalt har lång livslängd och kan återvinnas vilket uppfyller de flesta kraven som krävs för den 

aktuella frågan i världen som är hållbarhet. Men vid tillverkningen är gjutasfalt ohållbart utifrån 

miljöaspekter eftersom den utvinns ur råolja som är en icke förnyelsebar råvara.  

Härdplastbaserade beläggningar är minst miljövänliga bland alla beläggningssystem som finns i 

Sverige. Detta beror på att alla härdplastprodukter tillverkades genom kemiska reaktioner mellan olika 

ämnen. Polyurea innehåller till exempel inga lösningsmedel och kan inte avsöndra till flyktiga 

organiska lösningar. Därför anses polyurea som ett miljövänligt material av många företag. Men 

isocyanat som polyurea även består av skapar giftiga ångor vid sprutappliceringen som är den enda 

utläggningsmetoden och medför en hälsofarlig arbetsplats för utförare samt omgivningen. En annan 

härdplast som ska uppmärksamma vid utläggningen är akryl. Eftersom den innehåller ämnet aceton 

som gör att den är lättantändligt.  

Arbetsmiljöverket har sedan tidigare satt strikta krav på härdplastmaterial i deras föreskrifter. Bland 

annat måste utläggare ha läst en speciell utbildning om själva härdplasten för att kunna utföra arbetet. 

Därför är det viktigt att använda olika skyddsutrustningar då hudkontakt med härdplasterna leder till 

eksem. Jämfört med hårdbetong som är ofarlig att få på handen eftersom den blöta cementen fräter 

bara på områden på kroppen där svett ansamlas som till exempel innanför stövlarna. Även vid 

utläggning av gjutasfalten behövs skyddsoverall eftersom gjutasfaltmassorna är uppvärmda till 200 

Celsius och leder till allvarliga brännskador vid hudkontakt. 

7.1.2 Analys av efterfrågan och ekonomiska aspekter 

Under 2000-talet har härdplastbeläggning blivit allt vanligare jämfört med gjutasfalt. Detta beror 

främst på att människor ställer allt högre krav idag jämfört med förr. Härdplasterna är mera estetisk 

tilltalande när det gäller färgvariationer samt färgkombinationer. Färgvariationer utnyttjas i 

parkeringshusen genom att ha olika färger på olika våningar för att det ska vara enklare att komma 

ihåg var bilen är parkerad. Det går också att ha olika färger på ytbeläggningen på parkeringsplatser, 

gångbanor och körbanan vilket leder till att gångtrafikanter och bilar skiljs åt. Samma gäller det för 

hårdbetong. 

Vidare har härdplastmaterialet långsammare utläggningstider jämfört med gjutasfalt och hårdbetong. 

Anledningen beror mycket på att härdplastbeläggningar har flera lager jämfört med 

gjutasfaltbeläggning och hårdbetong. Varje lager behöver härdas antal timmar för att nästa lager ska 

kunna appliceras ovanför. Vid stora projekt som behöver dela upp utläggningen i olika etapper kan 1 

till 1,5 mm hårdbetong läggas ut 500 kvadratmeter per arbetsdag. Arenagaraget har en totalarea på 

26334 kvadratmeter som beräknades till att det tog cirka 52 arbetsdagar att färdigställa arbetet. Efter 3 
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dagar kan hårdbetongen färdas på men måste uthärdas i 28 dygn för att nå bästa resultat på alla sätt. 

Utläggning av 30 mm gjutasfalt på plan 3 i Parkeringshus Gallerian utfördes av 4 till 6 arbetare och 

tog 3 till 4 månader på en yta av 6500 kvadratmeter, inklusive betongrenoveringen. I arbetet ingick 

även gjutning av ny betong på det vattenbilade betongunderlaget. Enligt Kibria Azad Khan från 

byggföretaget Binab (Personlig kommunikation, 2019-05-21) tar utläggningen av gjutasfalt cirka 16 

arbetsdagar. Parkeringshus David Bagare plan 3 har en totalarea på 2121 kvadratmeter och 

utläggningen av 4 till 9 mm akrylbeläggning utfördes under 5 veckor av 5 till 6 arbetare. Anledning till 

att det tog lång tid beror på att arbetet utfördes för hand och på grund av lutningen i parkeringshuset 

som begränsade valet av metod. På Parkeringshus Kungsbron utfördes arbetet i en stor etapp som tog 

cirka 7 arbetsdagar på en yta av 2709 kvadratmeter med 5 arbetare. Detta visar att utläggning av 

hårdbetong tar kortast tid per kvadratmeter. Men enligt Ronny Arnell från byggföretaget Eu Plast 

(Personlig kommunikation, 2019-04-23) sparar härdplastbeläggningar mera tid ifall de appliceras på 

en mindre yta då de härdas mycket fortare än gjutasfalt och hårdbetong. 

Materialet ströhårdbetong kostade omkring 75 kr per kvadratmeter och utläggningskostnader låg 

omkring 30 kr per kvadratmeter år 2012. Priset kan variera beroende på ytbeläggningens tjocklek, typ 

av ballastmaterialet, typ av cement, typ av membranhärdare samt ytbehandlingen på hårdbetongens 

yta. Ytbeläggning med kvarts kostar 50 kr per kvadratmeter medan med kiselkarbid kostar 75 kr per 

kvadratmeter. Skillnaden ligger på 25 kr per kvadratmetern men hårdheten på hårdbetongen går upp 

från 6,5 till 9,5 i Mohs hårdhetsskala och ger en slitstarkare och hållfastare yta. Bitumenbaserad 

beläggning med PGJA 8 som har tjockleken på 30 mm kostade omkring 200 kr per kvadratmeter år 

2009 och uppskatta till 250 kr per kvadratmeter år 2012. Härdplastbaserad beläggning med 

membranskiktet kostade mellan 200 till 1000 kr per kvadratmeter år 2012. Priset kan skilja mellan 

olika härdplaster. Bland annat är utläggningskostnader högre på akryl än polyuretan vid samma 

förutsättning där ballastmaterialet är detsamma, eftersom akryl är svårare att hantera vid appliceringen 

på grund av den är lättantändligt. Dessutom är polyuretanbeläggningar temperaturberoende och kan 

därför inte utläggas under vinterperioden vilket inte behöver tänka på när det gäller akrylbeläggningar. 

Kostnadsmässigt är ströhårdbetongen billigast. 

Skälet till att Stockholm Parkering har valt att använda härdplastbeläggningar var att förr i tiden 

användes enbart betonggolvet på olika parkeringsanläggningar vilket leder till att dessa 

betongkonstruktioner inte är dimensionerade för tunga ytbeläggningar som gjutasfalt. Gjutasfalten 

som har tjockleken på 30 mm väger ungefär 80 kg per kvadratmeter. Andra huvudtypen hårdbetongen 

är inte spricköverbyggande och kan därför inte läggas på mellanbjälklaget. Dessa problem har inte de 

flexibla härdplastbeläggningar som har tjockleken mellan 3 till 9 mm. Att byta ut betongunderlaget är 

väldigt kostsamt och tidskrävande. Eftersom det är som att riva och bygga om 

parkeringsanläggningen. 

7.1.3 Analys av livslängden på olika ytbeläggningar 

Livslängden på olika beläggningssystem beror främst på trafikmängden, trafikbelastningen och 

tjockleken på ytbeläggningen. Men även materialets kornstorlek och hårdheten på ballastmaterialet 

avgör hur snabbt ytbeläggningen slits ner. Livslängden i Sverige för cementbaserad beläggning ligger 

minst på 30 år. Förutsättningarna är att förbehandlingen på betongunderlaget utförs noggrant, rätt val 

av anläggningscement, större kornstorlekar på stenen, hårdheten på ballastmaterialet, en nivå större på 

armeringen, ytbeläggningen har större tjocklek och att ytbeläggningen efterhärdas med en 

membranhärdare (Söderberg, 2019-05-09). Tjockleken på hårdbetongen kan variera mellan 1 till 30 

mm.  
 
Livslängd i Sverige för bitumenbaserad beläggning ligger minst på 30 år. Mycket beror det på att 

beläggningens tjocklek ligger omkring 30 mm. Gjutasfalten håller bättre på högbelastade 

parkeringshus för att på gjutasfalten behövs knappt några åtgärder göras på 30 år. Eftersom gjutasfalt 

är ett viskoelastiskt material och den appliceras i tjocka lager runt 30 mm behöver inte 

dubbdäcksslitage beaktas i samma grad som på härdplastbeläggningar som har en genomsnittlig 

tjocklek på 3 till 9 mm.  
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Livslängden i Sverige för en härdplastbaserad beläggning ligger mellan 8 och 30 år. 

 

Härdplastbeläggningarna är tunnare i snitt än cementbaserade och bitumenbaserade beläggningarna 

vilket gör att deras livslängd är mer beroende av trafikbelastningen. Härdplastbeläggningarna kan bli 

slitstarkare ifall kornstorleken på ballastmaterialet blir större. Hårdheten på ballastmaterialet avgör 

också slitstyrkan på ytbeläggningarna som påverkar livslängden. Samtidigt måste hårdheten på 

ballastmaterialet och kornstorleken anpassas efter parkeringshusets förutsättningar som 

trafikbelastning och kurvatur.  

7.2 Analys av fallstudier 

• Vilka orsaker låg bakom skadorna och hur kan skadorna åtgärdas på olika ytbeläggningar? 

Jämförelsen mellan alla diagrammen på fallstudierna 1 till 4 visar att det allvarliga skadorna som 

sprickor, krackeleringar, vidhäftningssläpp, kraftiga dubbdäcksslitage och armeringskorrosion 

uppkommer på ramper och körbana. Enligt kartläggningen av skadorna uppkommer skadorna precis 

innan ramperna börjar och på det centrala delarna av parkeringshusen där trafikbelastningen är störst. 

Skadorna i ramperna beror på centripetalkraften och på grund av friktionen. Friktionen är större på 

lutande plan. Precis innan en bil ska köra upp för en ramp accelererar den som leder till större friktion 

mot ytbeläggningen vilket slutligen medför dubbdäcksslitage. Sprickorna som iakttagits under 

studiebesöket uppkommer på ramperna, på mellanbjälklaget och vid rörelsefogarna. Orsaken var 

rörelserna som uppstod i underliggande betongkonstruktionen på grund av krympning i 

betongunderlaget.  

 

På parkeringsplatserna är den resulterande kraften mycket mindre än på körbanan där fordonen kör i 

högre hastighet vilket leder till att inga allvarliga skador uppkommer där. Därför upptäcktes inga 

dubbdäcksslitage på parkeringsplatserna på akryl, polyuretan och hårdbetongbeläggningen som är 

beroende av hastighet och belastning. Repskadorna uppkommer på ytbeläggningarna på grund av 

dubbdäck som vrider sig i låghastighet när bilen ska parkera eller köra ut från parkeringsplatsen och i 

tvära kurvor där retardation av fordonet sker. Repskador och ytligt slitage som uppkommer på grund 

av användningen av dubbdäck från fordonen är oundvikliga på alla beläggningssystem. 

 

Men på parkeringsplatserna upptäcktes de flesta oestetiska skadorna för att fordonen för med sig 

klorider, smältvatten och smuts från vägarna in i parkeringshusen. När fordonen är uppställda avlagras 

klorider på ytbeläggningen. Smältvattnet för med sig kloriderna och rinner från däcken ner på 

ytbeläggningen. Sedan när smältvattnet avdunstar avlagras kloriderna på ytbeläggningen. Efter att 

vattnet har avdunstat lämnar den även ett vattenmärke efter sig. Från bilarna droppar kemikalier som 

leder till svarta kemikaliemärkerna som upptäcktes på alla beläggningarna. Anledningen till att 

oestetiska skador finns på alla ytbeläggningarna är för att parkeringshusen inte har städats ordentligt 

sedan vinterperioden. 

 

Av de ytbeläggningar som undersöktes i fallstudierna 1 till 4 har akrylbeläggningen med polyuretan 

som mjukgörare minst skador enligt alla diagrammen. Det beror på att beläggningen är tjockare än 

polyuretanbeläggningen på Parkeringshus Kungsbron och är flexiblare än beläggningarna på 

Parkeringshus Gallerian och Arenagaraget. Tjockleken på akrylbeläggningen är anpassad efter 

trafikbelastningen och sidokrafterna i ett normaltrafikerat parkeringshus. Ytbeläggningen är tjockast 

på ramperna och kurvorna och tunnast på parkeringsplatser.  

 

Det är minst damm i arenagaraget på grund av att hårdbetongen innehåller dammbindande 

komponenter som gör ytan lättstädlig. Parkeringshus Gallerian är dammigare än Parkeringshus 

Kungsbron för att gjutasfalt är svårare att städa än polyuretan på grund av ytans skrovlighet. Även 

akryl har en skrovlig yta som utgörs av graniten. Men på översta lagret i alla härdplastbeläggningar 

finns ett topplack som gör det lättare att städa. 
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7.2.1 Parkeringshus David Bagare plan 3 

Den enda synliga skadan som uppkom på akrylbeläggningen i Parkeringshus David Bagare på plan 3 

var repskador som orsakades av dubbdäcken från fordonet. Akrylbeläggningens halkskydd på 

körbanan vid rampen är nästan helt bortslitet eftersom den korniga ytan har blivit slät. Detta beror på 

att dubbdäcken nöter på graniten vilket gör stenarna släta och trafikbelastningen är högst där. Inga 

andra skador uppkom på ytbeläggningen för att akryl med polyuretan som mjukgörare är både slittålig 

och flexibel.  

 

Anledningen till att sättningar uppstår på rampen beror på att betongunderlaget har satt sig vilket 

medför även uppkomst av krackeleringar runt sättningen på den styva epoxibeläggningen. Eftersom 

Parkeringshus David Bagare färdigställs år 1982 kan orsaken som ligger bakom betongens 

deformation vara att betongkvalité var dåligt eller fel dimensionerade med en betong som egentligen 

är anpassad till huskonstruktion. Det finns inte många val när det gäller åtgärder till sättningar men 

reparationskostnader på betongen är alltid högt oavsett vilka åtgärder som valts. 

 

Orsaken till att blåsbildning uppkommer på epoxibeläggningen var att appliceringen av primern inte 

utfördes i noggrannheten som leder till att luft och förorening trängs in under primern eller att utförare 

har slarvat med piggroller och missade att pressa ut luften. Samma orsak gäller även för 

vidhäftningssläpp som uppkommer i närheten till blåsbildningar.  

 

I Parkeringshus David Bagare är det mindre dammbildning på epoxibeläggningen på rampen jämfört 

med akrylbeläggningen på mellanbjälklaget för att akrylbeläggningen har större kornstorlekar som ger 

en skrovlig yta. Vilket leder till att smuts samlas mellan kornen och försvårar städningen.  

 

Endast repskador upptäcktes under studiebesöken på alla akrylbeläggningar som finns i Stockholm 

Parkerings parkeringsanläggningar. Dock finns denna akrylbeläggning endast på låg- och 

normaltrafikerade parkeringsanläggningar. Men detta är även ett bevis på att denna akrylbeläggning är 

anpassade för alla låg- och normaltrafikerade parkeringsanläggningar även om förutsättningar inte är 

samma. Ifall denna akrylbeläggning skulle appliceras på en högtrafikerad parkeringsanläggning med 

flera in- och utfarter och högre trafikbelastning kommer topplacken ovanför kornigheten som granit 

tillför slitas bort mycket fortare vid bland annat rampen. 

 

Enligt entreprenören som utförde arbetet i Parkeringshus David Bagare uppkommer skador enklare på 

en slät yta än en kornig yta då dubbdäcken från fordonet når direkt mellan kornen på hela ytan och 

nötter varje dag. För att få ett bättre halkskydd som klarar av den höga trafikbelastningen kan graniten 

ersättas med bauxit. Eftersom bauxit är hårdare än granit och därför mer nötningsresistent. Bilarna 

skulle också då åka på toppen av stenarna och dubbdäcken skulle inte nå ner till slitlagret (Palmborg, 

2019-04-11). 

7.2.2 Parkeringshus Kungsbron plan 2 

Skadorna på polyuretanbeläggningen Deckshield ID har uppkommit för att förr i tiden saknades 

erfarenhet om härdplastbeläggningar. Detta medförde att tunna beläggningar på 2 till 3 mm utläggs i 

parkeringshus med kvartssanden som ballast. Efter 7 års drift blir konsekvensen av det att en 

reparation utfördes nedanför rampen där ytbeläggningen var nedsliten till primern. Skadan lagades 

med en slittåligare ytbeläggning.  

 

Enligt leverantören Flowcrete kunde skadorna på ytbeläggningen vid ramperna i Parkeringshus 

Kungsbron undvikas ifall dynagrip sand användes istället för kvartssand. Dynagrip sanden är hårdare 

än kvartssanden och därför slitstarkare (Asp, 2019-04-15). 

 

Kraftiga dubbdäcksslitage har dykt upp på ytbeläggningen på mellanbjälklaget som kopplar 

till betongrampen mellan plan 1 och 2. Anledningen var att trafikbelastningen är störst där eftersom 

det är den enda koppling som finns mellan två plan. Sedan är det även en kurva som leder till att 

sidokrafterna ökar på fordonet som sliter på ytbeläggningen ytterligare. En åtgärd till denna skada är 
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att skära ut den skadade ytbeläggningen, förbehandla betongunderlaget och applicera en tjockare och 

slitstarkare beläggning. Samtidigt är det viktigt att anpassa kulören på lagningen till den gamla 

ytbeläggningen för färgkontrasten anses som oestetisk. Ett material som går att applicera på det 

skadade området är akryl som har egenskapen att kunna vidhäfta till olika underlag. Åtgärden lappa 

med samma material som ytbeläggningen används på härdplastbeläggningar vid skadorna som 

dubbdäcksslitage och vidhäftningsläpp.  

 

På polyuretanbeläggningen där fordonen kör har halkskyddet blivit sämre efter 10 år på grund av 

dubbdäcken som nöter på ytbeläggningen.  

 

I Parkeringshus Kungsbron finns det två ramper som båda består av betong. På rampen som finns vid 

in- och utfart upptäcktes djupa dubbdäcksslitage. På rampen som sammankopplar plan 1 och 2 

upptäcktes flertal sprickor och dubbdäcksslitage. Sprickor uppkommer vanligt på oskyddad betong 

som orsakas av krympningar efter temperaturförändring. Sprickorna kan åtgärdas med injektering med 

epoxi. Vid platser på rampen där fordonen accelererar och retarderar var dubbdäckslitagen kraftigast 

eftersom friktionen och krafterna är störst där. 

7.2.3 Parkeringshus Gallerian plan 3 

Under studiebesöken upptäcktes de flesta plastiska deformationer på gjutasfaltbeläggningar. 

Skademängden på plastiska deformationer är hög på plan 3 i Parkeringshus Gallerian enligt figur 6.18 

för att gjutasfaltbeläggningen är ett viskoelastiskt material. Långvariga punklaster och trafikbelastning 

leder till att plastiska deformationer har uppkommit efter 10 år vid körbanan samt parkeringsplatserna. 

En annan orsak till att flera plastiska deformationer uppstår på denna gjutasfaltbeläggning kan vara att 

mängden vax som tillsätts till bindemedlet inte var tillräckligt. Eftersom vax har funktionen till att öka 

resistensen mot plastiska deformationer. 

 

En åtgärd till plastisk deformation är att fylla på med samma material vid sjunkmärken för att göra 

ytbeläggningen jämn igen (Edwards & Forsberg, 2019-05-08). Vidare går även att skära ut områden 

som det har skett plastisk deformation på och lägga på nytt. Denna åtgärd är tillämpad för alla sorters 

ytbeläggningar. Dock anses denna åtgärd som oestetisk eftersom lagningar oftast har en annan färg 

som avskiljs från övrig beläggning. Vid utförandet av åtgärden är det viktigt att göra om alla steg som 

utfördes vid appliceringen av den gamla ytbeläggningen för att minska chansen för uppkomst av nya 

skador. 

 

Vidare upptäcktes även sprickorna på mellanbjälklaget vid rörelsefogarna. Orsaken var att på den 

underliggande betong har skett en krympning alternativ temperaturvariation på rörelsefogarna vid 

säsongskifte mellan sommarperioden och vinterperioden som leder till rörelser uppstår vid 

rörelsefogarna som tätas och skyddas av fogmassor. Då fogmassor har varit i drift cirka 10 år har 

sprickor upptäckts på dem. Detta problem åtgärdas med att riva bort de gamla fogmassorna som har 

sprickor och ersätta de med nya. 

 

Enligt byggföretaget Binab uppstår blåsbildning på gjutasfalt på grund av dålig kommunikation mellan 

olika parter i produktionen. Vilket har lett till att när den varma gjutasfaltsbeläggningen appliceras 

börjar luftmolekylerna att röra sig snabbare. Varm luft vill stiga vilket leder till att ytbeläggningen 

expanderar. När gjutasfaltsbeläggningen har svalnat bildas blåsor (Khan, 2019-05-21). I detta fall 

uppstod blåsbildning i Parkeringshus Gallerian för att entreprenören kan ha bedömt fel vid utläggning 

av primern och applicerat för tidigt då den nygjutna betongen var fortfarande blöt på enstaka platser. 

 

Eftersom rampen består enbart av oskyddad betong har sprickorna och stora karbonatiseringar 

upptäckts på flera platser på rampen som finns mellan plan 2 och plan 3 på Parkeringshus Gallerian. 

Karbonatiseringen har sprängt fram armeringsjärnen vilket leder till att de korroderar med tiden. 

Åtgärder till armeringskorrosion är att utföra en kloridutdrivning men denna metod är tidskrävande 

eftersom det tar oftast två till tre månader att genomföra åtgärden. Därför är vattenbilning effektivare 

vid detta fall eftersom Parkeringshus Gallerian är högtrafikerat och vattenbilning ta bort all skadad 

betong på en dag. Efter vattenbilning ersätts de gamla armeringsjärnen som har korroderat med nya. 
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Slutligen gjuter hela rampen på nytt och applicera en slittåligt ytbeläggningen ovanpå eftersom 

oskyddad betong är ohållbar och kostsam att reparera. 

7.2.4 Arenagaraget 

Enligt leverantörens undersökningar uppkommer vidhäftningssläpp på hårdbetongbeläggningen i 

Arenagaraget på grund av tillsatsmaterialet flygaska och de nya flyttillsatsmedlen. Enligt leverantören 

går det att undvika vidhäftningsläpp ifall anläggningscement användes som är en CEM I. Enligt 

leverantören kan vidhäftningssläpp på hårdbetongen åtgärdas genom att en golvsåg med 

diamantklinga sågar ut den skadade ytan. Sedan ersätts den med en ny hårdbetong (Söderberg, 2019-

05-09). 

 

Hårdbetong i Arenagaraget innehåller kiselkarbid som tillför ytan hårdhet och styvhet. 

Appliceringsmetoden som valts var ströhårdbetong och därför blev den tunn med en tjocklek på 1 till 

1,5 mm. Orsaken till att krackeleringar och sprickor uppkommer nästan överallt på ytbeläggningen i 

Arenagaraget är på grund av att denna hårdbetong är styv men för tunn. Styvheten leder till att 

hårdbetongen inte kan ta upp rörelser från underliggande betong. Orsaken bakom rörelserna i 

betongunderlaget är krympning. På grund av att det är många sprickor i Arenagaraget har det lett till 

att kloriderna har trängt ner till armeringsjärnen som har korroderat.   

 

För att undvika sprickor och krackeleringar borde större storlek på armeringsjärnen och större 

kornstorlekar på ballastmaterialet ha använts (Söderberg, 2019-05-09).   

 

På Arenagaraget upptäcktes vidhäftningssläpp, krackeleringar, sprickor och armeringskorrosion, men 

på grund av att den är ett evenemangsgarage som har en stor yta måste ytbeläggningen åtgärdas i flera 

etapper ifall den ska repareras. En avstängning av garaget skulle leda till minskade parkeringsintäkter.  

7.2.5 Jämförelse mellan det normaltrafikerade Parkeringshus David Bagare och 

Parkeringshus Kungsbron  

• Vilken ytbeläggning är det optimala skyddet för ett parkeringshus som tillhör Stockholm 

Parkering? 

Då Parkeringshus David Bagare har större lutning på hela ytbeläggningen jämfört med Parkeringshus 

Kungsbron som är plant är den resulterande kraften på ytbeläggningen större än på Parkeringshus 

Kungsbron. Större lutning leder till större friktion mellan dubbdäcken och ytbeläggningen vilket 

betyder att en akrylbeläggning skulle passa bättre än en polyuretanbeläggning då den är mer flexibel 

och slittålig. 

 

Slitlagret i akrylbeläggningen på körbanan består av granit och akryl medan slitlagret i 

polyuretanbeläggningen på körbanan består av kvartssand och polyuretan. Granit har större 

kornstorlek än kvartssand som leder till att ytbeläggningen kan tåla mer nötningar från dubbdäcken 

eftersom dubbdäcken inte nöter på ytan direkt utan istället på toppen av de kantiga stenarna. Jämfört 

med Polyuretanbeläggningen där dubbdäcken sliter direkt på ytan. 

 

Ytbeläggningen i Parkeringshus David bagare färdigställdes år 2012 och i Parkeringshus Kungsbron 

färdigställdes den år 2009. På Parkeringshus David Bagare upptäcktes inga synliga skador på 

akrylbeläggningen nedanför rampen då endast topplacken har slitits och tappat halkskydds funktion 

efter 7 år. I Parkeringshus Kungsbron har polyuretanbeläggningen slitits ner till primern efter 7 års 

drift vid nedre rampen och en lagning på ytbeläggningen utfördes år 2016 där projektledare valde att 

ersätta den med akrylbeläggningen som användes i Parkeringshus David Bagare. 

7.2.6 Jämförelse mellan det högtrafikerade Arenagaraget och Parkeringshus Gallerian  

Arenagaraget byggdes år 2013 medan Parkeringshus Gallerian plan 3 renoverades år 2008. En ny 

gjutasfaltbeläggning applicerades under renoveringen av plan 3 i Parkeringshus Gallerian. 

Ytbeläggningens tjocklek i Arenagaraget är 1 till 1,5 mm medan i Parkeringshus Gallerian är den 35 
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mm. Enligt figur 6.18 och 6.30 uppkommer mindre skador i Parkeringshus Gallerian på grund av att 

ytbeläggningen är tjockare. Dubbdäcksslitaget i Arenagaraget har slitit igenom till betongunderlaget 

medan i Parkeringshus Gallerian har ytbeläggningen bara förlorat halkskyddet. Skademängden av 

dubbdäcksslitaget är samma men skadegraden är olika. I båda garagen är armeringsjärnen synliga 

dock på olika platser i parkeringsanläggningarna. I Parkeringshus Gallerian är armeringsjärnen synliga 

i rampen där ytbeläggningen saknas medan i Arenagaraget syns dem under hårdbetongen. Då 

gjutasfalten är ett viskoelastiskt material är det flexiblare än hårdbetong vilket har lett till att större 

skademängd av sprickor och krackeleringar upptäcktes i Arenagaraget jämfört med Parkeringshus 

Gallerian. 

7.2.7 Planlösning 

Antalet infarter och utfarter avgör uppkomst av skadorna på körbanan. Eftersom fler infarter och 

utfarter kommer att fördela trafikmängden samt belastningen. Parkeringshus med långa spännvidder 

på mellanbjälklag kan betraktas som brokonstruktion, eftersom förutsättningar är nästan det samma. 

Detta leder till att ytbeläggningen som kan appliceras på broar kan även användas i parkeringshus eller 

garage. Parkeringsanläggningar med mindre krökradie orsakar nötningsskada på grövre ytor som 

gjutasfalt och dubbdäcksslitage på kornigare ytor som härdplastbaserad beläggningar vilket leder till 

sämre halkskydd. 

 

För att minska skadorna på ytbeläggningen utläggs tjockare ytbeläggning vid slutet av rampen där flest 

fordon passerar.  

7.2.8 Analys av provytorna i Parkeringshus Åkeshov  

Orsaken till att hårdbetong på provyta 1 har tappat kulören bedöms vara att provytan saknade en 

membranhärdare vid utläggningen som ledde till att den inte hade härdats tillräckligt. 

Repskadorna som iakttogs på akrylbeläggningen Silikal på provyta 2 var följdskador från dubbdäck 

och kemikaliefläckarna beror på läckage från fordonen. Topplacken förenklar städningen på denna yta. 

Ytan är sliten ner till betongen på grund av dubbdäcksslitage på två platser.  

Orsaken kan möjligtvis vara damm och solljus till att akrylbeläggningen Duracon på provyta 3 har 

tappat kulören. Repskador och dubbdäcksslitage uppkommer på grund av dubbdäck.  

På Polyuretan och cementbaserade provyta 4 beror repskadorna på körbanan främst på dubbdäck. 

Anledning till att färgen på provyta 4 har bleknat bedöms att vara ultraviolett ljus och smutshinna.  

Krackelering som noterades på hårdbetongen på provyta 5 beror på att ytbeläggningen är för styv och 

det kan bero på att flygaska användes som tillsatsmaterial till cementet. Repskador kan bero på 

dubbdäcken eller på grund av byggställningar. Att glansigheten på ytbeläggningen har försvunnit antas 

vara att ytan saknade en membranhärdare och på grund av materialets åldring.  

På epoxibeläggningen mellan provyta 5 och 7 upptäcktes blåsbildning. Blåsbildning uppkommer när 

betongytan är uppvärmd eller i kontakt med direkt sol. På grund av värmen vill luftmolekylerna röra 

sig uppåt vilket leder till att blåsor bildas på ytbeläggningen (Khan, 2019-05-21). Epoxi har starkast 

vidhäftningsförmåga jämfört med andra härdplastprodukter eftersom epoxi har förmåga att täta 

porerna i betonggolvet. Men till den svaga sidan är epoxi även mera skadlig för hälsan vid hudkontakt 

jämfört med andra härdplaster efter den innehåller en viss grad giftighet, bland annat kan den ge 

allvarliga allergiproblem som eksem. 

Orsakerna är solljus och damm till att polyurea beläggningen på provyta 7 har bleknat. Ojämnheterna 

beror på att polyurea härdar för snabbt och finns inte tid för att plana ytan. 

Analysen av studiebesöket i Parkeringshus Åkeshov visar att hybridbeläggning på provyta 4 har fått 

minst synliga skador jämfört med andra provytor som utläggs under samma tid. Repskador anses som 
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små och oestetiska skador vilket inte påverkar bärighet och beständighet. Kulörförändring anses 

endast oestetiskt. 

7.3 Optimala parkeringshus 

Kommunikation mellan parterna är ytterst viktigt när det gäller en parkeringsanläggning. Eftersom 

beställaren påverkar projekteringsfasen, där förutsättning som parkeringshus har måste 

uppmärksamma andra parter, vilka egenskaper är viktigt, leverantören påverkar produkt kvalité om 

den överenskommer med de egenskaper beställaren vill ha. Entreprenörer påverkar livslängden på 

beläggningen. Där en god förbehandling görs på betonggolvet, primern appliceras utan fukt och 

lufttransporter som försämrar vidhäftningen mellan underlaget och ytbeläggningen. Vidare även 

anpassa metodval till parkeringsanläggningens förutsättningar. En god kommunikation mellan alla 

parterna i projektet garanterar en hållbar slutprodukt. 
 

Betongkvalitét bestäms med hjälp av exponeringsklass och hållfasthet vid parkeringsanläggningar med 

uppvärmning används XD3 och för parkeringsanläggningar utan uppvärmning används XF4. 

Betongunderlaget måste förbehandlas ordentligt beroende på om bjälklagen ska renoveras eller om det 

är en nyproduktion. Stålkuleblästring ger bäst vidhäftning till primern. För att porerna på betongen ska 

tätas och för att få en stark vidhäftning och vara alkaliresistent skulle en epoxi primer appliceras. På ett 

mellanbjälklag appliceras en polyuretanbaserad membran ovanför primern för att ge 

spricköverbyggande funktion. Vidare utläggs akrylmassorna med bauxit i körbanan och ramperna och 

kvartssand i parkeringsplatser. Detta bidrar till en slittålig och ogenomtränglig yta på beläggningen. 

Eftersom akryl är ultraviolett beständigt appliceras endast en kemikalieresistent topplack som stärker 

ytan ytterligare. Topplacken kan även underlätta skötsel och tillföra halkskydds funktion ovanpå ytan. 

7.4 Felkällor 

• Exakta trafikbelastningen går inte att beräkna. Vi har kollat på antalet parkeringsplatser och 

bedömt efter det.  

 

• Eftersom det inte finns en klar benämning på trafikmängden för ett normal och högbelastat 

parkeringshus som beläget centralt kring olika företag och köpcentrum antogs ett rimligt värde 

av 100 parkeringsplatser på ett normalt belastat parkeringshus och över 500 parkeringsplatser 

för ett högbelastat garage. 

 

• Svårt att upptäcka alla skador i detalj då beläggningen är smutsig efter vinterperioden. Gick 

inte heller att upptäcka skador som befann sig under parkerade bilar.  

 

• En felkälla var att planlösningen för plan 3 i Parkeringshus Gallerian inte är uppdaterad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

8 Slutsats 

8.1 Allmänt 

• Betonggolvet i parkeringsanläggningarna är utsatt för olika nedbrytningsmekanismer under 

vinterperioden precis som utomhuskonstruktioner och därför bör den utföras i samma 

betongkvalité som till exempel brokonstruktioner har. Betongkonstruktioner som ska ingå i 

parkeringsanläggningar och som har uppvärmning ska tillhöra exponeringsklass XD3 och 

parkeringsanläggningar som saknar uppvärmningen ska tillhöra exponeringsklass XD3 + XF4. 
 

• Härdplastbaserade beläggningar är estetisk tilltalande, snabbhärdande, tät mot vatten och 

klorider. Dock innehåller de farliga kemikalier och kräver speciell utbildning för att 

manskapet ska kunna få utföra arbetet av Arbetsmiljöverket.  
 

• Gjutasfalt tillhör bitumenbaserade beläggningar. Den har lång livslängd, är slittålig och 

behöver sällan åtgärdas. Men på grund av den tunga vikten kan den inte utläggas på gamla 

betongkonstruktioner som inte var dimensionerade för någon ytbeläggning. 

 
• Hårdbetong tillhör cementbaserade beläggningar. Den är hård, underhållsfri och estetisk 

tilltalande, men för att uppnå en lång livslängd och minimera uppkomst av stora skador ska 

anläggningscement användas, tjockare beläggning och större storlek på armeringsjärnen på 

betongunderlaget väljas. Tjockare beläggning tillförs tyngre vikt och orsaka till att den inte 

heller kan utläggas på betongkonstruktioner som inte var dimensionerade för någon 

ytbeläggning. 

 
• En väl utförd förbehandling på betongunderlaget avgör livslängden på ytbeläggningen och 

minimerar risken för uppkomst av skador som vidhäftningssläpp.  
 

• För flexibla ytbeläggningar är tjockleken på beläggning och kornstorleken på ballasten 

avgörande om stora skador uppkommer. 

 
• För styva ytbeläggningar är storlek på armeringsjärnen på betongunderlaget och tjockleken på 

beläggning avgörande om stora skador uppkommer. 

 
• Ifall armeringskorrosion skulle upptäckas i ett högtrafikerade parkeringshus är vattenbilning 

effektivare än kloridutdrivning då denna metod tar bort all skadad betong på en dag medan 

kloridutdrivning tar två till tre månader.  

 
• En vanlig åtgärd till lagning av sprickor som används idag är injektering med epoxi. 

 
• Skadorna som har uppkommit på ytbeläggningen och på underliggande betongunderlaget kan 

åtgärdas genom olika lagningar. Men att förebygga uppkomst av skador är det mest 

gynnsamma sättet utifrån olika hållbarhetsaspekter. 

 
• En del oestetiska skador kan åtgärdas med hjälp av en ordentlig städning med en sopmaskin 

och högtryckstvätt. 

 
• Det finns inte ett direkt val av produkt när det gäller ytbeläggning för parkeringsanläggningar, 

utan det är plus och minus på olika beläggningssystem som är viktiga att beakta för att hitta 

den ytbeläggning som uppnår de flesta och de viktigaste av de förutsättningar som beställaren 

angivit.  

 
• Analysen av det hållbarhetsaspekterna och fallstudierna visar att hybridbeläggningen mellan 

akryl och polyuretan är hållbarast utifrån livslängden i normaltrafikerat parkeringshus. I 
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högtrafikerat parkeringshus som Arenagaraget och Parkeringshus Gallerian plan 3 är 

gjutasfaltbeläggningen hållbarast utifrån livslängden. Ifall hybridbeläggningen skulle utläggas 

i ett högtrafikerat parkeringshus kommer topplacken att slitas bort mycket fortare och 

halkskyddet på grund av kornigheten kommer att försvinna efter några år om det är 

fortfarande granit som valdes. Men inga större skador skulle uppkomma.  

8.2 Lathund – Ytbeläggning som används av Stockholm Parkering 

De beläggningssystemet som ingår i fallstudierna 1 till 4 sammanställs i följande lathund för att 

förenkla jämförelse mellan olika egenskaper och aspekter för projektledare och läsare.  

Beläggningssyste

m 

Map Pro  

Akryl 

Deckshield ID 

Polyuretan 

Gjutasfalt 

 

Hårdbetong 

(Ströhårdbetong) 

 

Referensobjekt P- hus David 

Bagare, 2012 

P- hus Kungsbron, 

2009 

P- hus Gallerian, 

2008 

Arenagaraget, 2013 

Tjocklek 4 – 9 mm 3 mm 35 mm 1 – 1,5 mm 

 

    

Uppbyggnad Map pro Primer 

Map Pro S 

Membran 

Map pro 

Flexibinder 

Slitlagret 

Map- Pro STC 

Topplack 

Hydraseal DPM 

Primer 

Deckshield PU 

Membranet 

Deckshield SF 

Slitlagret 

Deckshield finish 

kulör 280 Topplack 

 

Beta- B Primer 

Beta 6000 SA 

Tätskiktsmatta 

PGJA 8      

Gjutasfalt 

Silversand/ 

marmorkross 

 

Mastermix 57 Primer 

Mastertop 450 

Hårdbetong 

Masterkure 113 

Membranhärdare 

Ballast (Mohs 

hårdhetsskala) 

Granit (6–7) Kvartssand (7) Kvarts (7) Kiselkarbid (9,5) 

Betongunderlag Mellanbjälklag 

Grundplattan 

Mellanbjälklag 

Grundplattan 

Mellanbjälklag 

Grundplattan 

Grundplattan 

Förbehandling 

på 

betongunderlaget 

Fräsning Stålkuleblästring Stålkuleblästring (Fräsning 

rekommenderas) 

Härdningstid 

(primer) 

10-15min  12 timmar 24 timmar - 

Utläggningstid 2121m2/5 veckor 2709m2/1 vecka 400m2/arbetsdag 500m2/ arbetsdag 

Trafikbelastning Normal Normal Hög Hög 

Uppskattad 

materialkostnad 

800 – 1200 kr/m2 200 – 600 kr/m2 200 – 600 kr/m2 50 – 150 kr/m2 



74 
 

Egenskaper Flexibel, tät och 

slittålig 

Tät och strukturerad Lång livslängd 

och 

nötningsresistent 

Styv, slitstark och 

underhållsfri 

Skador som 

uppkommer 

Repskador       

Ytligt 

dubbdäcksslitage 

Repskador 

Dubbdäcksslitage 

Sjunkmärken 

Blåsbildning 

Repskador 

Dubbdäcksslitage 

Sprickor - fog 

Vidhäftningssläpp 

Sprickor 

Krackeleringar 

Repskador 

Dubbdäcksslitage 

Armeringskorrosion 

Städning Svårt Normalt Svårt Lätt 

Livslängden 10 till 30+ år 7 till 15+ år 30 år 6 till 30+ år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

9 Rekommendationer 

• För vidare examensarbete – På de flesta ramper som består enbart av betong har olika skador 

som djupa dubbdäcksslitage, sprickor och karbonatisering framträtt. Undersöka möjligheterna 

för att applicera ytbeläggningar på ramper i parkeringsanläggningar. Jämföra t.ex. kostnaden 

mellan utläggningen av en hållbar ytbeläggning på rampen och reparationskostnad för alla 

skador som har uppkommit på en betongramp. 

 

• För vidare examensarbete – Jämföra asfaltmastix och akrylbeläggningen på brokonstruktioner 

utifrån olika hållbarhetsaspekter. 

 

• Tjockleken på ytbeläggningen bör anpassas till trafikbelastningen på parkeringshus. 

 

• Vid utförande av utläggningen ska vartenda steg dokumenteras i detalj för att erfarenheter och 

kunskaper ska kunna behållas i skrift. Det underlättar även för nya projektledare och nya 

utförare att förstå varför vissa steg eller metoder görs och väljs. 

 

• Anläggningsskötare dokumenterar skadorna som uppkommer och ringar in område med rätt 

koordinater på planritningen.  
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Bilaga 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till beställaren: Markus Burman - Design Manager på Stockholm vatten, SFA, 

(tidigare projektledare för fastighet och projekt på Stockholm Parkering), 2019-04-04 

 
Vad heter produkten från Mapei? 
 
LOU, lagen om offentlig upphandling, tillåter inte användning av produktnamn. 

Upphandlingsansvarig behöver hitta kravställningar som grundar sig på standarder för det ändamål 

produkten ska användas till.  

 

Det började med behovet att göra betongrenoveringar i centrumgarage som saknade ytbeläggning av 

asfalt. Dessa centrumgarage var tyvärr inte heller dimensionerade för asfaltens last.  

 

Därför fick jag uppdraget att börja en utredning vilken ytbeläggning som kunde användas, som hade 

samma egenskaper och livslängd som gjutasfalt, och vars last bjälklagen i centrumgaragen kunde bära. 

 

De långa spännvidderna mellan pelare och upplag i ett garage innebär att de är att betrakta som 

brokonstruktioner. Därför behövde vi hitta en brobeläggning som kunde klara de dynamiska rörelserna 

i en brokonstruktion. 

 

Vi hittade ett referensprojekt på Storvretsvägen i Skogås. Det var en brobeläggning av akryl som var 

20 år gammal och fortfarande vattentät. Eftersom det kan bli kallt i Sverige och våra garage får in kall 

luft och snö, landade vi i att akryls dynamiska egenskaper vid låga temperaturer motsvarade gjutasfalt 

bäst. Vi hade nu hittat något som motsvarade gjutasfalt både i egenskaper och livslängd. 

 

Den viktigaste egenskapen var förmågan att klara de dynamiska rörelserna i den brokonstruktion som 

ett garagebjälklag utgör. Den standard vi kravställde för detta i upphandling var ETAG 33. Eftersom 

vi har dubbar på våra bilar var det viktigt med en slitstark ytbeläggning. Kravställningen för detta var 

SS-EN 13813. I övrigt kravställde vi i upphandlingen att ytbeläggningen skulle klara den svenska 

kylan och de i garage vanliga kemikalierna. 

 

Den äldre Acrydur brobeläggning som ligger på garaget på Storvretsvägen i Skogås vann den första 

upphandlingen för ytbeläggningen till S:t Eriksgaraget. 

 

Vi hade dock gjort ett misstag. Stockholms stads miljöpolicy kräver att inga reproduktionshämmande 

produkter handlas upp. I de äldre akrylerna är F-talater mjukgörare. F-talter förbjöds på 1970-talet i 

Bregottförpackningar för att de är reproduktionshämmande. 

 

I efterföljande upphandlingar ställde vi krav på att F-talater inte fick ingå i produkten, och ställde ut ett 

högt miljövite på procenthalt F-talater ingående i produkten. 

 

Den produkt som uppfyllde våra ställda krav var en hybrid av akryl med polyuretan som mjukgörare. 

Vad produkten hette eller vem som sålde den är i sammanhanget inte vad som gjorde upphandlingen 

eller projektet framgångsrikt. 

  
Hur länge har denna produkt från Mapei funnit i marknaden?  
 
Det vet jag inte. 

 
När började Stockholm Parkering använda Mapei?  
 



 

Som framgått av tidigare svar måste en offentlig myndighet följa LOU, och kan inte utgå ifrån ett 

produktnamn i en offentlig upphandling. Kravställningen måste formuleras utifrån vad produkten ska 

användas till och vad den kommer bli utsatt för i den miljö den hamnar. Den första upphandlingen där 

hybridmaterialet av akryl med polyuretan som mjukgörare vann var 2009.  

 
På vilken parkeringshus testade ni denna Mapei produkt för första gång?  
 
P-hus Norra Real och P-hus Fleming.                                   

 
Har det uppkommit skador på Mapei produkten från äldre projekt? 
 
Inte vad jag sett, men jag rekommenderar att på plats själv bilda sig en uppfattning om slitaget. 

 
Varför valde du Mapei? Fördelar och nackdelar? 
 
Återigen har vi inte valt en produkt, vi har tagit fram en kravställning som motsvarar den hos 

gjutasfalt. Vi har fått flera anbud på gjutasfalt på våra upphandlingar.  

 

I tidskriften Parkeringsnytt nr 1 från 2010, som ges ut av föreningen Svepark, har jag skrivit en 

fördjupande artikel på viktiga aspekter för upphandling och genomdrivande av ett framgångsrikt 

ytbeläggningsprojekt. Det är inte bara kravställning på materialet som är viktigt. Kravställning på 

utförandet vad gäller vidhäftning är minst lika viktigt för att projektet ska bli framgångsrikt. Artikeln 

finns att söka på internet. 

 

Som nämnts tidigare är fördelen med akryl att den är starkt och klarar slitaget av dubbdäck och låga 

temperaturer. Polyuretan är mjukt och klarar de dynamiska rörelser som uppstår när betongen i en 

brokonstruktion eller bjälklag i ett parkeringshus rör sig. Styrkan i hybridmaterialet är att kombinera 

styrkan hos dessa båda material.  

 

Nackdelen med F-talater som mjukgörare i akryler kunde ersättas av polyuretan. 

 
Använder ni samma Mapei produkt i de olika parkeringshusen? Varför valde ni just detta 

system? 
 
Kravställningen i upphandlingarna, som nämns ovan, har efter S:t Eriksgaraget inte ändrats nämnvärt, 

och togs fram för centrumgaragen som inte var dimensionerade för lasten från asfalt. Asfalt används 

annars som ytbeläggning på Stockholm parkeringsgarage. 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till entreprenören av David bagare Parkeringshus: Hans Palmborg - VD på 

Ytteknik i Örebro AB, vid besök 2019-04-11 

 

Hur applicera man ytbeläggningen Mapei Map pro? primer, membran, slitskikt och ytskikt. 

Hur gör man på varje del? 

Det gjordes för hand, stenåldersmetoder. Man blandar plast och ballasten i en typ 20 liters hink, sen 

häller man ut den. Man har lite tid på sig för att denna produkt härdar väldigt snabbt. Om man lägger 

körbanan, man häller en sträng, en 20 liters sträng sen har man en kratta kan man säga som har 

ställbara stift. Sen gammal murarteknik du får ha ett stål (slev) att ligga.  

 
Man kan säga att det är en kratta som är 50 cm bred sen sticker du ner tre stift, ett i varje kantverk på 

mitten för att du ska kunna bestämma tjockleken. Sen slits dem där stiftarna ganska fort så var 40 

kvadrat så måste man justera så att det inte blir tunnare och tunnare. Alternativ är att om man nu 

lägger det här på en dag, då ställer man upp en ny kratta vid varje pelare. Så om du kommer till nästa 

pelare så för att inte riskera att det blir för tunt någonstans. Så gör man med alla skikten. Primern den 



 

rollar man ju tills den täcks. Men sen membranet den har också en form av stift då har man 

sågtandade.  
 
[Då när du drar den så är det en form av en spackelspade.]  

 
Då får man välja rätt storlek på sågtanden så gäller det att du drar den med viss fart så att det hinner 

rinna ut tillräckligt med material. När man lägger dem här systemen så är det ett hantverk.  
 
[Men sen är jag lite motståndare till att blanda i massa fillers för att tjocka upp materialen och det låter 

som att man vill spara massa pengar för att marmormjöl är ju gratis så kan du blanda i och blanda i. Då 

ska det ju stå i förhandlingarna att till varje liter så får man tillsätta max 5 dl.] 

 
Det här materialet går inte att blanda för torrt för då går det inte att raka ut det. Till slut blir det så torrt 

så det går inte att ståla till det. 
 
Primern och den här membranet 2 mm finns på hela ytan. Sen är det olika lösningar på ramp och 

körbana och parkeringsyta. Under orange skiktet finns 2 mm gula membranet, under membranet ligger 

1 mm primern, 5–6 dl primern per kvadrat.  

 
[Jag tror att det går att göra ett kanonjobb med vilken produkt som helst, men den här produkten är 

väldigt bra tänkt och stämmer bra med vad jag anser är en bra uppbyggnad av ett golv. Att det är 

mjukt i botten och hårt på toppen.] 

 
Förbehandlar ni betongkonstruktionen? Vilka metoder? 
 
Vi har en betongfräs som hydraul driven och fräser på 2 gånger, ofta en gång åt ena hållet och ena åt 

andra hållet. Om betongen är väldigt förorenad så har man först slipa betong ren sen fräser man. Det 

har med livslängd att göra.  
 
[Fräs betongen det är ren sun förnuft.] 

 
För att om du slipar golvet så här då är en kvadrat en kvadrat. Men om du fräser betongen då kanske 

en kvadrat tar två kvadrat vidhäftningsyta. Slipa är snabbare och det går åt mycket mindre primern och 

materialet när du gör golvet. För att när du fräser då får du en struktur som du ska fylla. Så om man 

vill sparar mycket pengar så ska man slipa. Dessutom så efter kanske 10 år så får du slipa på samma 

yta igen. Efter vi har fräs betongen då ska dammsugas, lagas och primas. När golvet är fräst då ska du 

lägga på primern innan 24 timmar, helst samma dag för att kvartssand i betongen består av kvarts och 

kisel. På alla kisel bildas en oxid och det tar kanske en dag så bildas det en oxidationshinna. 

Oxidationshinna är mycket svårare att limma fast primern på. Vidhäftningen ökar om du lägger 

primern på samma dag som du gör underarbetet. 

 
Hur länge härdar materialet?  
 
Varje skikt härdar på bara 10 till 15 minuter. Primern 10 till 15 min, spacklet 10 till 15 minuter, 

membranet kanske tar lite längre tid kanske tar 20 min då. Sen är det indikatorskikt. Så varje 

kvadratmeter till slut tar ju väldigt mycket tid men man behöver inte vänta. Detta är fördelen med 

akryl.  

 
[Vissa epoxiprodukter då lägger du ett skikt ena dagen och då ska du fortsätta nästa dag.] 
 
Här kan du i princip om man verkligen vill så kan man lägga en ruta på en dag men det är ju primer, 

spackel, membran, indikatorskikt, slitskikt och på toppen är det lack. Så det finns fördel när man 

reparerar sådana golv också. Sen då när vi reparerar den rutan när vi flyttar våra grejer och åker så kan 

bilen ställa sig där för det blir hårt direkt.  



 

 
[Vi jobbar otroligt mycket i logistik. Stora prologiska teman Ikea, DHL, Schenker. Det är mycket för 

att om vi gör en skarv i en truckgång är truckgångar tillräckligt bred så kan vi laga halva sen flyttar vi 

våra grejer så kör bilarna där under tiden. Ikeas restaurangkök från Örebro till Haparanda så har vi lagt 

ett sånt här golv. När de renoverar ett restaurangkök så vill ju inte laga golvet på 10 år. Det är katastrof 

det är ju öppet 365 dagar om året så dem betalar ju hellre det för att slippa. Sen är dem intresserade av 

tätskiktet också oftast ligger restaurangen på plan 2. Livsmedelsindustrin lägger vi också sånt här 

golv.] 
 
Akrylen den har enorma fördelar jämfört med epoxi. Den är ju alltså UV stabil den förändrar alltså 

inte färgen om året. På ett epoxigolv vilken färg du än väljer efter antal år så är det lite grågult. Gulna 

så du kan inte se färgen. Akryl är helt UV- resistent. Det är om det är utomhus så kan det blekas sådär 

efter 10 år i söder att det bleks. Går fortfarande att se vad det är för färg.   

 
Använder ni någon skyddsutrustning när ni monterar ytbeläggningen? 
 
Ja det är lag att all skyddsutrustning ska finnas på plats men i parkeringshus det finns gränsvärden 50 

ppf det är mutt. Det är snitt på ett 8 timmars pass. Men det luktar vid en halv. Luktar hundra gånger 

innan gränsvärdet. Sen är det ett parkeringshus med en enorm ventilation. Det är tacksamt att jobba 

plus att akryl luktar så starkt så man har forcerad ventilation. Det är bra när man slipar, bilar och sågar 

inte bara bra för lukten. Man har alltid extra ventilation när man har akryl. Alla sådana här byggnader 

har brandkåren egna ventilationsschakt så om det blir en brand kan dem ansluta rökgasfläktar.  

 
[Det kan vara en brunn på gatan så får man ställa upp betongsuggor och sen får man bygga upp en 

skorsten. Det luktar inga avgaser i lägenheter eller här ute. Det finns alltid en sluss med två dörrar i 

trapphus så att inga avgaser går in i boningshuset så det funkar. Allt finns på plats. ] 
 
Det är när man primear och lackar det går så fort och det är en stor yta som avger lukt. När man 

spacklar och lägger golv så är det mycket mindre. Så den som behöver det han använder det såklart 

men i princip inte. Det är mera handskar och ögonskydd. Sen ska man också se ut så här då har man 

nästan som kragar. För det flesta p-hus som vi har gjort då har ju trafiken och folket igång.  

 
Sen är det när det är nära grannar så kommer många klagomål och då ska det göras bullermätningar. 

Alla har rätt att få en bullermätning utförd. Vissa klockslag på vardagar. Lördagar och söndagar får 

man inte bullra över huvud taget. Man måste informera att gå med på det.  

 
Färgen beroende på kornstorleken. Här har granit.  
 
[Tors Torn har bauxit. Bauxit är hårdare än granit. Bauxit kallas för industridiamant. ] 

 
Färgen är fortfarande samma som vi gjorde den. 
 
Hur lång tid tar det att applicera ytbeläggningen?  
 
Hela arbetet tog väldigt långt. Bara att ta bort den gamla epoxin var ju nästan det mesta. Jag skulle tro 

att det här jobbet tog 1500 timmar. Kan till och med vara några hundra timmar till. Eftersom det var 

jätte många lagningar. Två till tre kvadrat i timmen med alla skikt ingående. Det ska dras upp på 

väggar och runt pelare. En del av pelarna stod i bakfall.  
 
[Markus gick runt och kollade när det var blött och då kunde han se vilka pelare som.] 
 
Kanske var en svacka här då så runt vissa pelare har man lagt lokalt fall för man vill inte att pelarna 

ska vara blöta. Mycket såna jobb som avgör om det ska bli bra.  



 

 
Vi har mer börjat lagt bauxit i ytbeläggningarna för att särskilt när det är riktigt på vintern eller blött 

graniten är lite för rund nästan så att den nästan blir fet nästan blir hal. Vissa material är väldigt 

kantiga det är kvarts också men kvarts är ju så svagt dubbdäcken rullar ett år eller två sen finns det 

inga vassa kanter kvar.    
 
Skötselråd? Tips för underhåll? 
 
En riktig städning på våren och en städning inför vintern. Det finns en smutshinna här så den påverkar 

lite färgkontrasten. Sen ska man ha regelbundna städningar. Om man drar in massor med grus och 

smuts och låta bli att städa så sliter golven ner så mycket fortare, till slut har de inte tjänat någonting 

på. Det kan vara i under vintern, det drar in enorma mängden grus då blir en slipeffekt.  
 
[När man känner på sanden på ytan så är det rått. En del står i spinn. Det är en akryl så den är i form av 

termoplast. När den blir varm blir det mycket mjukt sen när den kallnar så blir det hård. Då under 

tiden det blir smutsigare ju mer grus och sand det ju mer spinn är de.] 
 
Epoxi är slittåligt men inte elastisk, spricker istället. När man kan se massor porer på ytan då betyder 

att den är nersliten.  
 
[Men i princip kan man lacka om golvet, men då får man göra en riktig städning. Sen lägger man på 

ett lager lack till och när man gör det så kan man i lacken eller plasten som man rollar på kan du kasta 

på mer halkskydd. Då får du rollar två gånger. Annars blir det för vasst. Då blir första lagret som ett 

klister, sen kastar vi sand i.] 

 
Det är enklaste att renovera om, då ser de nästan nyare.  
 
Man känner på en gång då topplacken är borta då blir det vasst. Det blir det nästan såsom blöder om 

fingrar om du spelar upp. Det kan hända att topplacken är borta i de här svacka. De är fortfarande i 

slitskiktet man kan inte se på det nere i indikatorskiktet. Men membranet som ligger på botten är svagt 

gul då ser man också när den är nere.  

 
Nära väggarna ser man halkskydd tydligare. Eftersom det inte fanns bilar som kör på den. Själva idén 

är att ytan är vass överallt, men efter dubbdäck blir de rundare. Först så åker bilarna bara på topparna, 

den åker egentligen inte på hela golvet, sen får du ett väldigt halkskydd och strukturen håller längre. 

På ett slätt golv åker de på hela ytan. Om du har grovt strukturen då åker de bara på topparna av 

ballasten, beläggningen under ligger nästan skyddade av strukturen. Sen finns det andra jätte plus med 

sådana golv. Dubbarna de kommer mellan sandkornen så den når inte ner till massagolvet på samma 

sätt, plus när man har jättehårda dubbdäck då finns väldigt vits att beläggningen är flexibelt den kan 

flytta då gör det att den tål mer än helt stumt då blir det slita på helt annat sätt. Flexibelt är enormt grej 

för långt livslängd.  
 
Jag tror den som kastade på toppen här, om vi säger det är 2 mm. För att hela systemet är uppbyggd är 

elastiskt från början till toppen. Även slitbeläggningen är mer elastiskt. Det är inte en standardakryl. 

Vi blandar i kanske 80 % av standard akryl och 20 till 25 procent av en sort som vi kallar för highmax 

en väldigt flexibelt akryl och då när du kastar på. Problemet är toppen är fruktansvärd hårt med lack 

och allt. Men när du kastar på sandkornen den här strukturen då kan i princip massagolvet den kan 

röra sig litet litet grann mellan sandkorn. Det kan aldrig göra i en slät beläggning.  

 
[Det finns egentligen 10 saker som ingen vet om varför den håller så bra. Utan de kör bara en metod.] 
 
Men det finns en anledning till att det håller också. Eftersom lacken den är hård som en glasbit så när 

du fyller den här strukturen med lack då blir lacken också flexibel för att den är avgränsade av 

sandkornen. Då har du fått det jättehårda på toppen att också blir flexibelt. 



 

 
Vilka svårigheter uppkommer under arbetetsgången?  

 
Hela garaget lutar och det fanns bara brunnar vid bortre väggen. Rörelsefog/dilatationsfog rakt över 

och då har vi spacklat fall eftersom golvet lutar åt det hållet. När vattnet kommer så kan det välja åt 

vilket håll det kan rinna. Denna sicksackform finns i hela garaget och gör garaget trevligare. Vattnet 

hinner bara rinna ner för halva ytan och sen kan den rinna ner i en brunn, eftersom vi höjde kanten 

bredvid rörelsefogarna så den ligger på högsta punkten, vilken gör att vatten inte kan komma över. Det 

enda som kan komma över höjningen på rörelsefogarna är snön från bilarna som körde över. Men 

innan vi gjorde det här rann vatten hela vägen ner. Allt vatten passerar fogen och den är inte tät, så 

mycket vatten rann ner till nästa våning. Den fungerar även som fartgupp. Denna metod har många 

funktioner. 
 
Epoxi beläggningen som ni ser den låg förut i hela garaget. Den var mycket svår att ta bort. Man 

skulle vattenbila och ta bort. Men om du vattenbilar och tar bort då skulle man behöva renovera hela 

golvet. Vattenstrålen skulle förstöra mycket betong och då blir det en orimlig kostnad. Det skulle tas 

bort skonsamt och när det var betongrent då gjorde dem en stor besiktning vilka skador det fanns. Vi 

lagade alla det små skadorna men E-Schakt gjorde alla stora skador. 
 
 [Nästan runt alla pelare, citadell. Precis under står en annan pelare som har ett fundament 2 x 2 meter. 

Dem här plattorna var sönder så dem fick stämpa upp hela golvet och bila bort dem och gjuta nytt. Det 

var väldigt mycket stora betongjobb som skulle göras innan vi var klara. En och annan pelare som dem 

lagade och gjöt.] 
 
Behövde ni anpassa speciella metoder just för p-hus på David Bagares gata plan 3?  

 
Det var mycket bakfall, bakfall i hörnen gör man en trekant, 5 meter åt ena och 7 meter åt andra. Sen 

lutar hela trekanten så vattnet kommer till dit man vill ha det.  
 
Sen finns det också metoderna att du kan blanda väldigt tunt och blöt och sen kastar massor med sand 

i beläggningen, men det blir svårt med fall för då vill ju om den är för tunnflyttande då rinna den iväg. 

Så det är ett riktigt hantverk. 

 
Men sen är ju golven lite ojämna så om man häller ut en självutjämnande såpa så blir det kanske 15 

mm i svackan och sen på toppen så blir det nästan noll så det finns en vits att göra det 

hantverksmässigt. När dem gör nyproduktion då kan dem använda rationellare metoder.  

 

Följer ni rekommendationerna för tjocklekar till exempel i ramperna eller gör ni utifrån er egen 

erfarenhet?  

 
Det är så. Jag känner tekniska chefen på fabriken i Tyskland. Som säger att om man lägger ett 

membran som är tunnare än 1 mm så gör det ingen nytta. Så det är klart att 2mm är mycket bättre. Det 

finns någon viss spricka som 2mm ska klara av utan någon spricka. Om man lägger 1 mm då klarar 

den inte lika stora rörelser. Om sprickorna är tillräckligt stora så ska man bila ur dem och laga i dem 

innan. Alternativt att man bilar ur sprickan så att den blir som ett litet v. Sen när du drar på membranet 

2 mm så fyller du allt som du har bilat ur då blir det i sprickan mycket mer och det är nästan överkurs 

för det står inte i upphandlingen.  
 
Efter membranet lägger man i slitskiktet det brukar vara granit eller bauxit. Det blir så många mm som 

blir kvar. Jag är lite mot indikatorskiktet kan jag säga för jag tycker att man kan lägga slitskiktet 1 mm 

tjockare. Men sen dem kanske har nytta av det tekniker, vaktmästare att dem kanske ser att det 

kommer fram en orange fläck.  
 



 

[Frågan är om dem gör det om man tog 1 mm ytterligare bauxit då kanske det inte skulle komma fram 

något.] 
 
 Sen är det topplack. I massagolven när man strålar ut det så här då kastar man också i bauxit eller 

granit med den storlek dem önskar att halkskyddet ska vara. Sen drar man på 6 till 7 dl per kvadrat för 

att binda ihop stenen sen ska det ju gå att städa det lite. Sen är lacken den mest kemikalieresistent och 

hårdast. Alla dem här systemen bygger på att dem har något mjukt i botten och så går det steg för steg 

till något hårt på toppen. När man sprider spänningar i ett material det går inte att börja med hårt 

nerifrån till toppen. Det är ju en vits. När betongen krymper eller expanderar vinter och sommar då 

ligger ju det här membranet och tar en del och så blir det hårdare och hårdare för varje steg och då 

sprids det upp till toppen och det är troligen jättestor anledning att det överhuvudtaget håller.  
 
Tjockleken på beläggningen är normalt 9 mm i ramper och kurvor 9 mm. Körbanan tro jag är 7 mm. 

Parkeringsplatser har bara 4 mm. Förr var det dock inte så här, utan lika jämt överallt. 
 
Hur mycket kostar arbetet ungefär?  

 
[Kommer inte ihåg exakt.]  
 
Den låg på tusen kronor per kvadratmeter. Då var en stor del att ta bort det gamla epoxi plus det 

lösning med dilatationsfogen och bakfall. Det här arbetet kostade garanterat tusen kr per kvadratmeter. 

Stora skador kostar flera tusen kronor per kvadratmeter. 
 
Vatten går inte att styra. Om du gör det manuellt med bilmaskin och såg kan du styra. Men 

vattenbilningmaskin då förstör den hela och då kostar kanske en miljon kronor till.  
 
[Det kanske kostade tre hundra tusen kronor när vi lagade, hade de vattenbilat sönder då kanske den 

skulle kostar två miljoner kronor.] 
 
Den kan inte avgränsa heller, om den ska bila bort en kvadrat då kan det sluta med åtta kvadratmeter 

för att den är så starkt. Den bilar bort frisk betong lika lätt som dålig betong. 

 
Hur många arbetare var det? 
 
Det var 5 till 6 man. När vi slipade bort epoxi var vi 3. Två som körde på de stora maskinerna och en 

som tömde dammsugare. Antal arbetarna beroende på tidsplanen och etapper.  
 
[Måste alltid ligga några dagar före tidsschema för att småningom kommer det att ske tvärstopp. Måste 

alltid ha extra resurser.]  

 
Trolig skada som uppkommer? 
 
Till slut det som kan bli utslitet det är lacken. Om beläggningen har stått där i 10 år och inte har slitit 

helt ner till slitskiktet då ska den kunna hålla upp i 25 till 30 år innan den är helt sliten men bara om 

det inte uppkommer några stora skador under de närmaste 3 åren.  
 
Om beläggningen består av granit lagar man med granit om det är kvartssand lagar man med 

kvartssand. Betongen ska lagas med något som är flexibelt. Det går inte att göra lagningen hur smal 

som helst för att om betongsprickan vill öppna sig då är det en spricka bredvid nästan på en gång.   

Bilaga 3 

Intervjufrågor till leverantören av Parkeringshus Kungsbron: Mats Asp - Servicetekniker på 

Flowcrete Sweden AB, telefonintervju 2019-04-15 



 

 
Vad heter produkten som används i Kungsbron P-hus?  

 
Gemensamt namn för systemet är Deckshield ID.   
 
Vad består produkten av?  

 
Det jag kan hitta hos oss är nedanstående:   
 
Projektet är utfört 2009.  
Jag tror att det är en Deckshield ID med membran.   
Styrkorna är att det är en beläggning som är tät, har ett membran mellan som klarar lite mer rörelse 

och att hela beläggningsdelen har en del flexibilitet.   
Beläggningen är strukturerad vilket ger att halkskydd som gör att bilarna ej "glider" om det kommer 

vatten mellan däck och beläggning.   
 
Uppbyggnad:  
Primer   
Hydraseal DPM   
Membran   
Deckshield PU Membrane   
Beläggning   
Deckshield SF   
Strösand natur 0,7–1,2   
Topplack   
Deckshield Finish tror kulör 280  

 
Primern är av epoxi och membran av polyuretan. Epoxi primern är längst ner mot betongen och därav 

så är det en polyuretanbeläggning då alla andra lager består av polyuretan.  
 
Hur tillverkas produkten?  

 
[Det görs i fabriken. Fabriken finns här i Perstorp (Skåne). Sju olika produkter är det på Kungsbron. 

Jag försökte leta men hittade ingenting, eftersom det var 10 år sedan den gjordes.]   

 
Hur stor livslängd har beläggningen?  
Beroende helt på trafiken. Men brukar hålla mer än 10 år.  
Hur länge har denna produkt från Flowcrete funnit i marknaden? Vilka andra område används den?  

 
[Blev uppköpt av Flowcrete 2002.]  
 
Den har redan funnit i 20 år på marknaden i alla fall. I Sverige kom vi in 2004–2005 och det var då vi 

körde första parkeringshusen med denna beläggning. Men den har funnits längre i England och 

Europa.   
 
Pris per kvadratmeter idag?  

 
[Man vet aldrig installationskostnader eftersom det skiljer sig från projekt till projekt.]  
 
Deckshield generellt beror på hur man byggde upp systemet men kan vara allt från 200–500 kr/m2 och 

beroende på vilken tjocklek och belastning man har egentligen. Ifall man har 4 mm parkeringsplatser 

eller 9 mm på körbanan man får olika kvadratmeterkostnader. Beroende på om det är ett 

parkeringshus, bostadsförening eller köpcentrum.   



 

 
[I en bostadsförening åker bilen ut på morgonen och in på kvällen och ett shoppingcentrum har 

konstant trafik. ]   
 
Hur klarar produkten av rörelser från underliggande konstruktion?   
Till en viss del klarar den lite av rörelser, men för mycket rörelser så spricker den.  
 
Hur underhåller man produkten för att den inte ska spricka?  
Vi kan aldrig underhålla en produkt med städning eller nånting sånt för att inte spricka. Spricker har 

mycket med byggnader att göra.  
 
Är denna produkt anpassad till bara betongkonstruktioner?  
Ja, det den läggs mest på.   
 
[Den kan även läggas på gamla asfalttyperna på mark men inte parkeringshus. Billigare att lägga den 

ovanpå än att ta ut hela asfaltytan och gjuta ny betong. Uteslutande på betong eller avjämningsmassa.]  

 
Den här beläggningen väger runt 5–6 kg/m2. 3 mms beläggning får man ungefär 5–5,5 kg/m2 beroende 

av vilken primern.  

 
Av dem beläggningarna som används på parkeringshus, vilken härdplastprodukt beställer era 

kunder mest?   
 
[Ja, Deckshield ID används mest i parkeringshusen.] 

Bilaga 4 

Intervjufrågor till leverantören av Parkeringshus David bagare: Anders Kolmodin - Säljchef på 

Mapei, vid besök 2019-04-17 

• Vad heter produkten som används i David Bagares gata parkeringshus?  

• Hur kommer ni på denna systemet? Polyuretan som mjukgörare. 

• Vad består produkten av?  

[Akryl som det är i det här parkeringshuset. Epoxi läggs minst sen kommer akryl och sen polyuretan. 

Har ni sett i Mall of Scandinavia dem har polyuretan och täby centrum. Den som kommer nu är 

faktiskt polyurea. I den här branschen jobbar vi med fem härdplaster akryl, epoxi, polyuretan, polyurea 

och venylester. Venylester kan ni lägga åt sidan för att den jobbar vi med vid högre temperaturer. 

Venylester tål 135 grader och nästan alla kemikalier och det gör inte dem andra. Om vi kollar på en 

epoxi till exempel. Epoxin har elastat någon gång.] 

Då brukar jag säga så här plus och minus.  

[Om man kollar på vår bransch generellt sätt så finns det bara lägga akryl då skulle vi aldrig skriva så 

här akryl plus och minus för då finns det minus. Det är styrkan om du tittar på oss och du tittar på 

spikar och sto. Då har du alla det här. Så när vi pratar då kan vi gå in och prata om alla det här 

plasterna. Ibland kan du säga att det här rummet ska ha epoxi, det rummet ska ha polyuretan, där borta 

ska jag ha venylester. Men vi som säger att där ska vi ha akryl och där ska vi ha akryl.] 

Då titta jag på den akryl marknaden som var i Sverige när jag började 1996 så är det fortfarande lite 

hare Krishna över akryl och då menar jag inte religiöst utan man försöker lansera det som helt 

fantastiskt och det kommer du förstå när jag säger vad plus och minus är. 



 

Epoxi minus, Uv att epoxin gulnar fruktansvärt. Skulle jag lägga en epoxi här ute och vi skulle kolla 

på den ett år senare så skulle den vara gul. Plus och minus med epoxin är att den är hård och hård. 

Hård kan vara bra och det kan vara dåligt. Dåligt kan det vara om man lägger det på ett material som 

rör sig om du lägger epoxin på ett mjukt material så spricker den. Om du lägger den. Pratar du om 

nötning och slitage och den är hård då är det bra. Det är plus och minus på allt. Minus också som är 

intressant när det gäller parkeringshus härdningstid. Epoxin är känslig för temperatur.  

[Många gånger kan det vara att entreprenören gör fel så skriver det så här 15 grader och den som ska 

betala för värmen det är 15 grader då sätter jag på det en dag innan det innebär att jag pratar 5. Det 

innebär att en epoxi den är 5 till 6 grader så somnar den och sen när temperaturen går upp så börjar 

den att härda igen. Så därför kan man inte lägga en epoxi på den.] 

I parkeringshus lägger man på vintertid också men det vi gör är att vi stänger sida kanske för att det 

ska vara behagligt för dem som jobbar men för epoxin måste värmen vara extrem stor. Det är inte 

luften utan plattan det är ett minus.  

[Eftersom den blir så hård primear jag någonting så blir den stenhård då har man problem att härda till 

sig själv.] 

Ett system byggs så här bygger medan primer som är plast. Då har du en betong här så drar du en 

primer och det du vill är att den här primern går ner där i och det vill man för att den ska hålla emot 

hårdare. Skulle jag lägga den på den slipade betongen då måste jag använda en speciell primer som 

ska limma och har man en vanlig betong då har man en primer som ska penetrera, gå ner. För att 

kunna gå ner, när du gjuter.  

[Cement, ballast och vatten och så gör du en gjutning där. Ballasten vill ner och vattnet vill upp på 

grund av densiteten medan cementen följer med vattnet. När du vibrerar i en betong kör du 

vibreringsstaven för länge då kommer man ha ballasten längst ner.] 

Men längst upp så finns alltid betonghud/cementhud.  

[Finfin sand men framförallt finns cement och vatten och det här det dimensionerar vidhäftningen för 

att en epoxi är mycket starkare i draghållfasthet än betongen. Om vi har lagt en epoxi här och borrar i 

kärnan på 50 mm och drar ut den då smäller den där jag har foten. Det vill säga när jag drar upp den 

jag har epoxi och betong. Skulle jag lägga den på en sån här där jag har cement och vatten högst upp 

då smäller den direkt. Jag tror att på en sån här kan du ha 0,3 MPA och kravet för att få lägga i 

parkeringshus är 1,5. Värdet måste vara 1,5 när man drar ut borrkärnan och det är minimikravet.] 

Får man inte bort betonghuden så får man ingen bra vidhäftning och då får man ingen bra livslängd. 

Den (epoxin) är oflexibel. Om jag har ett bjälklag som rör sig då rör sig inte epoxin. Den är helt styv. 

Har en alkalisk miljö det vill säga en basisk miljö, PH-13 då är epoxin outstanding.  

[Om man tar injektering. Om man har en spricka i vägen, det rinner vatten då trycker jag i epoxi då 

händer inget för epoxin den limmar bara. Utan rinner det vatten och den drar in polyuretan då smäller 

den mer på vattnet, den härdar mer på vatten. Epoxi injektering det är limmande egenskaper bara. Om 

man trycker ner epoxin med tryck i en pump ner i sprickan så lyfter hela konstruktionen. Därför är det 

jordens dragningskraft som gäller.] 

Tittar man på en basisk miljö så är epoxin bäst och därför kan man börja med en epoxi primer och sen 

kan man gå vidare men då har man nästa problem hur funkar en epoxi på akryl och polyuretan på akryl 

och vise versa. För att utesluta det problemet så drar du en primer här så fölstrar du den med sand och 

då är det ingen kemisk bindning länge utan en mekanisk bindning. Mekanisk bindning är starkast. Det 

här blir som ett sandpapper. Storleken på stenen på sanden är intressant för den bygger tjockleken på 

hela materialet sen. Om stenen är stor. Man primear alltid och sen strör man den med sand. Om stenen 

är stor då är det praktiskt att man tar en raka, en stålraka så här och drar du en klar epoxi. När man 



 

kommer till stora stenarna så blir det olika mycket epoxi. Då ligger plasten här och då strör jag sand. 

Är det mycket plast då måste jag strö mycket sand är det lite plast då lägger jag lite sand och då 

bygger det tjockleken. Det du läser det här med olika tjocklekar. Det finns ett problem, en begränsning 

för att det ska bli ett bra resultat kan vara att ibland när du bygger då gör du 2 gånger. Gör du en 3 mm 

eller 4 mm då gör du en gång. Gör du 6 mm eller 8 mm då blir det två gånger annars blir det stor sten 

för att få 8 mm då blir inte slutresultatet bra. Det här spelar ingen roll om det är en epoxi, polyuretan 

eller akryl blir precis samma sak för man jobbar på samma sätt. När man har strött det här så är det 

fullt med sand igen då blir det som ett sandpappper en gång till. Det är ingen som klarar att kasta 

sanden precis så att all sand sätter sig. Det blir värre om man har för lite sand så man kastar alltid för 

mycket. Så nästa dag börjar man med dammsugning. När man har gjort det här då är man tillbaka på 

det här och då är det sand som sticker ut och då drar man lacken på det här. Då kan du dra med en 

dubbelläppad raka. Det innebär att på toppen ligger en färg. David bagare har ingen färg på lacken 

utan det är färg på sanden istället. Om du gör en epoxi eller lack då kan du välja om du ha färg. Lägger 

du en polyuretan så får du bara välja färg.  

[Polyuretan almatiska eller oloniska härdare men det vi använder i parkeringshus gulnar.] 

Skulle polyuretanen inte ha en kulör in så skulle den bli gul. Man är därför tvungen att välja en färg på 

polyuretanen men däremot akrylen plus sidan det är uv ljus.  

Membran är bara att sätta 1,5 mm. Membran har man om man tittar på ett material till exemepel epoxi 

den är styv oavsett hur man gör. Det finns inga epoxi membran just för att på grund av att den är för 

styv. Då har man ett polyuretan membran eller akryl membran. En epoxi på akryl funkar inte. 

Problemet med att fölstra ett membran med sand är att om man har något som är jätte mjukt då kan jag 

knäcka det och sen lägger du ut det och fölstrar med sand så knäcker du det och därför tappar du 

extremt mycket på ett membran som du fyller med sand och därför vill dem när du kommer till 

membranet så vill du ha primer, sand för mekanisk vidhäftning, membran själv. Det som händer är att 

du får bygga på ett annat sätt. Bara för att membranet inte ska ha något sand i sig och tappa 

elasticiteten så får man primea en gång till. Då har man inte samma primer för längst ner har man en 

betongprimer och här har man en vattensbevar. Så fort du har lösningsmedel i ett material det här 

vattnet så binder det mycket mer mot underlaget än en sån här traditionell primer. Membran har man 

för att kunna ta upp sidokrafter. I ett parkeringshus finns det många orsaker varför man lägger den här 

typen av beläggning. En orsak är att man inte vill ha ner salter i betongen och får man ner salter i 

betongen då rostar armeringsjärnen och rost är större i volym än vad järn är och då spräng det lös.  

Polyuretan plus och minus. Plus är att det är flexibelt. Flexibelt innebär att den kan röra sig.  Minus Uv 

att det gulnar, plus Uv i vassa systemen har UV finns i både polyuretan beroende på vilken härdare du 

använder. Minus temperatur. Ju segare materialen är att jobba med desto viktigare är temperaturen och 

det här är ett segt material. Epoxin är lättare material för att det är hårt och inte segt. Jobba med 

polyuretan i 8 grader 10 grader tar sin tid att härda så som epoxin.  

[Den är seg, det går mycket material, blir dyr att lägga för det används mer material än vad det borde 

göra framförallt även resultatet blir dåligt. Går jag o drar en polyuretan så ser jag dagen efter var jag 

har gått.] 

Minus med polyuretan den går inte att lägga november till april. Om man tittar på marknaden idag så 

är den i särklass den som läggs mest. Plus när det gäller slitage för den är väldigt stark. Men i rampen 

kan den nötas igenom. Fördelen med det här systemet är att man kan gå in och skära och så lägga nytt.  

Akrylen är snabb på att härda. Det kan vara negativt och positivt. Den är brandfarlig när den är i blöt 

form. När man jobbar med det här materialet måste man ha en brandsläckare med sig. Innan akrylen 

härdar är den i blöt form. På plussidan uv är den bra på. Den är bra på slitage och den är flexibel -30 

grader på vissa. Den är unik.  



 

Akrylprodukter har olika nummer och då finns det en regel att som säger ju lägre tal desto hårdare och 

ju högre tal desto mjukare. Sen finns det en teknik då har du siffrorna 1, 2 och 3. 1 börjar man med, 

sen 2 och sen 3. 230 är ett membran, 216 är lagt mycket i parkeringshus. Till exempel man lägger 

primer 101 sen 230 och sen 301. Primer för betong, membran och en stenhård lack vilket gör att det 

hårda spricker på grund av att det på ett för mjukt underlag. Denna lösning får man inte bygga. Det 

man är ute efter med parkeringshusen är att det ska bli snyggt, lättstädat, skydda vattnet att tränga in i 

betongen och till armeringsjärnen. Med epoxi har man inte så mycket att sälja på det är hårt eller hårt. 

Det är oflexibelt så du har inget att välja på. Om man ska lägga under grundvattennivån i ett 

parkeringshus då väljer man gärna epoxin därför att den trivs i basisk miljö och där nere är det alkalisk 

miljö men det kräver att det är styvt. Med akrylen kan man laborera. En vanlig kombination är 101, 

216 och 319. Hårdare primer sen lite mjukare membran och mjukare topplack. 101 primer är för 

betong och 107 är för icke sugande material det vill säga stål och plast. Om man lägger när det är 

minusgrader ute så släpper beläggningen enklare. Med akryl kan man välja om man vill ha hård eller 

flexibel.  

3 mm läggs på parkeringsplatser, 5 mm på körbana och kurvor och 8 mm på ramp. Stenstorlekarna 

man har att välja mellan är 0,3-0,7, 0,4- 0,8, 0,7-1,2 och 0,8- 1,4. 0,3-0,7 är mer slätt.  

[Är det en bostadsrättsförening kör jag på den.] 

Då får du välja mellan städbarhet och livslängd. Ju större sten desto större livslängd är det sådan är 

bara fysiken.  

[Om man har en bostadsrättsförening då åker man ut på morgonen och in på kvällen. Samma nästa dag 

men det blir ingenting på ytbeläggningen.] 

Större stenstorlek gör så att det blir svårare att städa. Väldigt svårt att nå med borste mellan stenarna. 

Tre stensorter som är väldigt hårda är granit, dynagrip och bauxit. Intressant med sand i rampen och 

kurvor. Olika hårdhet på sand.  

[Om man tar leksand som finns i sandlådor så är den mjuk. Man kan ta 50 och 50 blanda sand.] 

Produkten 216 Flexibinder är en hybrid, en blandning mellan polyuretan och MMA. Den fanns 2005 

när jag börja. Den är bra på slitage och den är flexibel.  

Polyurea är nummer ett på hållbarhet. Den härdar på 7 sekunder.  

[Man har en bas och en accelerator och det värmer upp det till 75 grader ungefär och det är för att 

densiteten blir lika på det här när det är 75 grader. Grejen är att det här träffas med munstycke där ute 

och står och sprutar med det här så kommer det in i det här röret och sen i det röret och sen träffas det 

där och då går reaktionen igång och då har man normalt 7 sekunder på sig att spruta och så härdar den 

7 sekunder senare.] 

Det går inte att få in sanden och därför får inte polyurea något halkskydd. Det här materialet är sjukt 

bra på nötning. Polyurea blir inte gul utan den blir värre.  

[Man kan måla den två gånger. Man kan måla den med en polyuretan så att den blir uv beständig. 

Målarfärgen slits igenom fort så det är ingen vits att måla.] 

Nolla på städbarhet, polyurea är svårt att hålla rent. Polyurea är bra på flex. Men materialet står emot 

nötning. Man lägger den i botten som ett membran och sen lägger man en polyuretan uppe på som ett 

slitlager. Då kan man lägga 2 mm. Man kan ha polyuretan som primer.  

Vi säger att vi har 4 våningar högt parkeringshus. Rampen här har väldigt hård nötning och det är 

oftast så att man kör fram bilen och sen gasar man till i rampen. Slitet där man gasar till precis innan 

rampen. Stor skillnad mellan en kurva och en rak sträcka. Man ser ingen nötning på en raksträcka eller 



 

parkeringsplats men i kurvan ser du. Ni kan tänka att om man borde lägga samma beläggning på alla 4 

våningarna eller inte. Då kan ni tänka att kanske ¼ av bilarna här uppe. Nedre våningarna fylls först. 

Men oftast föreskriver vi samma beläggning på alla våningarna. Lättaste sättet att tjäna pengar är att 

tänka till på en sån. Man lägger tjockare på bottenvåningen och tunnare på högsta våningen. På 

bottenvåningen som man lägger mest pengar.  

På David bagares gata har jag förstått att entreprenören har rätt. Så har den flexas lite beroende på var 

man har lagt och det är väldigt smart. Om du tänker dig en ramp 205 och 216. Parkeringsplats har man 

216. Ju lägre siffra destå hårdare och ju högre siffra destå mjukare och här mixar den mellan 205 och 

216 på parkeringsplatser. Det händer inget på parkeringsplatser och då är det intressantare att ha något 

som är mjukt än något som är hårt och står emot nötning. Då får man egenskapen i mitten. Man kan 

inte blanda två olika polyuretaner eller epoxi. Hade man haft en hård och en mjuk epoxi så hade man 

inte kunnat blanda dem utan det är härdare. Man blandar i hinken och så får man något mitt emellan i 

hårdhet och flexibilitet om man blandar 205 och 216. Man blandar även in en katalysator som gör så 

att materialet härdar.  

På akrylen kan man ha vilken färg man vill. Arkitekterna gillar mer att jobba med polyuretan. Om 

halkskyddet förvinner på akrylen så betyder det att den är på väg att brytas ner.  

När det är lackat så här. Det ligger en lack på lite tunnare på toppen av stenarna och lite tjockare 

mellan stenarna. När lacken är nött, lite sämre halkskydd då är det sten här och då går den inte att 

städa. 

Man kan blanda polyuretan och akryl Man kan teoretiskt sätt lägga massan med akryl och sen topplack 

med polyuretan. Men ni vill inte ha tiden då kan ni primea med akryl massan med akryl och topplack 

av polyuretan då kan man göra det på en dag. Det går att blanda systemen så för det blir mekanisk 

bindning. Enfärgat ligger i tiden ena orsaken till att det väljs mest.    

Vad består topplacken av?  

Består av akryl. Akrylen är genomskinlig därför är det sanden som har färgen. Är som en vanlig 

målarfärg fast den är transparant.  

Vad består slitlagret av?  

Slitlagret består av akryl. Akrylen är som cementen i en betong, ett bindemedel som binder sten. Om 

man inte hade blandat i akrylen så hade inte stenen suttit fast. Bindemedlet har olika egenskaper.  

Vilka åtgärder finns?  

Man kan lägga på nytt lager akryl där det har nöts bort. Nackdel med att det blir tjockare är att vattnet 

inte rinner bort.  

Gruset nöter bort beläggningen.  

Punktbelastning på parkeringsplatser.  

Lägger på tunt nytt lager för att det ska se snyggt ut.  

Epoxi blandas ner förstärker betongen. Sjunker ner i porerna, förstärker ytan på betongen. Sprickorna 

kan man laga genom att bila ur, limma med epoxi. Injektering med epoxi.  

Det går att fylla på med samma material.  

Karbonatiserad betong är dålig. C40 vanlig betong.  



 

[Elastokoler är färg i taket som skyddar mot karbonatisering.]  

[När man har dålig betong så kan man lägga tjockt.] 

Vad består membranet av och vilken av Mapeis membran används? Map -Pro M? 

Det är Map-Pro M. Rörelser tas upp högre upp i konstruktionen i membranet.  

Hur stor livslängd har beläggningen enligt er undersökning? 

Beläggningen kommer hålla 10 till 15 år. 

Bilaga 5 

Intervjufrågor till entreprenören till Parkeringshus Kungsbron: Ronny Arnell – Ansvarig för 

Stockholm och Norra Sverige på Eu plast, telefonintervju 2019-04-23 

 
Hur appliceras man ytbeläggningen Deckshield ID? primer, membran, slitskikt och topplack. 

Hur gör man på varje del? 
 

Förbehandlar betongunderlaget med stålkuleblästring. Sedan drar vi ut med gummiraka.   
 
[Färdiga satser från leverantörer just i det här fallet så levererade det med 12 kg satser som man mixar 

ihop.] 
 
Hälls ut på golvet och så drar man ut med en gummiraka i bägge riktningarna för att mätta ytan 

ordentligt.  

 
[I den ohärdad epoxiprimern ströade vi sen med sand i olika storlekar och olika fraktioner och den 

sanden kommer sen fungera som distans när man drar på nästa dag efter när man drar på själva 

polyuretanen.] 
 
Man fullsandar och ju större sandkorn man har lagt i primern ju mer polyuretan kommer att gå åt och 

man kommer få ett tjockare golv. Just i det här garaget som ni nämner skulle jag tippa på att det ligger 

en femmans storlek på sand i körbanan och sjuans vid parkeringsytorna. Men vi har ett membran i det 

här garaget. På primern lades ingen sand i det här fallet för man vill inte ha sand på primern innan 

membran läggs ovanpå som ska vara spricköverbyggande. Översiktligt sagt utförs först 

stålkuleblästring, epoxi primer, membran och sen läggs det ett tunt skiktmembran ovanpå membranet 

som fungerar som att hålla den här sanden man ströar i. Det extra skiktet ovanpå membranet är just 

bara för att få sanden att fästa i någonting som skapar distans för själva slitskiktet sen styrningen av 

tjockleken på den. I detta fall har vi inte gjort något indikatorskikt. Det var NCC som var beställare 

här. Man kan lägga in ett indikatorskikt i en avvikande kulör för att få en förvarning att nu är man 

halvvägs igenom men oftast är det så att toppskiktet den gråa ytan är bortsliten så fungerar det i sig 

som ett indikatorskikt och man tycker att det ser estetiskt så tråkigt ut att man vill åtgärda det och då 

har man också 90 % av tjockleken kvar. Det är sällan man kör i några år till för att komma till den röda 

indikatorn skiktet utan blir även aktuellt med att man lägger på ett nytt skikt för att få ett snyggt 

garage. Sannolikt var det så att du sa att det var reparerat nedanför rampen. Jag tror inte att den var 

genomsliten utan det helt enkelt inte var ljusgrått längre utan det var svart för färgen på topplacken var 

borta. Oftast gör man så man lägger på ett tunt skikt när man gör lagningen för att det inte ska se för 

tråkigt ut. Topplacken fungerar som ett indikatorskikt. Men ibland finns ett uttalat önskemål att man 

vill ha ett indikatorskikt när man har kommit halvvägs ner. När halva ytan är bortsliten ska man 

komma till exempel till en röd yta och vet att nu har vi slitit till hälften. Men nu i praktiken låter man 

sällan att det går så långt för det ser så slitet och tråkigt ut under flera år innan man kommer ner till det 

röda och då gör man insats långt innan dess. Mer av estetiska skäl än av funktion skäl.  
 



 

Förbehandlar ni betongkonstruktionen?  

 
Stålkuleblästring av mellanbjälklaget gjordes för att få maximal vidhäftning. Stålkulorna slår ner i 

betongen och öppnar upp ytan som är sugande och fri från damm. Stålkulorna slår bort överytan. 

Kulorna gör rent i sprickorna, blir 100 % dammfritt. Stålkuleblästringen gör även så att det blir större 

nedträngning i betongen och skapar öppnare yta. Epoxin tränger ner i porerna på betongen.  
 
Slipning trycker ner dammet men kommer inte ner i svackorna och sprickorna för att maskinen bara 

tar på toppen av ytan och trycker ner dammet i sprickorna. När ytan sedan ska dammsugas kommer 

inte dammsugaren åt dammet i sprickorna. Därför är stålkuleblästring bättre. Men om man ska måla 

tunnt ett golv så måste man slipa.   
 
Hur länge härdar materialet?  
 
Varje skikt brukar man säga att behöva 12 timmar på, så efter primern är lagt så härdar den i 12 

timmar och membranet i 12 timmar och nästa skikt den tunna membran i 12 timmar och så vidare. 

Detta är polyuretanen, sen så finns det akrylbeläggningar som härdar snabbare, men de en andra sida 

tar lika lång tid att installera för att själva installationen tar längre tid plus att det luktar så mycket 

därför har vi valt att jobba med polyuretan. Det här garaget som vi pratar om just nu tar ungefär en 

vecka sådant jobb. Det finns inte så mycket tid att vinna på med att ta en snabbhärdande produkt. 

Snabbhärdande produkter som till exempel härdar på 20 minuter kan läggas i ramper för att spara ner 

tiden. Polyurea härdar så fort att man sprutar på men då har man ändå en primer som ska på som 

behöver tid att härda och du har ändå ett topplack som ska härda så totalt sparar man ingen tid. Om 

man har 2000 kvadrat så tar det ungefär lika lång tid oavsett vad. Har man en begränsad yta på 50 

kvadrat däremot i en ramp då kan det finnas tid att spara. Allt gjordes i en stor etapp där man primear 

hela ytan i samma tillfälle, man lägger på membranet i samma tillfälle allt görs i en enda stor etapp. 

Den nedre våningen gjordes inte utan bara mellanbjälklaget som är gjort. Det nedre har inte samma 

beläggning utan var enbart av betong. För att det finns för mycket vattenuppträngning så den ligger 

helt oskyddad den betongen.  

 
Man måste tillsätta en härdare. Vi använder oss av Decksheild ID men vi har kompletterat det med ett 

membran mellan primer och slitskiktet så ser det ut mer på det garaget och det är så vi arbetar i 

allmänhet. Membranet lägger man i det här fallet bara för att det var ett sprucket mellanbjälklag. Hade 

vi lagt plattan ytan nedanför plattan på mark då använder i princip aldrig membran då är ren ID som vi 

lägger. Då har du mer rörelser i ett mellanbjälklag större risker plus den konstruktionen är mer 

känsliga för klorider. Membranet är till för att ta upp rörelserna och förhindra sprickor så att man inte 

får kloridinträngning och försvagning av mellanbjälklaget. Mellanbjälklaget är mer allvarligt eftersom 

det är mer en bärande konstruktion och plattan längst ner fungerar som plan yta att köra på. Har inte 

samma bärighetskrav. Det här garaget som vi pratar nu om är en nybyggnation av NCC.    
 
Använder ni någon skyddsutrustning när ni monterar ytbeläggningen?  

 
Man ska undvika hudkontakt. Dem har långärmade tröjor och hela byxor. Sen har vi givetvis handskar 

men det krävs inga skyddsmasker för det uppkommer inga ångor. Finns inga lösningsmedel till 

exempel som är hälsofarliga däremot så är mycket hudkontakt allergiframkallande men inga 

skyddsmasker för att det finns ingen lukt som stör tredje man på något sätt.  
 
Hur lång tid tar det att applicera ytbeläggningen?  

 
Skulle tippa på en veckas tid. Vi behövde använda helg i och med att membranet tar sin tid och sen är 

det linjemålningen och det ska sättas hålkäl och faser också mot pelare och väggar och det går någon 

dag till det också. Jag skulle gissa mig till att det var effektivt sju arbetsdagar. Motsvarande yta kan ta 

6 månader om det är omfattande betongrenovering först.  
 



 

Hur många arbetare behövs det för detta projekt?  

 
Om det var 2000 kvadratmeter skulle jag gissa mig till 5 man.  
 
Skötselråd? Tips för underhåll? 

 
Att man åtminstone har två rejäla städningar per år efter vintern behöver man ta bort gruset. Att man 

håller borta grus för det ökar slitaget.  
 
Vilka svårigheter uppkommer under arbetsgången?  

 
[Inga svårigheter. Det var en byggarbetsplats, en nybyggnation och det är oftast enklare om man är 

överens med totalentreprenören NCC i det här fallet och det gick bra.]  

 
Följer ni rekommendationerna för tjocklekar till exempel i ramperna eller gör ni utifrån er egen 

erfarenhet?  
 
Tjockare i körbanan och tunnare på parkeringsplatser gjorde vi. Den var inte mer än 3 mm tjockleken 

på beläggningen. Eftersom detta arbete utfördes för 10 år sedan. Idag använder vi tjockare 

beläggningen än så.  

 
Hur mycket kostar arbetet ungefär?  
 
[Kom inte ihåg, det är 10 år sedan. Om det är 2000 kvadratmeter kan jag gissa mig till en miljoner kr.] 
 
Hur lång livslängd har beläggningen?  

 
Beläggningen håller betydlig mycket längre än 10 år. Till exempel om man tar Täby centrum södra 

garaget som ligger 4500 bilar varje dag iallafall 363 dagar om året som rinner ut samma väg. Där har 

man ett underhåll kanske vartannat år på hårt utsatta platser. Har man ett brf garage där man har 70 

bilar in och ut en gång om dagen då håller det ju oerhört mycket längre. Så det är helt beroende på 

vilken planlösning. Hur många bilar som har dubbdäck, hur fort kör man i garaget, hur skarpa är 

kurvorna, det är massa med parametrar som styr. Men nu när vi håller oss till kungsbron garaget så vet 

vi att den har legat där i 11 år och den ytan som är åtgärdad är nedanför rampen precis och det 

utförandet är med kvartssand och inte med den starkare dynagrip sanden som används idag så kanske 

man hade inte behövt göra en åtgärd där heller. 10 år är bevisligen inte är ett problem i det här garaget 

och med tanke på hur det ser ut på övrigt så kan vi tro att man inte behöver göra någonting på 

närmaste 10 åren heller men det betyder inte att man kan översätta det till dem andra garagen det beror 

helt på hur garagen är utformat. Mer bilar än ett brf garage men mindre än i Täby centrum. Hur många 

bilar, hur många cykler, hur många transporter om man tar Täby centrum som vi gjorde för sju år 

sedan. Där finns en del underhåll. Om vi säger 4500 gånger 363 dagar det blir 1,6 miljoner bilar på ett 

år att det håller 3 miljoner bilar på hårt utsatta kurvor. Efter att 3 miljoner bilar kört in och ut och 

svänger på samma ställe så behöver man gå in och göra en åtgärd. Sen om det tar ett år eller hundra år 

beror på hur lång tid det tar till bilarna har passerat.  

Bilaga 6 

Intervjufrågor till Anne Lintala - Informatör på Stockholm Parkering, vid besök 2019-04-29 

 
Hur bildades Stockholm Parkering?  

 
Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholm stad, verksamheten har funnits i 

över 40 år. Bakgrund till Stockholm Parkerings uppkomst var att det var parkeringskaos i Stockholm 

på 1970-talet och gatuparkeringar var fulla av bilar. Det revs många kvarter i Stockholm och det fanns 



 

många rivningstomter. Genom att utnyttja dem och bygga dem till parkeringsplatser löste man en del 

av problemet med parkeringskaoserna.  
 
Hur har företaget utvecklats sedan det bildades?  

 
Bolaget är ansvarig för 64600 P-platser idag och äger sammanlagt 32 stycken parkeringshus med cirka 

6400 platser. 
 
Vad gör att bolaget växer?  

 
[Bygga nya parkeringar på tomtmark.]  
 
Vilka svårigheter har Stockholm parkering stött på?  

 
[En svårighet har varit att fylla parkeringsplatserna för elbilar. Därför har man placerat ut 

laddningsplatserna på sämre ställen i garagen så att andra bilar i första hand väljer p-platser som inte 

har laddplatser.]   

 
Hur ser framtiden ut för Stockholm parkering?  
 
[Vi kommer bygga nya garage som Hjorthagen och Hagastaden.]   

 
Vad vill Stockholm parkering satsa på nu och i framtiden? 
 
Hållbara mobilitetstjänster är det Stockholm Parkering satsar på nu. Genom att bygga fler laddplatser i 

anläggningarna kommer Sverige att öka chansen för att skaffa elbilar. Stockholm Parkerings strategi är 

att ha minst 20 procent laddplatser i egna anläggningar.  
 
Sen så fokuserar vi mycket med att tillhandahålla infartsparkeringar. Till exempel används en 

infartsparkering vid idrottsanläggningar på dagen av dem som tar bilen till stan och på kvällen av dem 

som besöker idrottsplatsen. Så anläggningen fullt utnyttjas på alla timmar. Infartsparkering ska finnas 

nära kommunikation.  

 
[Stockholm parkering vill installera cykelplatser nära stationer. Så att man kan cykla sista biten i 

innerstaden till sin slutdestination. Cykelgaraget på Odenplan har bara förhyrda platser. Cykelboxar är 

efterfrågade här i Stockholm. De finns i vissa anläggningar och är oftast placerade i garage på sådana 

ytor som inte kan används till parkering för bilar. På så sätt nyttjas alla ytor i ett parkeringshus.] 
 
Stockholm Parkering försöker alltid bygga nya eller tittar på befintliga, vid idrottsplatser om det är 

tomma hitta en ny användning. Ingår i hållbar mobilitet. Bilpooler har fasta platser, Voi elsparkcyklar, 

cykelpool, cykelboxar som har eluttag. Blanda besöksparkeringar med förhyrda p-platser.  

 
[Dekaler placeras på bilrutorna för dem som har förhyrda platser. Bilar som har dekaler kan parkera 

överallt i garagen vilket gör att parkeringsplatser som annars skulle förhyrda inte står tomma.]  

 
I många nya områden som byggs finns inte boendeparkering på gatan utan parkeringsbehovet ska 

lösas på tomtmark.  

 
[Stockholm parkering är med när nya stadsdelar ska planeras.] 

 
[P-köp utnyttjas.] 



 

Bilaga 7 

Intervjufrågor till beställare: Fredrik Söderholm- Vice VD/ avdelningschef för fastighet och 

projekt på Stockholm Parkering, vid besök 2019-05-08 
 
Hur och när görs en insyn? Hur går ni tillväga som beställare när ni beslutar för att renovera 

ytbeläggning eller åtgärda en skada i en parkeringsanläggning?  
 
Rondering görs veckovis av anläggningsskötare som jobbar åt Stockholm Parkering. 

Anläggningsskötare upptäcker skadorna och en felanmälan görs. Sedan kontaktar hen affärsområde 

inre eller yttre beroende på vart i Stockholm Stad parkeringsanläggningen är beläget på. Affärschefen 

skickar felanmälan vidare till avdelning fastighet och projektavdelning där avdelningschefen tilldelar 

ärende till en projektledare som har erfarenhet inom denna typ av skada. Denna Projektledare bedömer 

skadan utifrån ett fysiskt platsbesök. Där hen bedömer skadeomfattning och om den skulle påverka 

ytbeläggningens beständighet, bärighet och livslängden. Vidare fatta ett beslut om lagningar ska 

utföras eller om en ny ytbeläggning ska appliceras.  

 
Inga ronderingar eller besiktningar görs varje år för det är opraktiskt. Besiktning görs endast när ett 

nytt parkeringshus står klart och efter en totalrenovering av ett parkeringshus.  

 
Hur ser Stockholm Parkering på digitalisering? 

 

[Vi har tagit upp frågan med sensorer men detta gynnar bara byggavdelningen. Ett garage har en 3D 

modell där till exempel pelare är inskannade så att förarlösa bilar ska kunna parkera.] 

 
Vem gör val av vilka åtgärder som ska göras? 

 
[Det är vi Stockholm Parkering som bestämmer vilken åtgärd som ska göras. Men entreprenören kan 

ge förslag på åtgärder.] 
 
Vad är bakgrunden till valet av polyuretanbeläggningen i Parkeringshus kungsbron?  
 

Av kostnadsskäl valdes Flowcretes systemlösning. 

Bilaga 8 

Intervjufrågor till Ylva Edwards, Ylva Edwards Materialteknik AB (tid. RISE/CBI 

Betonginstitutet) och Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB, vid besök 2019-05-08 
 
Räknas denna skada som vi såg i arenagaraget som vidhäftningssläpp eller räknas skadan som 

dubbdäcksslitage?  

 

Ja, detta är ett vidhäftningssläpp. Man kan också få sådana skador på grund av en tidig blåsbildning 

som kan leda till ett genomslitage på beläggningen.  

 

På provyta 1 såg vi smala ränder av sjunkmärken som kunde kännas på beläggningsytan. Vad 

tror ni att det är för skada?  

 

Det är ingen skada. Märkena uppkommer på grund av en sk. piggroller som man använde vid 

appliceringen av ytbeläggningen. Piggrollern får massan att släppa ut, den vid materialblandning 

inneslutna luften.  

 

Hur uppkommer sjunkmärken? Hur åtgärder man den? Hur minimerar man denna skada?  

 



 

Sjunkmärken uppkommer på grund av värme, statisk belastning över lång tid och t.ex. av 

motorcykelstöd. Hårdheten på gjutasfalten avgör om och när sjunkmärken den uppstår. Men 

gjutasfalten är lättaste att laga jämfört med andra ytbeläggningar. 

 

Hur uppkommer vidhäftningssläpp? Hur åtgärder man den? Hur minimerar man denna 

skada?  

 

Vidhäftningssläpp uppkommer på grund av lufttransport, fukttransport och lokala föroreningar från 

underlaget men framförallt p.g.a. bristande förarbeten. Det finns inga genvägar, man får göra om, göra 

rätt, helst från början, med noggrannhet, kunskap och erfarenhet så minimerar man risk för skador.  

I undantagsfall är Alkali, kiselreaktionen som ingår i olika ballastmaterial i betongen en skadeorsak. 

Alkalisilikareaktionen (ASR) beror på att silika (kvarts) kan lösas upp och bilda en gel i den alkalina 

miljön som finns inne i en betong. Gelen kan sedan hydroskopiskt ta upp vatten vilket ger en 

expansion som spräcker betongen. 

 

Hur uppkommer repskador och dubbdäcksslitage? Hur åtgärder man den? Hur minimerar 

man denna skada?  

 

Repskador är oestetiska, ingen farlig skada. Uppkommer på grund av att dubbdäcken vrider på sig när 

bilen ska svänga in på en parkeringsplats. Om repskadorna går ner till betongen är det förstås 

allvarligt. 

 

Hur uppkommer sprickor och lokal sprickbildning?  

 

Lokal sprickbildning uppkommer beroende på krympning, hårt tryck på ytan, dimensionering och 

belastning. Sprickor kan bero även på rörelser i konstruktionen. Sprickor som inte går igenom 

skyddsbeläggningen till underlaget är materialsprickor. 

 

Sprickor kan minimeras med spricköverbyggande membran, gjutasfalt har tätskiktmatta med samma 

funktion, att motstå rörelse i underlaget. 

 

Hur uppkommer blåsbildning? 

 

Blåsbildning även kallat pinholes uppkommer på grund av att primern inte har torkat eller inte helt 

täckt betongunderlagets porer och då nästa skikt påförs bildas där en luftansamling.  

 

Blåsbildning och pinholes är inte samma sak. 

 

Ett flertal anledningar till att blåsbildning uppstår kan tas upp: 

- Hög fukthalt i nykonstruktion 

- Dålig förbehandling och utförande 

- Pinholes 

- Betongtillsatser 

Betongen och tillsatsmedel i betongen har också tagits upp som en möjlig bidragande faktor till 

blåsbildning. 

Otillräcklig uttorkning av betongunderlaget före installationen av ett tätskikts- och beläggningssystem 

kan bli en bidragande orsak till att blåsbildning uppstår i samband med installation, eller senare. 

Man tvingas i många fall att installera tätskiktssystemet på en undermålig betongyta och risken för 

blåsbildning blir då uppenbar. 

Problem som kan uppstå med tätskikt som applicerats på undermåligt underlag är framförallt 

blåsbildning till följd av dålig vidhäftning mot underlaget. 

Försegling ger ett bättre skydd mot eventuella pinholes och därmed också blåsbildningsproblem.  



 

Primern förväntas tränga ner i betongen och väta underlaget, ha en viss fuktavvisande och 

dammbindande effekt samt eventuellt kunna förhindra eller reducera blåsbildning. 

Bristfälligt utförande kan hänföras till förbehandling av betongunderlaget, primer eller försegling av 

betongytan och/eller installation av tätskiktet som sådant. Detta är utförandefel som påverkar 

slutresultatet i mycket stor omfattning och kan leda till blåsbildning i beläggningssystem. 

 

 

Vilka skador kan uppkomma på Polyurea? 

 

Skador som kan uppkomma på polyurea är vidhäftningssläpp. Halkskydd är ett problem för polyurea 

eftersom den normalt är slät. Polyurea är även väderkänslig vid sprutapplicering. På garage appliceras 

minst 3–4 mm i flera skikt om halkskydd är ett krav. 

 

För- och nackdelar med olika typer av system enligt tabellen nedan. 

Tätskiktssystem Fördelar Nackdelar 

Polymerbitumenbaserad 

tätskiktsmatta 

-Förtillverkad 

-Lätt med efterkontroll och 

eventuella reparationer 

-Spricköverbryggande 

-Överlappning 

-Svetsning (överhettning av 

tätskikt och betong) 

-Blåsbildning 

-Tätskiktet bör ej ligga 

oskyddat 

Asfaltmastix (med polymer) -Skarvlöst 

 

-Färskvara 

-Blåsbildning 

Flytapplicerat system av 

härdplasttyp – Generellt 

-Skarvlöst -Blåsbildning 

-Svår kontroll 

-Flera skikt, tjocklek 

-Exakta 

blandningsförhållanden, 

  speciell teknik 

-Hälsoaspekter 

-Kostnad 

Epoxi  Ej spricköverbryggande 

Polyuretan -Spricköverbryggande -Fuktkänsligt 

Polyurea -Spricköverbryggande 

-Snabb härdning 

-Ej klimatkänsligt 

 

Akrylat Snabb härdning -Krympspänningar 

-Stark lukt 

-Brandrisk 

 

En leverantör sa att polyurea är mycket giftig men på olika entreprenörers hemsidor står det att 

polyurea är miljövänlig?  

 

Polyurea är en härdplast och som vid applicering kräver personliga och flera skyddsåtgärder. Polyurea 

blir därför relativt dyrare, då man måste täcka allt som inte ska sprutas. Förr behövde man begära 

dispens för att spruta härdplaster vilket ledde till att ingen orkade begära entreprenadtillstånden för att 

spruta härdplaster enligt regelverk från arbetsmiljöverket. 

 

Sprutapplicerad polyurea fås när isocyanat reagerar med polyamin. Isocyanaten kan vara 

monomerbaserad, utgöras av en så kallad prepolymer, en polymer eller en blandning av dessa. 

Prepolymeren kan innehålla både amin och/eller hydroxylgrupper, medan den andra komponenten 



 

(polyamin) bara får innehålla amingrupper. Polyurea enligt nedan.

 
Åtgärder:  

 

Olika förbehandling vilken anser ni är mest effektiv? 

 

Stålkuleblästring anser Vi vara den bästa mekaniska förarbetesmetoden, men vanligast används 

diamantslipning och i vissa fall fräsning samt därefter dammsugning det som gäller som förarbete. 

Naturligtvis beror förbehandling på betongunderlagets kvalitet, textur, porositet och föroreningsgrad 

vid en befintlig betongyta.  

Vilka åtgärder finns det för olika skador på härdplastbeläggningar?  

 

Man skär ut den skadade beläggningen och reparerar likt den befintliga och det gäller generellt för alla 

härdplasterna. 

 

Det går att lägga en ny beläggning på en befintlig akryl och få en kemisk bindning med ett gammalt 

material. Akryl kan återaktiveras och är en termoplastisk produkt med en snabb uthärdningsprocess 

och den kan kombineras till en sk.hybrid och med olika material för att hitta optimala lösningen. Allt 

beroende på förutsättning och miljö. 

 

Om samma skada uppkommer på olika beläggningar används samma åtgärd?  

Ja samma åtgärd kan användas men beror på underlaget till exempel på gjutasfalt fyller man bara igen 

ojämnheterna med gjutasfalt. Det är lättast att åtgärda gjutasfalt. 

 

Tätskiktsmattan under gjutasfalten fungerar som ett membran och är spricköverbyggande.  

 

Vi vill veta i detalj till exempel vilka verktyg som används, vilka steg utförs vid lagningen, hur 

lång tid det tar?  

 

Man skär med ett vinkelkap som har en diamantklinga. Diamantklingan skär ner i underlaget, sen ska 

man bila rent, dammsuga, applicera vidhäftande primer, sen lägga membran, sen slitlager och sist 

topplack. Denna åtgärd funkar på härdplastbeläggningar.  

 

Övrigt: 

 

Varför valde ni att ha testytor just i Åkeshov Parkeringshus?  

 

Vi fick lov av Stockholm Parkering. För att vi ville ha ett parkeringsdäck och med en 

betongkonstruktion direkt på mark. Vi hade redan ett mellanbjälklag och en våning högst upp.  Helst 

skulle vi velat ha ett parkeringshus med mera trafik. Men vi fick en anläggning som var lågtrafikerad 

vid den tiden 2014. 

 

Vilken källa fick ni priserna ifrån på Åkeshov provytorna? 

 

Av entreprenören som applicerade ytorna.   

 



 

Bilaga 9 

Intervjufrågor till leverantör av Arenagaraget: Carl Fredrik Söderberg - VD Modern Betong, 

vid besök 2019-05-09 

 
Varför uppkommer de här skadorna? 

 
De här släpperna som man ser, det är karakteristiska släppor för den nya cementen som man har i 

betongen i förhållande i kombination med de flyttillsatsmedel som finns idag. 
 
Den gamla standard cementen som har en CEM 1. Cement gör man av klinkerlera. Klinkerlera gräver 

man upp, det gör man på Gotland. Sen bränner man de i ugn det är då man laddar den och sen maler 

man den så det blir damm, det blir cement. Men om du blandar bränt klinkerlera med vatten då blir 

den hård direkt. Alltså man blandar kalk i den. Så Portland klinkerleran blandad med kalk det blir en 

cem1. Då är det en ren cement som man kallar det för.  
De här bygg och bascement det är det som säljs idag från tillverkarna. Då blandar man i andra 

fyllnadsmedel i cement, det vill säga flygaska t.ex. som också hjälpte till med bindningen på en viss 

del, men det har inte samma, det får bieffekterna. Då kallar man den, för då går det åt mindre sånt, för 

det man bränner i ugn går åt energi, och ju mindre av det man kan användas så kallar man det för 

miljövänligt cement. Och blandar man i flygaska kan man använda mindre bränd klinker, alltså mindre 

rent cement och så blandar man ut det med flygaska då får man en massa bieffekter, som att cement 

inte binder ihop om den ena har börjat torka och det kom ny på då fastnar den inte, då får man sånna 

släpporna.  

 
Så om man går till anläggningscement. Gjuter ett golv med bara anläggningscement som än idag är en 

CEM 1 då får man inte sådana problem.  

 
[Det har tagit mig 15 år att komma fram till och jag har jobbat inom branschen i mer än 30 år. Vi är de 

första i Sverige som håller på med hårdbetong, min far var, jag hakade på. Men man fick aldrig sådana 

släpp när jag var liten, aldrig. Det började för 10-12 år sedan.  Och det var då tillverkarna har gjort om 

sina cement som det började komma.] 
 
Men det som ställde till utredningen var att det kom nya flyttillsatsmedel. För att förut hade man bara 

lignosulfonat, melamin, naftalen, sen kom polykarboxylat, det är det man gör självkompakterande 

betong av. Vad som händer det är PC flyten binder vattenmolekyler till cementkornen, och släpper inte 

ut nånting mera. Så om du har en betongyta så här som torkar på ytan så kommer inte upp nånting fukt 

underifrån. Så har du väl blandat det här lägger ut det med gamla flytmedel och gamla cementen då 

hade man en fukttransport intern i betongen. Så torkar den på ytan för att det blåser så kommer det upp 

nya fukten underifrån. Så den blir aldrig torrt på ytan. Den nya betongen idag med de nya flytmedel, 

torkar den på ytan då blir det som ett skinn. För det kommer inte upp någon fukt för att varje lite 

cementpartikeln har bundit sin vattenmolekyl till sig. Och den här vattentransporten är avgörande om 

man ska lägga fina ytor av betonggolv. Så de här släpparna fanns inte för 10 år sedan. Så nu när vi 

märker varför de uppkommer har vi rekommenderat alla att använda anläggningscement. 

 
Kör anläggningsbetong. Då får man inga problem. Anläggningsbetong är annars till för fundament 

eller bropelare och såna saker, alltså anläggningsbyggnation. Men det är den enda cement idag som 

egentligen går att lägga ett riktigt bra golv. Så det skulle jag rekommendera till Stockholm Parkering 

24 timmar om dygnen. Kör anläggningsbetong, strö hårdbetong och då kommer de får noll problem 

med golv.  

 
Kan man applicera hårdbetong i mellanbjälklaget med tanke på rörelserna i underlaget? 
 
Det kan man göra, men hårdbetong kan inte överbrygga en rörelse för att hårdbetongen är ett styvt 

material. Så det kan inte överbrygga. Därför läggs den helst på grundplattan.  

 



 

Hur minska man uppkomst av sprickor? 

 
[De parkeringshus som vi gör nu för vi hade levererade massor med parkeringshus i Norrland.] 
 
Då gör de en pågjutning på kassetterna på 10 cm och sen så lägger man ett membran och sen lägger 

man en 5 - 10 cm pågjutning till som man lägger ovanpå betongen. Det finns hårdbetong som man kan 

gjuta kanske 40 mm tjockt. Då kan man ha membranet under det.  Så det gör man 10 cm gjutning som 

är armerad. Man måste ha armering nånstans för att ta upp rörelserna. Sen 10 cm pågjutning på 

kassetterna med armering i sen kan man lägga membranet och hårdbetong. Om pågjutning är tunnare 

än 10 cm då kan krymp problem, sprickor och andra anledningar. Så 10 cm är ganska bra att inte gå 

under. Så fort man kommer till 7, 6, 5 cm då får man krymp problem och andra problem med armering 

osv.  
 
Och kassetterna de är förspända så de behöver en samverka med en pågjutning, annars skulle man 

kunna lägga en membran direkt på kassetterna. Men vad vi har gjort på många andra ställen också är 

att om kassetterna ligger så här så kör vi ett polymembran bara där över skarvarna för det är där 

rörelser kommer komma. Sen har vi lagt hårdbetong tvärs över hela ytan.  
 
[Det har vi gjort på Storken, I Norrköping och Malmö, Göteborg.] 
 
Så det går att lägga tung hårdbetong direkt på bara ett membran som är lagt över varje skarv i 

kassetterna också, det funkar. 
 
Men vad jag tror Stockholm Parkering upplever som problem när de lägger hårdbetong eller betong i 

parkeringshus är spricker. För att undvika spricker, ju större sten man har i en betong desto mindre 

krymper den. Så ju större sten och ju större armering man har, eller kraftigare desto mindre krymper 

den. Och nu är det så de här nya cementen, bygg och bascementerna, om man går till alla riktmedel, 

bygg AMA och allt det där, rekommendationer för hur man armerar så står det att betongen krymper 

0,3 promille eller nånt så där. Men med de nya cementen så krymper mer än dubbel så mycket, 

krymper mer än 0,6 promille.  
 
[Vilket innebär att krympningen av dagens betong är mycket mycket större än vad tillverkarna har gått 

ut och sagt. Så de sista 10- 15 åren så har all betong krympt dubbelt så mycket som konstruktörerna 

har räknar med vilket har gjort att alla golv har egentligen spruckit. Och det är nog vad Stockholm 

Parkering upplever. Att de får mycket mera sprickor än vad de har blivit lovade. Och det gäller för oss 

på industrigolv sidan också. ] 
 
Hur minimerar man uppkomst av sprickorna? 

 
Så därför rekommenderar vi på industrigolv att man går upp till för 16 mm sten är vanligaste 

stenstorleken i betong, vi rekommenderar alla 24 mm sten eller 25 mm beroende på vart man är i 

landet.  25 mm sten dmax heter det ju, dmax 25 mm. Går upp minst enklast i armering, så är det 

rekommenderad 8, går upp i 10. Och använda anläggningscement då får vi inga sprickor, alltså noll 

om man använder 25 mm sten, större armering och anläggningscement. 

 
Hur minimerar man uppkomst av vidhäftningssläpp? 
 
Så vi är ganska säkra på att cementen är det stora problemet för betonggolvet här i Sverige. Därför går 

vi på anläggningsbetong så långt det bara går. För att då får vi mycket mycket mindre släpp på ytan 

eller inga släpp på ytan,  
 
[vi får ingen princip sprickor och då kan golvläggarna istället fokusera på att göra fina ytor, i rätt färg, 

i rätt finish. Men ibland kan det se lite tråkigt ut för att man väljer tråkiga färger.] 
 



 

Hur motstår hårdbetong mot vatten? 

 
[Hårdbetong är egentligen tätskikt för armeringen inte tätskikt för vatten egentligen om du har skarvar 

i den. Och du måste alltid ha skarvar i betong. Då måste du täta under de skarvarna med det antingen 

flytande polyuretan eller matta eller med andra bitumen, bitumenmassa. Jag tror på hårdbetong i 

parkeringshus. Jag tror den är det enda rätta. Jag tror inte det finns starkare. Den finns i Bromma 

blocks.] 

 
Hur mycket väger den ungefärligt? 
 
Den väger 30 kg per kvadrat ungefär. Varje mm väger 2 kg ungefär. Så beroende på hur tjockt man 

gör så väger den tyngre. 
 
Vad är fördelen med hårdbetong jämfört med härdplast och bitumenbaserade tätskikt?  
 
Hårdbetong håller mycket mycket bättre och mycket längre livslängd än polyuretan och polyurea och 

allt det där. Hårdbetong är UV beständigt, alkali resistent, olje resistent och frostbeständigt. Den tål 

allting.  
Det är det som gjutasfalt har sin fördel, det är dess täthet men lägger man betong så får man längre 

livslängd men kanske lägger mera pengar på tätskikt under innan man gjuter.  
 
Stålglättad hårdbetong och glättning är det samma sak?  

 
Ja det är samma sak. Stålglättad gör man med en maskin som snurrar. Sen kan man glätta för hand 

också. Handglätta, eller kan man sätta handverktyget på ett långt rör, då kan man kalla långståla golv. 

[Men glättning kallas även för stålslipning. Gammalt uttryck. Men stålslipning är inte samma sak som 

slipning.] 
 
Så när betongen är blöt, kladdigt fortfarande då kör man med tallrik och det är när man kör tallrik som 

man kastar ut hårdbetongspulvret. Och sen när den har fuktat igenom så skura man in det. Så man 

arbetar in det ytan i betongen. Sen glättar man så det blir blankt, då tar man bort tallriken och kör med 

bladen, då blir det blankt.  
 
Glättning och kvastning det är det man gör. Kvastning är för att göra halkskydd.  

 
Vad är slodade betong?  
 
När man lägger ut betongen så lägger man med ofta med laser och plattan för att lägga höjden. sloda 

Den är rund i formen för att den ska suga tag i betongen lite. Den har en flygplansvinge, rund på 

undersidan. Sen lägger man den på betongen. Gungar den och rycker i den och backar. Den skapar den 

en vågrörelse i betongen som gör att den plana ut sig, det är ett sätt att sloda betong. När man sloda 

betong går man baklänges. Då är betongen fortfarande blöt. Då blev det en yta som sticker ut lite 

stenar, inte en trevlig yta, den är inte slät, den är halvknotig, den är som att man bara har hälla ut 

betongen och låter det vara egentligen. Fast man fina till det lite grann med att gunga att sloda i. Detta 

görs om man spara pengar. Att man inte vill lägga tid alls. För att all betong slodas, det är liksom 

första stadiet man gör. Man pumpar ut betongen, man vibrerar den i rätt höjd, sen slodar man. Det gör 

man på all betong. Då kan man inte heller gjuta in hårdbetong med bara slodade betong. Man kunde 

strö lite hårdbetong och slodar in det, men skulle inte se snyggt ut, inget bra, ingen funktion. Glättning 

ger hårdare ytan. 

 
Det finns olika appliceringsmetoder och vilka är vanligast? 
 



 

Ströhårdbetong, den som man ströa i, den kan strö för hand, eller med strövagn stroller vagn. Eller kan 

man ströa med en balja som hänger i luften över betongen och ströa hårdbetong från luften, det är bra, 

då får man inga fotspår, man slipper gå, man orkar ströa mer material så man får i mer man ska.  
Så antingen för hand, eller med strövagn eller med ströbalk. 
 
Sen finns det också pumpbara som lägger så här tjockt, det är också ett sätt att applicera, att pumpa ut. 

Pumpbar hårdbetong finns, den är smidigt, för att den kommer med en slang i, sen lägger man på 20 

mm.  
 
Vilka skyddsutrustning ska man ha på sig? 

 
Bara andningsskydd mot dammar. Så fort du jobbar med betong då får du inte få betongstänk på dig, 

det gör inte så mycket, men om du har blött, t.ex. om du har byxorna utan knäskydd och byxorna får 

blötbetong på sig, då är den betong blöt så länge den börja fräta på knäna. För att cement fräter. Men 

innan den har hårdnat. Får du betongen på handen då torkar det så fort att det inte hinner hända 

någonting. Men man kan inte spilla betong i stövlarna som hålls fuktigt av fotsvett och grejer, för då 

fräter det på fötterna. Och i kläderna suger det åt sig vattnet då hålls det fuktigt mycket längre, och 

därför är det viktigt att man ha skyddskläderna så man inte har betongen liggande mot huden. Men på 

händer eller ansiktet det torkar direkt. Det händer ingenting.  
 
[Men det är inte alls lika farliga som polyurea och polyuretan och epoxi. För att där kräver man ha 

skyddsutrustning på riktigt. Sen är tillverkning av härdplastmaterial jättefarligt. De epoxifabrikerna är 

inte roligt asså. De har massor utsläpp och ren kemisk hantering hela tiden. Polyuretan nöts mycket 

fortare på mekanisk nötning.] 

 
[Skellefteås nya parkeringshus använder våra produkt. Nya stora parkeringshus i Sundsvall under 

sommaren.] 
 
För det första anläggningscement under, 25 mm sten i betongen under, går upp en klass i armeringen, 

efterhärda ordentligt och sen välja rätt hårdbetong till rätt ställen. 
 
Membranhärdare kan inte nöta bort direkt, den försvinner efter några år. Då håller den golvet fuktigt 

mycket mycket längre, så det är mycket effektivare än vatten och plast. Även om plast är hundra 

procent tät och membranhärdningsvätska kanske är bara 90 procent tät. Så den där plast är borta efter 

några dagar, men vätskan är kvar i några år. Man sprutar ut den sist av alla. Sen är det klart. 

 
Vilka metoder väljer ni för ytbehandling av hårdbetongen?  
 
När man lägger att betong golv så river man med tallrik, det kallas för brädriva eller riva. Man packar 

ihop stenarna så de lägger sig rätt, lägger sig tätt som möjligt. För att det inte är cement som är starkt i 

betong utan det är stenarna. Sen när man är klar med rivningen då glättar man, då packar man ihop de 

allra minsta stenarna som har lagt ovanpå. Så det blir en ännu hårdare yta. Om man sen slipar golvet, 

så slipar man bort den hårda som man har skapat genom hela processen. Så det är absolut en nackdel 

med slipning. 

 
Brädriven är som att skura, alltså med tallrik. Det är det man gör med tallriken man brädriver. 

Brädrivning går att även göra på stora projekt. Men det blir en mycket mer grövligare yta. Det blev 

som en sträv yta, det halkskyddar också. En viktigt steg i processen. Om man ska glätta måste man 

brädrivas först. Slodning är ett steg, brädrivning är ett steg och glättning är ett steg. Så allting ska 

göras men om du säger att du vill ha en slodade yta då är det billigaste för då kan du sluta nu. Vill du 

ha en brädriven yta då får du göra det, se vill du ha en glättad yta då får du göra det, men du kan inte 

göra en glättad yta utan att sloda och brädriva. Så det är bara ett steg i processen. Först måste du 

vibrera, sen sloda, riva sen måste du glätta. 



 

När du lägger ut betong så vill du fixa till ytan på den då använder du rivbräda. Jobbar man sen i 

cirklar. Det är därför det heter brädrivning. Men med maskin så gör vi brädrivning med sån maskin 

med sån tallrik. Så brädrivning sen stålar man. Det här är ett handstål, då blir det jätte slät. Vi gör 

brävrivning sen stålning men vi gör det med maskin. Drar ut den långt sen vrider jag om den så 

borsten går ner i betongen och i och med jag har en lång stång att köra den på så borstar den helt rakt, 

så det blir mycket snyggare kvastat. Annars går man med en liten handkvastar med liten piassavakvast 

som liknar sopborsten. Så handstål, brädrivning, kvastning ju med handborsten. Men det här gör att du 

kan kvasta mycket större ytor mycket rakare och snyggare. För att när du får rillorna i golvet så ser du 

om de är så här. Så därför när man vill kvastar parkeringsdäck vill man ha en rak kvastat då är det 

snyggaste. Så det är ett sätt.  Men om du kvastar då ska brädriva med tallrik, sen ska du glätta med 

blad en gång. Så får du en kräm yta. Det är den som du kvastar. 
Så ska du kvastar så ska du vibrera, sloda, brädriva.  
När man brädriver då snurrar maskiner så här då kan man göra lite hur man vill, och så lämnar du en 

brädriven yta så ser mönstret inte så snyggt, det är därför när man brädriver, så brädriver man alltid lite 

cirkelformat mönster så här, lite böjd. Man lämnar alltid utrymme mellan. Om man gör så här så får 

man en vågigt mönster. Då blir brädriven ganska snyggt. Det är så man ska brädrivas. När att den 

alltid snurrar åt samma håll. Följer man det här mönstret så drar man med sig ballastmaterial som tätar 

ytan ännu mer. Så en rätt brädriven yta det blir ganska starkt och snyggt. Brädriven yta behöver 

utbildning för att få en plan, starkt och snyggt ytan. Brädriven ytan kan vara snyggt även om det blir 

lite grovt yta. Men en brädriven glättad och kvastad yta blir ännu snyggare och starkare. Men alla steg 

ska egentligen göras. Allt funkar som ett system, man kan alltid välja vid vilken steg man stoppar på.  
 
Vad består produkten av? Är det bara av cement, vatten och ballast?  
 
Men sen hade den utvecklat till att man kan lägga färger och olika typer av ballast. För att stål tåler 

inte vatten i kombination med salt. Då finns det olika ballastmaterial eller fyllnadsmaterial. Kvarts är 

det vanligaste. Och kvarts är en hårdsten, jätte hård, den har ju 6,5 eller 6 på Mohs skala. Sen har du 

elektrokrom kan man ha i som är en kemisk tillverkad sten som ligger på 7 eller 7,5, 8 kanske till och 

med på Mohs skala, sen kan man bland kiselkarbid i då ligger man på 9 i Mohs skala och diamant har 

10. Men ju hårdare man gör ballastmaterialet desto slitstarkare blir det och tryckhållfastare, men det 

blir spröt mot slag. Det är därför man använder stål som ballast där det är mycket slag och stötar. För 

att det deformeras, det krossas inte. Så det med stål i var originalet, de med kvarts i är lite billigare. 

Men sen finns det hela skalan däremellan. Så t.ex. kiselkarbid använder man när man skulle vilja ha 

stålet men stålet kommer rosta. Så där man har fukt använder man kiselkarbid istället. Då heter den 

Mastertop 450. Den är perfekt att lägga i parkeringshus, den håller 80 eller 90 Mpa i tryckhållfasthet 

och tåler mycket nötning. Men kvartssand som klara sig bra i ett parkeringshus. Så är det om man gör 

det rätt. Men mycket har med utförande att göra. Sen är det så att med cementbaserade produkter om 

du lägger en cementbaserad av god kvalitet och inte härdar den tillräckligt, om den inte får efterhärda, 

för att cement behöver ju vatten för att kunna bli starkare och om man inte härda den tillräckligt så ser 

jag som säljs industrigolv att jobb som är sålda där de har slarvat med härdningen de blir inte sådär 

blanka och fina ytan som de ska bli. De nöts ut mycket mycket fortare. Om man lägger den extra tiden 

att härda ett golv i de där 28 dagar som det ska vara eller använda en bra membranhärdare då håller 

golvet i evighet. De tar aldrig slut, behöver aldrig renoveras. 
 

Hur lagar man hårdbetongen från till exempel sprickor, dubbdäckslitage, vidhäftningssläpp?  

 
Man sågar upp med en golvsåg med en diamantklinga.  
 
Hur stor livslängd har beläggningen? 
 
Man kan säga att hårdbetongen har en väldigt lång livslängd minst 50 år.  

 



 

Noll Underhållskostnader på färgerna på 50 år, sen kan man förbättra på små ytorna om dem börja bli 

lite skabbiga.  
 
Hur länge har denna produkt från Modern Betong funnit i marknaden? 

 
1909 då uppfann man hårdbetongen i Cleveland Ohio. Det var ett företag som heter Masterbuilders 

som kom på hårdbetong.  
 
[Och det var för att man hade börjat med spårvagnar.Och i verkstäderna till spårvagnar ville man 

kunna rulla av vagnarna från rälsen för att rulla in dem i verkstan. Annars kan man inte köra pallyftare 

eller vagnar eller nånting. Då var man tvungen att hitta på ett golv som tålde att man rullade 

spårvagnar på sina stålhjul på golvet. Det var så man kom på betongen. Då gjorde man det här. Ett 

hårdbetongmaterial som man ströa ytan på den färska betongen. Men ballasten på ytan stenen är i en 

annan färg för den gjorde i stål. Så järnvägshjulen krossade ju vanligt betong, men om man kunde 

bepansra ytan med stål, då gjorde man ett stål granulat med seghärdade stål i som man ströa yta på 

betongen och när järnhjulet kommer där och rullar och stål mot stål det blir ju ingen skada. Så det var 

det som första hårdbetongen som gjordes. Och det var masterbuilders 1909 och det var Mastertop men 

den hette då Masterplate.] 
 
Den är fortfarande starkaste hårdbetonggolvet att går att lägga och som finns. De finns i tjockare 

versioner som används av försvaret, där kör man stridsvagnar, pistmaskiner, larvfötter och caterpillar 

maskiner. 

 
Pris per kvadratmeter? Hur mycket kostar arbetet ungefär?  
 
Hårdbetong i sig, alltså sådana ströhårdbetong, kostar 50 kr per kvadratmeter i material. Utförande 30 

kr i kvadratmeter. 
 
Är produkten miljövänlig?  
 
[Ja, Produkten är miljövänlig.]  

 
Av dem ytbeläggningarna som används på parkeringshus, vilken hårdbetong beställer era 

kunder mest?  

 
[Mastertop 135 LS, kvartbaserade eller Mastertop 450 den med kiselkarbid.]  
 
Förbehandlar ni betongkonstruktionen? Vilka metoder? 
 
På hårdbetong som är tjockare än 15 eller 20 mm bruka göras en förbehandling. Om du gör en 

renovering på ett parkeringshus. Då tycker vi frästningen är bäst.  
 
[På ett gammalt parkeringshus då lägger vi på Mastertop 235, då fräser vi ytan, eller slipar den bara, 

sen lägger vi på en epoxi som vi fullsandar och då blir epoxi ett tätskikt så det inte kan droppar bilarna 

under och sen lägger vi 20 mm hårdbetong på det. Epoxi läggs som beläggning vi lägger den så tjockt, 

2 gånger så tjockt att vi kan fylla den med sand som sticker upp som blir vidhäftningen till 

hårdbetongen då blir den en epoxiprimerningen ett tätskikt. ] 
 
Slipad yta ser snyggt ut men då slipar man bort den starka delen av betong golvet.  

 
[vid gjutningen dammar ingenting, det dammar bara där man blandar. Blandar kan man göra i en 

helsluten station. Asså man kan ha en sil som skruvar in material i en pump som blandar och pumpar 



 

iväg utan att dammar nånting. Så egentligen är pågjutning materialet de hälsoskälen för arbetarna är 

det bästa, arbetsmiljömässigt.]  
 
Fräsning uppnår bästa resultat. Fräsning är framförallt för pumpbar hårdbetong. Man får en grov yta 

då fastnar nästan vad som helst. Fräsning kräver det att man högtryckstvättar jätte noggrant. Så man 

verkligen bli av med allt damm. Fräst yta är svårt att tvätta. Så därför är högtryckstvätt bra för att då 

kommer man verkligen ner i rillorna och gör rent så det inte finns damm emellan som kan skapa 

släpporna.  
 
Fräs är en maskin, har kugghjul som snurrar ner i betongen och skär sönder den och då blir det alldeles 

randigt. Men det som är effektivaste på stora ytor och parkeringshuset är ofta stora ytor. Det är att köra 

in med en vägfräs. En som vägverket har. För då fräser man av en hangar eller hall på ingen tid alls, 

det tar per timmar så har du gjort flera tusen kvadratmeter. Annars går man med en grej som liknar 

gräsklippare, det går jättesakta. Så stora vägfräser är det bästa. Det funkar jättebra.  
 
Stålkuleblästring har jag lite erfarenhet av, för att det gör man mera på epoxi och polyuretan 

beläggningar och sånt. Slipning tycker jag inte har funkat så bra. För att det ger så varierande resultat. 

Vattenbilning gör man på grova pågjutningar. Då är det jättebra. Men då skulle du gjuta så mycket. 

För att vattenbilning är jätte grovt. Kan skilja i flera cm i höjden. Tjockare pågjutningar är 

vattenbilning bra. 
 
Hur lång tid tar det att applicera ytbeläggningen?  

 
Man har bara en dag på sig. När du har lagt ut betongen då blir den hård. Allt måste vara klart innan 

den är hård. Så om det är ströhårdbetongen vi pratar om så det lika långt att gjuta en kvadrat som 

tiotusen kvadrat. När du lägger ut hårdbetongen för en kvadrat tar det 6-8 timmar sen är den hårt. 

Lägger du ut betongen till tusen kvadrat, när du lägger ut den sista kvadraten så är det 6-8 timmar sen 

är det hårt. Så det är alltså tiden här emellan som gör hur mycket extra tid det tar. Om du kan lägga ut 

tusen kvadrat på tre timmar då är egentligen då är det bara 6-8 timmar plus 3 då, det är bara tre 

timmars skillnad på att lägga en kvadrat eller tusen. Dagen efter kan man gå på den, men ytan är 

fortfarande lite svag, men säg efter 3 dagar kan du göra vad du vill. Vi har hårdbetong som kan härda 

på 3 timmar. Den här mastertop 100 pg. Renoverar kurva eller vid boomarna kan man använda den, 

kan belasta redan efter 3 timmar. 

 
Skötselråd? Tips för underhåll? 
 
Man kan lägga på membranhärdare eller dammbindare om man vill för att täta porer, för att minska 

inrängning av fetter eller oljor eller sånt. Men det ska inte behövas. Är golvet gjort rätt då ska det inte 

tbehövas. 
 
Vilka svårigheter uppkommer under arbetetsgången?  

 
Stora ytor kan vara uppställningsplats för material och hantering av material. För att det är mycket 

vikt, många ton. Sen är det vidhäftningen det som alla är oroliga för det med pågjutningar om man kör 

här är vidhäftning. Mren det tycker vi härdat ordentligt så får man vidhäftningsproblem. För då reser 

sig ytan. Det tycker jag är de stora prohar kommit rätt med. Egentligen så är vidhäftningen är ju 

efterhärdningen, om man inte har efterblem att man inte efterhärdas ordentligt för att folket inte 

förstår. För att på byggen folk kan inte betongen tillräckligt så de förstår inte hur noga efterhärdning 

är.  Efterhärdningen är i regel efter 28 dygn. Standard grej. Missköter efterhärdningen är problem. 

Efterhärdningen är till för att hålla betongen fuktigt. Men den kan trafikeras efter 3 dagar med 

lastbilar.  
 
Arenagaraget, vet ni vilken produkt det är och hur gjordes utläggningen? 

 



 

Produkten var Mastertop 450, den består av ofärgat naturell cement och kiselkarbid som 

ballastmaterial. Finns ett systemblad som ni kan kolla på. Den har funnit minst 30 år i marknaden, 

finns sen vad jag kom ihåg. Livslängden på den ligger minst 30 år. Kostnaden på den ligger runt 75 kr 

per kvadratmeter. Utläggningen kan man säga 500 kvadratmeter per dag. 0,1 timenhet brukar man 

säga i branschen. 
 
Man gjuter den direkt på kassetterna, på den nygjutna betongen. Ingen förbehandling utfördes. Först 

sprutas en primern i våtnivå över kassetterna. Produkten heter Mastermix 57. Sen strödde man 

hårdbetong med strövagn. Sen utför man stegvist med att sloda, brädriva, stålglätta Sen gör man en 

kvastning med fresno broom och det gör man direkt efter stålglättning, har 2 min på sig att göra det 

och sist görs en slutglättning. Sen lägger man på membranhärdare Mastercure 113 och Mastercure 111 

på vissa ställen. Mastercure 113 behåller 95 procent av fukten. Det är fukten i sig som membranet 

uthärdar. Men den nöts bort av dubbdäck efter några år. Ströhårdbetong tjocklek brukar vara 1- 1,5 

mm.  
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Hur lägger ni ut gjutasfalt i parkeringshus?  
 
Först betongytan den ska vara brädriven, det innebär den ska var ganska jämn ungefär som tapeten på 

en vägg. Den får inte ha för grova ojämnheter. och sen ska den vara ren, avstädad och torr. Det gör 

man både på de gamla och de nya betongunderlagen. Första lagret som man applicerar det är 

någonting som heter asfaltsprimer och den gör att mattan fäster mot underlaget. Det är som ett 

asfaltsklister som är baserat på bitumen. Vi brukar använda isoglasyr 11p heter den. Sen när man har 

applicerat den, när den väl avdunstar det brukar ta mellan 2-6 timmar typ. Då så applicerar man en 

matta på underlaget. Man bränner fast en papp direkt på betongen. Det finns två metoder, en är 

helklistrat. Då klistrar man hela mattan på betongen och skarvklistrad, då klistrar man bara skarvarna 

med 10 cm överlapp lägger man pappen så här med lite justering. Sen när den pappen är på sista steget 

det blir då att lägga gjutasfalten och den kommer i en lastbil med kokare och sen så har vi något som 

heter asfaltsdumper. Alltså det är ett motorfordon med fyra hjul och sen har den värme och rörvärk för 

att hela tiden hålla asfalten i snurr och hålla temperaturen uppe för att om du får för kall asfaltsmassa 

då blir massan svårare att lägga den blir trög, man måste jobba mycket hårdare. Så från lastbilen lastar 

man dumpern full med asfalt och sen kör man dit man lägger intill parkeringsdäcket där man ska börja 

och sen har vi vanliga skottkäroro typ av plyfa. Dit vi tömmer från dumpern tömmer vi ner asfalten i 

kärorna och sen tömmer vi det där man lägger och sen rakar man ut det med en aluminiumraka. Sen 

efter att det har kallnat lite då kastar man på silversand och beroende på hur asfalten beter sig, ibland 

den kanske blir för grov för att stenen inte lägger sig det beror på hur mycket gångtid kallar vi det som 

asfalten har fått och det betyder och det är att asfalten får ligga i lastbilen och snurra så att förhållandet 

mellan bitumenet och stenen blir så här jämn. Då kan man behandla asfalten med en snurra av trä, vi 

kallar det för helikopter.  
 
Hur lång tid tar hela processen?  
 
Det beror på hur mycket du ska lägga. 6000 kvadratmeter gjutasfalt. Det är 420 ton. Man räknar 70 

kg/m2 på parkeringsdäck. Vanliga läggningar i bästa fall det skulle ta dig 2 veckor eller 14 arbetsdagar 

och lägga varje dag.  

 
[Det finns olika metoder. Det finns andra metoder att lägga ut när det är stora raka ytor då kan du ta ut 

något som heter läggarbalk. Då det är en sån där balk då du dumpar asfalten framför balken så smetar 

den ut allting jämnt och sen går man där efter och bränner så att man får jämna kanter. Man kan göra 

dena metod i parkeringshus ifall det finns tillräckligt med utrymme och svängar i den där balken. Den 

är typ över 4 meter bred och om man har stora raka ytor jag skulle säga minst 50 meter bara en rak yta 

då kan du använda den annars är det inte värt.]  



 

 
När kan man börja köra på nylagd gjutasfalt?  

 
På sommaren tar det längre tid för den att stelna eller bli körklar eftersom det är så varmt ute, på 

vintern går det mycket snabbare. Mellan 6 och 12 timmar ungefär lite grovt.  

 
Ytbehandlar man gjutasfalten?  
 
Ja man kastar på silversand. Sen kör vi med den där helikoptern. Det är en motoriseradsnurra med en 

träskiva på som jämnar ut ytan och trycker in sanden tillsammans med asfalten. Sanden läggs på 

gjutasfalten för att det inte ska bli halt.  
 
Ifall det skulle uppkomma skador på gjutasfalten hur kan man åtgärda dem? Till exempel 

plastisk deformation?  
 
Man kan såga upp och lägga om asfalten i värsta fall, det brukar inte behövas. Det blir bara fult om 

man lagar.  

 
Kan det uppkomma blåsbildning på gjutasfalten?  
 
Ja det är inte helt ovanligt. Det är på grund av till exempel betongen under brukar ofta för att få en 

jämn yta att applicera på tätskikt på så brukar dem ofta flytspackla den och ibland är det så bråttom i 

produktionen och vi har inte fått någon information om att det flytspacklades för en vecka sen och då 

är betongen fortfarande för fuktig för oss att lägga tätskikt på. Så vi säger att vi lägger tätskikt ändå 

och sen när vi lägger asfalten den är ju 200 grader varm. Den här värmen gör att fuktmolekylerna rör 

sig så pass mycket att mattan börjar expandera. Mattan expanderar för att fukt eller luft underifrån vill 

ju ta sig uppåt för att fuktmolekylerna rör sig så våldsamt att den rör sig uppåt och då expanderar 

mattan uppåt. Då får du en blåsa och sen när asfalten kallnar och då slutar molekylerna att röra sig lika 

mycket så då försvinner lufttrycket underifrån och då är det så att luften går ur och asfalten går tillbaka 

och då bildas det blåsor. Det händer när det finns luft eller fukt under mattan och då är det i betongen 

som det finns. Betongen har inte fått torka ut tillräckligt mycket. Det brukar ta 2-3 veckor för betongen 

att torka ut eller tillräckligt torr för oss att bränna tätskikt på tar ungefär 2-3 veckor generellt sätt.  
 
Vad skulle ni säga är livslängden på gjutasfalt?  

 
Runt 30 år.  
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Hur gick utförandet till av ytbeläggningen i Parkeringshus Gallerian plan 3?  
 
Först vattenbilades den gamla betongen. Sedan gjöt vi ny betong och sen användes stålkuleblästring. 

En Beta- B primer applicerades med roller. Sen måste den torka in i betong ytan. På primern lade vi 

Beta 6000 som är en tätskiktsmatta. Tätskiktsmattan helsvetsas. Undersidan av tätskiktsmattan måste 

värmas. Tätskiktsmattan rullas ut med en svetsramp. Samtidigt som den rullas värms den.  
 
Gjutasfalten kommer med lastbilar som parkerar ute på gatan. Sedan fylls 2 st asfaltsdumprar, ett ton 

får plats i dem. Asfaltsdumprarna åker till uttlägningsplatsen där kärrorna fylls. Ur kärrorna hälls 

gjutasfalten på beläggningen och rakas ut med en asfaltsraka. Plan 3 stängdes av bit vis. Gjutasfaltens 

tjocklek var 30 mm och tätskiktsmattans tjocklek 5 mm. Silversand användes kanske eller så var det 

marmorkross.  
 



 

Hur lång tid tog utläggningen?  
Hela renoveringen tog 3 till 4 månader. Torktiden på betongen var 10 dagar, primern torkade ett dygn, 

tätskiktsmattan lades direkt efter att primern hade torkat. Gjutasfalten torkade 3 till 4 timmar. Arbetet 

delades upp i etapper.  
 
Hur många arbetade med ytbeläggningen?   

4 till 6 arbetare.  

 
Vad var kostnaden för materialet och arbetet?  

Bara gjutasfalten kostade 200 kr per kvadratmeter. Med utläggning kostade det 300 kr per 

kvadratmeter.  
 
Hur mycket väger ytbeläggningen?  

80 kg per kvadratmeter. 

 
Vilken skyddsutrustning användes? 
Andningsmask vid applicering av primer. Portabla fläktar fanns också. För vid appliceringen av 

tätskiktsmattan och gjutasfalten kom mycket rök. Stålhätteskor användes.  
 
Ifall gjutasfalten hamnar på kroppen kan man få brännskador.  
 
Vilka svårigheter fanns med utläggningen?  
Ha koll på fall så att inte pölar samlas på gjutasfalten.  
 
Hur underhålls ytbeläggningen?  
Bara sopa ytbeläggningen med sopmaskin, spola med vatten, hålla rent.  
 



Datum: 2019-03-26 

Utförarna/Ort: Jacky Jin/Solna, Artur Matskin/Täby

P-hus/Garage: Parkeringshus David Bagare 

 

Ägare: Stockholm 
Parkering 

Leverantör: Mapei AB 

Entreprenör: Ytteknik 

Byggnadsår:  

Antal reparation: -  

Reparations år: - 

Antal renovering: 1 

Renoverings år: 
2012/2013 

Adress: David Bagares 
gata 5-7 samt  
Brunnsgatan 10, 
Stockholm 

Trafikintensitet: 
Normal (209 
parkeringsplatser)  

Antal våningar: 3 

Antal kvm: 2121 m2 
(plan 3)  

 

Beläggningssystem- Undersöker enbart plan 3

Ramp: Epoxi Mellanbjälklag: Akryl 
Map-pro  

Grundplatta: -

Skador som uppkommer Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Repskador av dubbdäck 7/3/7 Förekommer 
främst vid 
parkeringsplatser 

Körbana och 
parkeringsplatser 

Dubbdäckslitage 3/5 Ramper har 
betydligen mycket 
mer dubbdäck-
slitage än körbana. 

Körbana och ramper 

Vidhäftningssläpp 2 
 

Upptäcktes på 
gamla 
epoxibeläggningen  

Ramp 

Spricka 4 Förekommer 
främst i ramperna 

Ramp 

Armeringskorrosion 0 Upptäcktes inte - 

Blåsbildning 2 Upptäcktes på 
rampen 

Ramp 

Krackelering 5 Förekommer i 
ramperna  

Ramp 

Plastisk deformation 2 Uppkommer på 
epoxibeläggningen 

Ramp 

Karbonatisering 0 Upptäcktes inte  

 



Oestetisk Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Kulörförändring 1/6/1 Kulören har 
förändrats på grund 
av en smutshinna 
på beläggningen 

Körbana, ramp 

Bromsspår 2 Upptäcktes på 
enstaka ställen  

Körbana och 
parkeringsplatser 

Kemikaliefläckar 5 Fanns på en del 
parkeringsplatser 

Parkeringsplatser 

Saltavlagring 3 Upptäcktes på en 
del 
parkeringsplatser  

Parkeringsplatser 

Lagningar 0 Inga lagningar har 
utförts 

- 

Damm 8 En tunn smutshinna 
över hela 

ytbeläggningen 

Hela ytbeläggningen 
och ramper 

 

Skalan 0-10 förklarar skademängden som upptäcktes på ytbeläggningen i garaget. Där 0 är 
inga synliga skador och 10 är många synliga skador överallt. 





Datum: 2019-03-26 

Utförarna/Ort: Jacky Jin/Solna, Artur Matskin/Täby

P-hus/Garage: Kungsbron Parkeringshus 

 

Ägare: Stockholm 
Parkering 

Leverantör: Flowcrete 

Entreprenör: Eu Plast 

Byggnadsår: 2009 

Antal reparation: 1 

Reparations år: 2016 

Antal renovering: - 

Renoverings år: - 

Adress: Östra 
Järnvägsgatan 21, 
Stockholm 

Trafikintensitet: 
Normal (160 
parkeringsplatser)  

Antal våningar: 2 

Antal kvm: 2709

 

Beläggningssystem- Undersöker enbart plan 2

Ramp:  

Betong 

Mellanbjälklag: 
Polyuretan Deckshield 
ID 

Grundplatta: 
Hårdbetong samt 
betong

Skador som uppkommer Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Repskador av dubbdäck 8 Finns nästan 
överallt 

Körbana och 
parkeringsplatser 

Dubbdäckslitage 3/8 Ramper har 
betydligen mycket 

mer dubbdäck-
slitage än mellan-

bjälklaget. 

Körbana och ramper 

Vidhäftningssläpp 0 
 

- - 

Spricka 4 Förekommer 
främst i ramperna 

Ramper 

Armeringskorrosion 0 - - 

Blåsbildning 0 - - 

Krackelering 5 Förekommer 
främst i ramperna  

Ramper 

Plastisk deformation 0 - - 

Karbonatisering 0 - - 

 



Oestetisk Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Kulör förändring 2 Färgen har tappat 
på enstaka platser 

Körbana 

Bromsspår 1 Upptäcktes på ett 
ställe 

Körbana 

Kemikaliefläckar 5 Fanns i princip på 
varje 

parkeringsplats 

Parkeringsplatser 

Saltavlagring 5 Upptäcktes på 
enstaka 

parkeringsplatser 

Parkeringsplatser 

Lagningar 1 Nedanför rampen 
på plan 2 

Körbana 

Damm 6 En tunn smutshinna 
över hela 

ytbeläggningen 

Hela ytbeläggningen 
och ramper 

 

Skalan 0-10 förklarar skademängden som upptäcktes på ytbeläggningen i garaget. Där 0 är 
inga synliga skador och 10 är många synliga skador överallt. 





Datum: 2019-03-26 

Utförarna/Ort: Jacky Jin/Solna, Artur Matskin/Täby

P-hus/Garage: Gallerian Parkeringshus 

 

Ägare: Stockholm 
Parkering 

Leverantör:  

Entreprenör: DAB 
Group AB 

Byggnadsår: 1999 

Antal reparation: 1 

Reparations år: - 

Antal renovering: - 

Renoverings år: 2008 

Adress: Regeringsgatan 
15, Stockholm 

Trafikintensitet: Hög 
(796 parkeringsplatser)  

Antal våningar: 3 

Antal kvm: 6548 plan 3

 

Beläggningssystem- Undersöker enbart plan 3

Ramp:  

Betong 

Mellanbjälklag: 
Gjutasfalt på plan 3, 
betong på plan 2 

Grundplatta: Gjutasfalt

Skador som uppkommer Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Repskador av dubbdäck 7/0/2 Repskadorna var 
cirkulära. 

Körbana och 
parkeringsplatser 

Dubbdäckslitage 8/5 Kornen försvann 
på ytan på de flesta 

platser. Kornen 
kändes även lena 

Körbana och 
parkeringsplatser 

Vidhäftningssläpp - - - 

Spricka 5/6 Förekommer 
främst vid 

rörelsefogarna. 

Körbana och ramper 

Armeringskorrosion 1 Armeringsjärnen 
var synliga 

Ramp 

Blåsbildning 4 Pin holes 
upptäcktes på 
många platser 

Körbana 

Krackelering 4 Upptäcks på 
ramperna 

Ramp 

Plastisk deformation 7/3 Sjunkmärken Körbana och 
parkeringsplatser 

Karbonatisering 4 Karbonatiseringen 
har gjort 

armeringen synlig 

Ramp 

 



Oestetisk Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Kulörförändring 2/1/1 Färgen har blekat 
på vissa platser 

Körbana, ramp och 
parkeringsplatser 

Bromsspår 1 Upptäcktes på ett 
ställe 

körbana 

Kemikaliefläckar 1 Upptäcktes på ett 
ställe 

Parkeringsplatser 

Saltavlagring 1 Upptäcktes bredvid 
en brunn. 

Körbana 

Lagningar - - - 
Damm 8  Gjutasfalt är svår 

att städa 
Körbana och 

parkeringsplatser 
 

Skalan 0-10 förklarar skademängden som upptäcktes på ytbeläggningen i garaget. Där 0 är 
inga synliga skador och 10 är många synliga skador överallt. 

 





Datum: 2019-03-27 

Utförarna/Ort: Jacky Jin/Solna, Artur Matskin/Täby

P-hus/Garage: Arenagaraget

 

Ägare: Stockholm 
Parkering 

Leverantör: Modern 
Betong 

Entreprenör: Peab 

Byggnadsår: 2013 

Antal reparation: - 

Reparations år: - 

Antal renovering: - 

Renoverings år: - 

Adress: Arenavägen 69, 
Stockholm 

Trafikintensitet: Hög 
(674 parkeringsplatser)  

Antal våningar: 1 

Antal kvm: 26334 m2  

 

Beläggningssystem

Ramp:  

Hårdbetong 

Mellanbjälklag: - 

 

Grundplatta:  

Hårdbetong 

Skador som uppkommer skademängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Repskador av dubbdäck 8/8 Finns nästan 
överallt 

Körbana och 
parkeringsplatser 

Dubbdäckslitage 8/3 Körbanan har 
betydligare mycket 
mer dubbdäck-
slitage än 
ramperna. 

Körbana och ramper 

Vidhäftningssläpp 7 
 

Upptäcktes 
bredvid gamla 
lagningen  

Körbana 

Spricka 8/8/6 Förekommer 
främst i ramperna 

Körbana, 
parkeringsplatser och 

ramper 
Armeringskorrosion 3/1 Upptäcktes på 

antal platser 
Körbana och 

parkeringsplatser 
Blåsbildning 0 - - 

Krackelering 9/5/8 Förekommer 
främst i ramperna  

Körbana, ramper och 
parkeringsplatser 

Plastisk deformation 0 - - 

Karbonatisering 0 - - 

 



Oestetisk Mängden 
(0-10) 

Övriga 
kommentarer 

Position 

Kulörförändring 7/2/7 Färgen har tappat 
på det platserna 
bilarna har kört 

Körbana 
parkeringsplatser 

och ramper 
Bromsspår 6/1/2 Upptäcktes på flera 

ställe  
Körbana, ramp och 
parkeringsplatser 

Kemikaliefläckar 6 Fanns I princip på 
varje 
parkeringsplats 

Parkeringsplatser 

Saltavlagring 5 Upptäcktes I 
krackeleringarna 

Körbana och 
Parkeringsplatser 

Lagningar 0 - - 
Damm 5/2/5 En tunn smutshinna 

över hela 
ytbeläggningen 

Körbanan, ramper 
och 

parkeringsplatser 
 

Skalan 0-10 förklarar skademängden som upptäcktes på ytbeläggningen i garaget. Där 0 är 
inga synliga skador och 10 är många synliga skador överallt. 
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