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Sammanfattning 

Denna rapport har genomförts på uppdrag av CBI Betonginstitutet. Handledarna har varit Ali 

Farhang, teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och Ylva Edwards, 

seniorforskare vid CBI Betonginstitutet. 

 

Många parkeringsdäck av betong är idag skadade och i stort behov av underhåll och reparation. 

Skadorna orsakas främst av klorider som kommer in i konstruktionen via tösalter på fordon 

under vinterhalvåret. Kloriderna orsakar armeringskorrosion som i sin tur leder till en rad olika 

betongskador. En anledning till att skadorna uppstår är att parkeringsdäck ofta anses vara utsatta 

för en inomhusmiljö, när det i själva verket rör sig om utomhuskonstruktioner i samma 

exponeringsklass som t.ex. vägbroar. 

 

För att ytterligare skydda betongen och förlänga konstruktionens livslängd används 

ytbeläggningssystem. Det finns idag inga klara riktlinjer för val av ytbeläggningssystem. Denna 

rapport fungerar som ett komplement till SBUF-projektet “Optimalt skydd av parkeringsdäck 

vid nybyggnad och renovering” där en guideline för ytbeläggningssystem ska tas fram. 

 

I denna rapport har 19 beläggningssystem i Stockholmsområdet bestående av fem olika 

typmaterial genomgått en okulär inspektion. Syftet med inspektionen är att kartlägga de skador 

och slitage beläggningssystemen drabbas av. Rapporten resulterar i en analys av 

beläggningsmaterialen och samband mellan skador och slitage mellan de olika systemen på 

ramper och mellanbjälklag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Parkeringsdäck, ytskyddsbeläggningssystem, garage, härdplastbeläggning, 

hårdbetongbeläggning, gjutasfaltsbeläggning. 



 
 

Abstract 

This report was commissioned by CBI Betonginstitutet. The supervisors have been Ali Farhang, 

PhD at the Royal Institute of Technology, Stockholm and Ylva Edwards, senior researcher at 

CBI Betonginstitutet. 

 

Many parking decks made in concrete is currently damaged and in need of maintenance and 

repair. The damage is mainly caused by chlorides entering the structure through thawing salt 

from the vehicles during the winter months. The chlorides cause corrosion in the reinforcement 

steel, which in turn leads to a variety of damage in the reinforced concrete. One reason that the 

damage appears is that the parking deck often is considered as an indoor environment, when in 

fact it is an outdoor construction in the same exposure class as road bridges. 

 

To further protect the concrete and prolong the service life of the structure, screed systems are 

used. There are currently no clear guidelines regarding the choice of screed systems. This report 

serves as a complement to the SBUF project "Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad 

och renovering" where a guideline for screed systems will be developed. 

 

In this report, 19 screed systems in the Stockholm area, consisting of five different materials 

undergo a visual inspection. The purpose of the inspection is to map out the damage and wear 

that screed systems suffer. The report results in an analysis of the screed materials and the 

connection between damage and wear between the different screed systems regarding ramps 

and intermediate floors. 
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1. Inledning 

Idag finns det inte några klara direktiv för olika typer av beläggningssystem i parkeringshus. 

Det kommer in många skaderapporter och det pågår mycket renoveringar i parkeringsgarage på 

grund av felaktig skyddsbeläggning till betongdäcket. Skadorna som uppstår kommer ofta fram 

först efter en längre tid och det har därför varit svårt att ta fram tydliga resultat i form av slitage 

på beläggningen. Detta i kombination av ett stort urval av relativt nya beläggningar ger ett 

behov av större forskningsinsatser inom beläggningar för parkeringsdäck. 

1.1  Bakgrund 

Många parkeringsdäck av betong är idag skadade och är i behov av underhåll och reparation. 

Skadorna orsakas främst av klorider som kommer in i konstruktionen via tösalter på fordon 

under vinterhalvåret. Kloriderna orsakar armeringskorrosion som i sin tur leder till en rad olika 

skador. En anledning till att skadorna uppstår är att parkeringsdäck ofta anses vara utsatta för 

en inomhusmiljö, när det i själva verket rör sig om utomhuskonstruktioner i samma 

exponeringsklass som t.ex. vägbroar.  

 

För att förhindra skador på parkeringsdäck krävs ett korrekt utformat tätskikt i form av ett 

ytskyddsbeläggningssystem. Ett SBUF-Projekt “Optimalt skydd av parkeringsdäck vid 

nybyggnad och renovering” initierades 2013 av CBI för att bland annat ta fram klara riktlinjer 

och kravspecifikation för ytskyddsbeläggningssystem i parkeringsgarage. Examensarbetet är 

en del av etapp III i projektet. 

1.2.  Målformulering 

Arbetet ska resultera i en kartläggning av skador och slitage som uppstår på de fem vanligaste 

ytskyddsmaterialen. Vi ska undersöka eventuella samband mellan typ av beläggning, skador, 

slitage, underhåll, konstruktion, läge, trafikbelastning och beläggningens ålder. 

1.3  Nytta 

Rapporten kommer ingå en viktig del i SBUF-rapporten “Optimalt skydd av parkeringsdäck 

vid nybyggnad och renovering Etapp III”. SBUF-rapporten omfattar slitage och skador för 

provläggningar som genomförts sedan 2013. Denna rapport kommer att komplettera SBUF-

rapporten med en kartläggning av skador på äldre beläggningssystem. 
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1.4  Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till ytbeläggningssystem på mellanbjälklag och ramper i personbilsgarage. 

Parkeringsdäcken är utförda i betong med ytbeläggningar av tre typmaterial: härdplaster (akryl, 

polyuretan och epoxi.), gjutasfalt samt hårdbetong. 16 garage med 19 beläggningar ska 

inspekteras vilket motsvarar två till fyra garage av respektive beläggningstyp. Inspektionen 

omfattar en ockulär bedömning av skador och slitage där huvudsakligen synliga skador noteras. 

Skador och slitage omfattas av: sprickor, krackelering, vidhäftningssläpp, plastisk deformation, 

däckspårsslitage, frostsprängning, hål, armeringskorrosion, kulör- och glansförändring, 

snöröjningsskador, däckspårsmärken, samt repskador orsakat av dubbdäck.  

1.5  Lösningsmetoder 

Förarbetet inför inspektionerna innefattar litteraturstudier i ämnet.  

 

Inför inspektion av ytskyddsbeläggningarna erhölls grundläggande information kring 

beläggningarna genom orienteringsbesök av samtliga garage  tillsammans med handledare från 

CBI Betonginstitutet och Golvanalys AB. Information från orienteringsbesöken noterades och 

resulterade i ett inspektionsprotokoll inför den mer genomgående inspektionen. 

 

Vid inspektionen noteras synliga skador på mellanbjälklag och ramp enligt 

inspektionsprotokoll. Vid misstänkta underliggande skador som vidhäftningssläpp används 

knackningar för att undersöka eventuella ihåligheter under beläggningen. 

 

Skademängden från inspektionsprotokollet graderas i en uppskattad linjär skala på [0-5]. 

Resultatet har analyserats med hjälp av Excel tillsammans med framarbetade formler, vilka 

gör skademängdsresultaten jämförbara. 

 

Vid skador och slitage som vi inte kunnat förklara bakgrund eller orsak till, har vi konsulterat 

handledare och beläggningsentreprenörer.  

 

För en bättre analys av garagen har information rörande trafikintensitet, beläggningsarbete av 

entreprenör och information kring specifika beläggningar sökts via telefon- och mailkontakt 

med berörda parter för parkeringsgaragen. 

 

Vid inspektion av garagen antas utläggningsarbetet ha utförts korrekt då det inte alltid går att 

se på ytbeläggningen om skador orsakats av fel utförande.  



3 
 

2. Betong som material och skademekanismer 

Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och består av bergmaterial (ballast) 

och cementpasta (cement och vatten) som binder samman materialen. Förhållandet mellan 

cement och vatten (vattencementtalet, vct) anger till stor del de egenskaper som betongen 

kommer att få. Med en mindre mängd vatten (lägre vct) blir betongen mer kompakt, vilket gör 

den mer resistent mot kemiska och mekaniska angrepp.  

Tryckhållfastheten hos betong är mycket högre än draghållfastheten vilket innebär att man 

måste armera betongen där det finns dragkrafter i konstruktionen. För att hållfastheten ska 

bevaras måste armeringen skyddas från korrosionsangrepp som annars kan äventyra 

konstruktionens bärförmåga och säkerhet. Det är viktigt att det täckande betongskiktet är 

tillräckligt tjockt för att skydda armeringen mot korrosionsmekanismer. Korrosionsangrepp 

motverkas genom att de olika miljöerna definieras enligt SS EN 206-1 18 klasser inom sex olika 

typer av exponering. 

1. Ingen risk för korrosion eller angrepp (X0) 

2. Korrosion föranledd av karbonatisering (XC1, XC2, XC3 och XC4) 

3. Korrosion orsakad av andra klorider än från havsvatten (XD1, XD2  

och XD3 (t.ex. delar av broar, beläggningar och bjälklag i parkeringshus)) 

4. Korrosion orsakad av klorider från havsvatten (XS1, XS2 och XS3) 

5. Angrepp av frysning/upptining med eller utan avisningsmedel (XF1, XF2, XF3 och  

XF4 (t.ex. väg-och brobanor utsatta för avisningsmedel)) 

6. Kemiskt angrepp (XA1, XA2 och XA3) 
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2.1 Exponeringsklasser 

Parkeringshus konstruerade i betong utsätts för en mycket påfrestande miljö, av liknande art 

som för vägbroar. Ofta betraktar emellertid konstruktören garagemiljön som en inomhusmiljö 

och väljer följaktligen en betongkvalitet inom fel exponeringsklass och otillräcklig 

täckskiktstjocklek. [1] Detta illustreras av Tabell 1 & 2. Kopplingen mellan vct och betongklass 

är för många konstruktörer svårt, och man bör också nämna konstruktörer i många fall väljer 

fel betongklass trotts rätt vct. 

 

Göran Fagerlund skriver 2010: ”Bygginnovationen Reparation”(s.50) 

 

“Ökad kunskap i branschen om problemen med parkeringsdäck bör trots allt ha 

medfört att parkeringsdäck byggda de senaste decennierna i genomsnitt har 

tämligen god förmåga att stå emot miljöpåfrestningarna. Erfarenheter från CBI:s 

uppdragsverksamhet visar dock att man i många fall fortfarande inte tagit till sig 

den kunskap om beständighetsproblemen som nu finns.”           

 

 

Exempel på felaktigt valda exponeringsklasser för parkeringsdäck. 

 

 
 

Korrekt exponeringsklass för parkeringsdäck. 
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En felaktig bedömning av exponeringsklass, exempelvis klass XC2 istället för XD3 resulterar i 

ett omkring halverat täckande betongskikt, samt med en lägre täthet (högre vct) hos betongen. 

Livslängden på konstruktionen påverkats därmed kritiskt. 

 

De allvarligaste skadorna utgörs av korrosionsangrepp på armering som huvudsakligen beror 

på de klorider som förs in via tösalter från fordon under vinterhalvåret. [2] Vägsaltet löses upp 

i vattnet från den smälta snön och rör sig sedan med vattnet i konstruktionen. Detta gör att inte 

bara bjälklag och ramper utsätts för kloridangrepp, utan även nedre delar av väggar och pelare 

drabbas eftersom det kloridhaltiga vattnet stiger kapillärt i dessa delar. Ytan för fordons 

hjuluppställning är en annan utsatt zon, där tösalter lossnar och smälter. [3] 

 

Under varma och torra perioder torkar den medförda fukten bort, medan kloriderna blir kvar i 

betongen. Denna cykel orsakar en ackumulation av klorider i betongen som slutligen leder till 

korrosionsangrepp på armeringen. Som följd får armeringen nedsatt lastupptagningsförmåga 

eftersom tvärsnittsarean reduceras. Vid kraftig korrosion (normalt 10-20 år efter inlett angrepp) 

kan den ökade volymen orsaka spjälkning av täckande betongskikt. Denna skada sker lokalt 

över armeringsjärnen. Om större partier av betongens ytskikt lossnar kallas spjälkningsskadan 

för bom. [4], [5], [6]. Vid spjälkning lossnar delar betongens skyddande täckskikt vilket medför 

att karbonatiseringen kan träda in djupare i betongen, och därmed också närmre armeringen. [4] 
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2.2 Armeringskorrosion på grund av karbonatisering 

Ny betong har ett högt pH-värde (> 12,5) som skyddar mot korrosion. Med tiden tränger luftens 

koldioxid (CO2) in i konstruktionen och reagerar med betongens kalciumhydroxid (CaOH2). 

Denna kemiska reaktion, karbonatiseringen, sänker pH-värdet till en nivå (< 9) där oxidskyddet 

inte längre har någon verkan. [7] 

 

 

Figur 1 illustrerar förloppet 

av karbonatiseringsinitierat 

korrosionsangrepp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbonatiseringsdjupet och dess utbredningshastighet är främst beroende av följande faktorer: 

 

 Betongens täthet och täckskiktets tjocklek 

 Täckskiktets fukthalt 

 CO2-halten i luften 

 

Ett lågt vct (0,4-0,5) innebär en kompakt betong med en mindre mängd porvatten som ger 

starkare alkalisk motståndskraft. [8] Högre täthet gör betongen mer svårgenomtränglig och 

tillåter en mindre mängd CO2 att tränga in i materialet, vilket gör att karbonatiseringsprocessen 

bromsas kraftigt. Ett korrekt utformat täckande betongskikt är av betydelse eftersom 

karbonatiseringsfrontens hastighet avtar med inträngningsdjupet. 

 

 

Figur 2 illustrerar 

karbonatiseringsfrontens 

inträngning under inverkan av 

olika fuktförhållanden och vct. 
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Fukthalten i en betongkonstruktion är på flera sätt direkt relaterad till de skador som uppstår. 

[9] Karbonatiseringsinitierad armeringskorrosion kan exempelvis inte ske vid lågt fuktinnehåll, 

och inte heller när porerna i betongen är vattenfyllda eftersom koldioxiden då förhindras att 

tränga in. Maximal karbonatiseringshastighet erhålls i normal inomhusmiljö med relativ 

fuktighet (RF) omkring 50-60 %, hastigheten avtar med RF > 60 %. Korrosionsprocessen i sig 

kräver en relativ fukthalt i betongen på cirka 80 %. Maximal korrosionshastighet erhålls kring 

95 %. Risken för karbonatiseringsangrepp är således störst under måttliga eller varierande 

fuktförhållanden. [10] [11] Detta illustreras i Tabell 3. 
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2.3 Armeringskorrosion på grund av kloridangrepp 

Kloridinitierad armeringskorrosion sker när betongen är växelvis våt och torr. Kloriderna måste 

ha tillgång till fukt för att transporteras i betongen, men korrosionsprocessen kräver även 

tillgång till syre vilket ej kan uppnås i vattenmättad betong. [10] 

Kloriderna härrör mestadels från vägsalter som kommer in i konstruktionen via tösalter från 

fordon under vinterhalvåret. Detta innebär att det huvudsakligen är överkantsarmering som 

utsätts för kloridinitierad korrosion. 

 

 

Figur 3 illustrerar förloppet 

av kloridinitierat 

korrosionsangrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sannolikheten för kloridinitierad korrosion i okarbonatiserad betong sammanfattas i tabell 4. Så 

länge den ackumulerade kloridkoncentrationen understiger tröskelvärdet på 0,4 viktprocent av 

cementen kan ingen korrosion ske. 

 

 
 

2.3.1 Samverkande armeringskorrosion 

Karbonatiseringen bidrar till att kloridjonerna enklare kan ta sig in i konstruktionen och 

korrosionsangripa armeringen. [12] Skador som uppstår genom kloridinititierad 

armeringskorrosion på det täckande betongskiktet tillåter koldioxid att tränga längre in i 

konstruktionen och karbonatiseringsangrepp kan därmed uppkomma. Klorid- och 

karbonatiseringsinitierad armeringskorrosion kan således samverka även om de kemiska 

processerna skiljer sig åt. 
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3. Beläggningssystem 

Förutom en högkvalitativ betong krävs ofta någon typ av beläggningssystem för att skydda 

betongdäcket och förhindra framförallt klorider och vatten från att tränga in i betongen. 

Det ställs höga krav på dessa beläggningssystem vad gäller t.ex. mekaniskt slitage, vattentäthet 

och beständighet mot klorider och andra kemiska ämnen. Det finns en rad olika typer av 

beläggningssystem som används för just parkeringsdäck. Beläggningssystemen som behandlas 

här är härdplast-, bitumen- och  cementbaserade beläggningar.  

Härdplastbeläggningar kan variera i tjocklek och vara uppbygga med flera olika lager. De olika 

plasterna som har inspekterats i vår studie (se kapitel 6) är akryl, polyuretan samt epoxi. 

Härdplasten i beläggningen fungerar som ett bindemedel till det ballastmaterial som eventuellt 

ingår i systemet. Vanligt ballastmaterial kan vara bauxit eller kvartssand. Totala tjockleken för 

dessa system ligger vanligtvis mellan 3 och 10 mm. [2] 

Bitumenbaserade beläggningar är mycket vanligt förekommande på parkeringsdäck. Som regel 

används ett system med gjutasfalt som läggs ut på bitumenmatta. Gjutasfalten läggs i betydligt 

tjockare skikt än härdplastbeläggningarna. Totala tjockleken för systemet ligger på cirka 30 

mm. [13] 

Den tredje typen av beläggning är de cementbaserade beläggningarna som i vår studie 

representeras av hårdbetongsbeläggningar. Hårdbetong tillverkas med cement som bindemedel 

och kan vara armerad med ballast och fibrer av t.ex. plaster eller stål. Tjockleken varierar från 

cirka 5 till 50 mm enligt leverantörer. 
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3.1 Beläggningssystemens uppbyggnad 

 
Figur 4. Vanligt utförande av härdplastbeläggningar. 

De olika beläggningssystemen appliceras som regel i olika skikt vilka har olika funktioner för 

beläggningen. Härdplastbeläggningar består ofta av fyra olika lager: primer, slitlager, topplack 

och eventuellt ett spricköverbryggande membran ifall rörelser i konstruktionen förväntas. [2] 

Hårdbetong består av ett tjockare slitlager bestående av högkvalitativ betong. Vid utläggning 

över befintlig betong rekommenderar tillverkare användning av en primer för att säkerställa 

god vidhäftningsförmåga. 

Gjutasfalt gjuts som ett tjockt slitlager, vanligtvis över en tätskiktsmatta som svetsas fast i den 

underliggande betongen. 

3.1.1 Primer 

Betong ska som regel alltid rengöras och primerbehandlas innan det skyddande 

ytbeläggningsystemet läggs ut. Primerbehandlingen utförs för att öka vidhäftningen mellan 

betong och beläggning. Primern, som har låg viskositet, förväntas tränga ner i betongen och 

väta underlaget. Den har också en viss fuktavvisande och dammbindande effekt samt ska 

förhindra eller reducera eventuell blåsbildning som kan uppstå under utläggningen av vissa 

produkter. [14] Ofta strös sand ut omedelbart efter att primern är lagd för att den överliggande 

beläggningen ska få bättre vidhäftning mot primern. Primern ska också passa ihop kemiskt med 

beläggningsprodukten. 

Med en diffusionsöppen primer är det, enligt uppgift från primertillverkaren möjligt att lägga 

ytbeläggningar på fuktig betong med gott vidhäftningsresultat då betongen tillåts torka och 

vattenskikt ej uppstår mellan betong och ytbeläggning. En diffusionsöppen primer skulle därför 

kunna användas där grundvattennivån är över beläggningshöjden och betongen därmed alltid 

är fuktig. Detta kan inträffa vid platta på mark. [15]  
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3.1.2 Membran 

Membran bör användas där stora rörelser förekommer i stomkonstruktionen. Membranet är ett 

spricköverbryggande skikt med hög elasticitet som motverkar stora skjuvspänningar i skiktet 

mellan den underliggande betongen och ytbeläggningen vilket kan orsaka sprickbildning och 

vidhäftningssläpp. 

3.1.3 Slitlager 

Slitlagret är det som huvudsakligen ska skydda underlaget mot yttre påfrestningar. Beroende 

på faktorer som bl.a. livslängd, tjocklek, pris, beständighet, vattengenomsläpplighet och andra 

krav finns det många olika utföranden. 

3.1.4 Topplack 

Topplacken är till för att försegla slitlagret och skydda denna från påfrestningar. Topplacken 

kan även ha andra funktioner som att skydda mot UV-ljus i utomhusgarage. Topplacken gör 

även golvet mer lättstädat vilket kan förlänga livslängden hos beläggningen. 

3.1.5 Stenmaterial 

Stenmaterialet hos beläggningar har betydelse för dess egenskaper. Vanligtvis används hårda, 

kantiga stenmaterial som kvartsit på grund av dess höga hållfasthet och stora beständighet mot 

mekaniska och kemiska påfrestningar. Stenmaterialet graderas i flera olika delar och 

storleksordning.  

Grov ballast utgörs av stenmaterial större än 2 mm. Fin ballast innehåller stenmaterial mellan 

0,063 mm och 2 mm. Det finasste materialet är fillern med en kornstorlek om max 0,063 mm. 
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3.2 Utläggning 

För att kunna uppnå maximal beständighet hos ytbeläggningen är förarbetet med 

betongunderlaget och appliceringsprocessen viktig. Vid trafikerade ytor som parkeringsdäck 

blir betongen lätt utsatt för kontaminering genom oljespill, kloridinträngning och andra kemiska 

föroreningar.  

Innan applicering av ett beläggningssystem är rengöring av betongytan en faktor. Kvarliggande 

damm eller oljor från bilar kan ha betydande effekt på vidhäftningen mellan betongen och 

ytbeläggningen. Rengöring av betongytan kan gå till på olika sätt beroende på skademängd i 

betongen.  

Oljespill och annan smuts tvättas noggrant bort, om tvättning av underlaget inte räcker kan 

betongen blästras för att avlägsna de översta skadorna. Då föroreningar trängt in i betongen kan 

kontaminerad betong bilas eller slipas ner och eventuellt ersättas med ny oskadad betong.  

Ett jämnt betongunderlag underlättar utläggningsarbetet för att säkerställa att ett jämnt, 

tillräckligt tjockt lager beläggningsmassa appliceras.  

Andra faktorer som ska tas i hänsyn vid utläggningsarbetet är fukt i omgivande luft och 

underlag samt temperatur under härdningstiden. [15] 

 
Figur 5. Utläggning av tätskiktsmatta för gjutasfalt.   
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3.3 Härdplastbeläggningar 

Härdplastsbeläggningar har på senare år börjat användas i större utsträckning. Ett system av 

härdplast ger ofta en lättstädad beläggning som är estetiskt tilltalande. Den tunnare tjockleken 

minskar materialåtgången vid utläggning  vilket minimerar lasten på parkeringsdäcket. 

Härdplastbeläggningar klassas som farligt avfall innan härdning och får endast läggas ut av 

behöriga personer. Härdat material är klassat som vanligt avfall och kan användas som 

fyllnadsmassor eller förbrännas för energiutvinning. [16] [17] 

3.3.1 Akryl 

Akryl är en termoplast med hög styvhet. Systemets olika lager kan läggas ut med korta 

mellanrum eftersom härdningstiden är mycket kort, även vid låga temperaturer. Oftast kan 

beläggningen trafikbelastas samma dag som den lagts ut. Förutom kort härdningstid har 

akrylbeläggningar hög rephållfasthet och god färgstabilitet. Akrylplasten bildas genom att en 

peroxid tillsätts metylmetakrylat (MMA).  

MMA är en vätska med stark lukt och kan vara mycket irriterande för ögon och för luftvägarna 

vid inandning. Det är därför viktigt att arbetet utförs med god ventilation och med rätt 

skyddsutrustning. Flampunkten är mycket låg (23 °C) och därför ska uppvärmning av 

produkten undvikas under applicering. För akrylatbeläggningar används vanligtvis en MMA-

primer. [15] 

3.3.2 Epoxi 

Epoxi är en tvåkomponentshärdplast bestående av härdare och epoxiharts. Epoxiharts framställs 

ur epiklorhydrin och bisfenol A. För att sedan omvandla epoxiharts till epoxiplast tillsätts 

härdaren, som regel amin eller amid. 

Epoxi är ett väldigt mångsidigt material som går att kombinera på många olika sätt för att få 

fram de egenskaper som eftersöks hos beläggningen. Det finns ett femtiotal epoxihartser 

kombinerat med flera hundra olika typer av härdare. [15] 

Epoxi har en lägre utvidgningskoefficient än de andra plastmaterialen men fortfarande högre 

än betongen. Detta medför att epoxi klarar av större temperatursskillnader då krympning eller 

utvidgning sker i betongen. 

Bindemedelshalten för de självutjämnande, tjockare epoxibeläggningarna (3-5 mm) är ofta hög 

(35%) och resterande utgörs ofta av kvartssand i lämplig kornstorlek. Tryckhållfastheten hos 

epoxi är ofta mycket högre än den underliggande betongen, detta kan medföra till att underlaget 

krossas och epoxibeläggningen tappar vidhäftningen. Tre millimeter anses vara ett minimum 

för att säkerställa lastspridning inom epoxibeläggningen för att undvika krossning av 

underliggande betong. [14] 

3.3.3 Polyuretan 

Polyuretan finns som både en- eller tvåkomponentsbeläggningar. Enkomponentsbeläggningen 

härdar genom att ta upp fukt från den omgivande luften. Tvåkomponentsbeläggningarna består 

av en bas och en härdare. Basprodukten i polyuretanbeläggningarna är ofta en naturlig 

modifierad vegetabilisk olja och härdaren en isocyanat. De typer av isocyanater som används 
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för beläggningar har oftast låg flyktighet eller är förreagerade. Detta minimerar risker för 

irritation eller skador vid utläggningarbetet. Polyuretanbeläggningar förknippas med att vara 

hårda men flexibla. Polyuretan har även en hög smältpunkt och är resistent mot kemisk 

nedbrytning. [17] 

Primermaterialet till en polyuretanbeläggning kan vara tillverkad av epoxi-, polyuretan- eller 

akrylplast.  

Vid utläggning klassas isocyanater som hälsofarliga av arbetsmiljöverket. Ångorna kan påverka 

andningsvägarna och ge upphov till allergier, när beläggningen är härdad friges inga farliga 

ångor. Vid brand eller där temperaturer kring 200 °C uppnås kan dock isocyanater frigöras. [15] 

3.4 Hårdbetong 

Hårdbetong är en högkvalitativ betong där ett fingraderat ballastmaterial ingår. Hårdbetongen 

är producerad för att klara mer påfrestande miljöer än den vanliga betongen och läggs i tunnare 

skikt kring 5-50 mm.  

Hårdbetong kan antingen strös över nygjuten betong eller pumpas ut över uthärdad betong. 

Ströbetong appliceras på fortfarande blöt betong och brädrivs tills en jämn yta bildats, därefter 

glättas betongen med helikopter. För att undvika att betongen torkar ut för snabbt, vilket kan 

orsaka krympsprickningar, kan en membranhärdare användas. Membranhärdare appliceras 

över den nygjutna betongen och bildar ett tunt skikt över. Skiktet hindrar vatten att avdunsta 

från betongen under hydrationprocessen. 
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3.5 Gjutasfalt 

Gjutasfalt har använts som tätnings- och beläggningsmaterial i olika sammanhang sedan början 

av 1800-talet. Gjutasfalt innehåller mer bitumen (bindemedel) än konventionell asfaltbetong 

och gjuts i tunnare skikt. Bitumen är en svart klibbig massa som kan återfinnas naturligt i 

naturen. Det bitumen som främst används idag är en raffinerad produkt från råolja som utvinns 

ur oljekällor i marken.  Högt bitumeninnehåll ger gjutasfalt goda vidhäftnings- och 

åldringsegenskaper. Beläggningen används inom områden med höga krav på slitstyrka och 

täthet, så som till parkeringsdäck, industrilokaler och vägar. 

Gjutasfalt tillverkas i speciella gjutasfaltsverk och transporteras sedan med hjälp av mobila 

transportkokare till utläggningsplatsen. Tillverknings- och utläggningstemperaturen har under 

senare tid kunnat sänkas genom tillsats av vaxadditiv. [13] 

Vanliga vaxer som används är paraffinvaxer och montanvax. Vaxerna bidrar till att sänka 

viskositeten hos gjutasfalten vid en lägre utläggningstemperatur för att underlätta 

gjutningsarbetet. Vaxet har även en förstyvande effekt vid brukstemperatur som ger en bättre 

hållfasthet mot plastiska deformationer. [18] Lägre utläggningstemperatur bidrar även till 

förbättrad arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. 

Gjutasfalten pumpas antingen direkt från transportkokaren eller förs till beläggningsytan genom 

kärror, hinkar eller andra behållare. Gjutasfalten läggs ovanpå en tätskiktsmatta antingen för 

hand eller med hjälp av maskiner. Gjutasfalten sprids ut till önskad tjocklek, som till skillnad 

från vanlig asfaltsbetong inte behöver packas och är trafikeringsbar redan när massan svalnat 

till brukstemperatur. [13] 
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4. Typskador på ytbeläggningssystem med betong som underlag 

Kommande avsnitt behandlar de vanligaste skadorna på ytbeläggningssystem vid inspektionen. 

Samtliga ytbeläggningssystem ligger på ett underlag av betong. 

4.1 Sprickor 

Sprickor följer till skillnad från krackelering tydliga mönster i materialet och skadorna är i regel 

betydligt djupare och bredare. Sprickor i ytbeläggningen kan orsakas av att den underliggande 

betongen spricker till följd av en rad olika orsaker. 

Några faktorer som kan påverka sprickbildningen är enligt Uno Gunnarsson, (R35:1984), 

sid.15). 

 

 Ihopgjutning av parkeringsdäcket med bredvidliggande byggnad. 

 I balkbjälklag får längdändringar i platta och balk olika förlopp vid snabba 

temperaturförändringar. 

 Armeringen är otillräcklig för att jämt fördela krympsprickorna. 

 Alltför högt vct-tal hos betongen ger stora krympspänningar. 

 Bristfällig efterbehandling vid gjutning, vilket orsakar ytsprickor. 

Många av de beläggningssystem som används på parkeringsdäck beskrivs som 

spricköverbryggande, dels via materialet i sig självt men främst via det spricköverbryggande 

membran i systemet. Kraftiga sprickor i den underliggande betongen kan dock överskrida 

beläggningssystemets flexibilitet och spricköverbryggnadsförmåga. Eftersom stora krafter i 

stomkonstruktionen orsakar sprickbildningen är det svårt att hantera detta i 

beläggningssystemet. Det finns möjlighet att lägga ut speciellt spricktåliga partier, problemet 

är att det är svårt att veta var eller ens om sprickorna kommer att uppstå. [19] 

  
Till vänster: Sprickor i epoxibeläggning till följd av sprickor i den underliggande betongen. 

Till höger: Reparation av sprickor. 

Foton: Jimmy Thuresson.  
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4.2 Krackelering 

Krackelering är ett oregelbundet sprickmönster som uppstår när cementbaserade beläggningar 

utsätts för ett inre tryck. Detta sker bland annat via temperaturförändringar men även av alkali-

kiselsyrareaktioner (AKR) som sker då vatten, reaktiv ballast och alkalisk cement bildar en 

alkalikiselsyragel som orsakar svällning och därmed ett inre tryck som kan bidra till 

krackelering. AKR har enbart en direkt påverkan på ytbeläggningssytem av hårdbetong, dock 

kan kraftig krackelering indirekt i den underliggande betongen leda till sprickor, krackelering 

och vidhäftningssläpp även hos andra beläggningstyper. [20] [21] 

 
Krackelering av hårdbetongsbeläggning som synliggörs av vatten i de små sprickbildningarna. 

Foto: Jimmy Thuresson. 
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4.3 Vidhäftningssläpp 

Vidhäftningssläpp innebär att ytbeläggningen tappar kontakt med den underliggande ytan och 

ligger därmed fritt på underlaget. Härdplastbeläggningars styrka i att dom är kemiskt beständiga 

och inte reagerar med t.ex. olja kan i vidhäftningsaspekter bli en svaghet eftersom förorenad 

underliggande betong är svår att få helt ren. Detta blir ett stort problem vid renovering av gamla 

ytor som under lång tid blivit utsatta för oljespill och andra kemiska föroreningar som gör att 

beläggningen tappar vidhäftningsförmåga.  

Om vidhäftning mellan underliggande 

betong och beläggning inte är 

tillräcklig blir beläggningen extra 

mottaglig för nednötning, sprickor 

och krackelering eftersom 

beläggningen flagnar och lossnar. När 

materialet väl börjat flagna kan det 

vara svårt att reparera skadorna då 

vidare vidhäftningssläpp kan ske intill 

reparationen. Detta syns på bilden till 

höger där man fyllt i med nytt material 

då beläggningen lossnat helt efter ett 

vidhäftningssläpp, men flagningen 

fortsatt bredvid lagningen.                               Foto: Jimmy Thuresson. 

Epoxibeläggning som helt saknar vidhäftning. 

Foto: Jimmy Thuresson. 
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4.4 Däckspårsslitage 

Däckspårsslitage uppstår främst i svängar och ramper, där en svängande ramp är särskilt utsatt. 

Stora bromskrafter från yttre framdäck gör att ytterkurvan påverkas påtagligt mer av 

däckspårsslitage. Att slitningarna av denna typ främst uppstår på just in- och ut-fartsramper 

sker av naturliga skäl genom att det är den mest trafikintensiva ytan. Samtliga fordon måste ta 

sig förbi detta parti, och det är också här mycket av tösalterna frigörs från fordon. 

 
Infartsramp med däckspårsslitage. 

Foto: Jimmy Thuresson.  
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4.5 Repskador 

I Sverige är det lag på vinterdäck mellan 1 december och 31 mars och dubbdäck är tillåtet från 

och med 1 oktober till och med 15 april. Enligt statistik från Stockholm stad är cirka hälften av 

alla bilar i Stockholmsområdet under midvintertid försedda med dubbdäck. Andelen dubbdäck 

har emellertid minskat successivt sedan 2009. Under perioden 2005-2009 låg andelen bilar 

försedda med dubbdäck vintertid på ca 70 %. Minskningen är ett resultat av de 

uppmärksammade hälsoriskerna i de inandningsbara partiklarna som frigörs vid 

dubbdäckslitage. För att klara av EU:s normer gällande luftkvalitet infördes dessutom ett 

dubbdäcksförbud på Hornsgatan 2010. 

Dubbdäcken orsakar också stora slitageskador på parkeringsdäck, främst i form av repor och 

nedsliten ytskyddsbeläggning. Däckspårsslitage i svängar och ramper uppvisar som regel inte 

tydliga märken från dubbdäck eftersom den högt trafikerade ytan nöts så pass fort att reporna 

blir omöjliga att urskilja från varandra.  Trots att det inte finns tydliga repskador är dubbdäcken 

en stor faktor till slitaget på ytorna. [22] 

Rent estetiskt syns repskadorna mer eller mindre tydligt beroende på: 

 Ytskiktet/topplackens kulör 

 Underliggande skikts kulör 

 Hur beständigt/känsligt materialet är mot repor 

 Hur välstädat garaget är 

Härdplasternas topplack har i vissa fall slitits 

igenom vilken blottar ett annat underliggande 

material i reporna, som ofta är av en annan kulör 

vilket tydliggör och framhäver skadorna. Det 

samma gäller för hårdbetongen, som i sin oskadade 

form ligger som en tät gjuten massa, som vid 

repning pulveriseras och lämnar en ljusare nyans i 

reporna. Gjutasfaltens grova ytstruktur och mörka 

färg i kombination med en ofta smutsig yta gör att 

repor döljs på beläggningen. 

 

 

 

 

 

 

Repskador på akrylbeläggning i Hotell Anglais garage. 

Foto: Jimmy Thuresson.  
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4.6 Plastisk deformation 

Plastisk deformation på parkeringsdäck uppstår främst för bitumenbaserade beläggningstyper, 

d.v.s. i gjutasfalt (eller asfaltbetong i förekommande fall). Deformationen kan visa sig i form 

av sjunkmärken till följd av hög punktbelastning på beläggningen under en längre tidsperiod, 

vilket gör att materialet trycks ihop eller omfördelas. En del av deformationen går som regel 

tillbaka om belastningen tas bort, men inte hela. Beläggningens deformationskänslighet ökar 

med temperaturen. 

 
Parkeringsgarage med mycket plastisk deformation från däcktryck. 

Foto: Jimmy Thuresson. 

Deformationerna finns ofta där extra stor fordonbelastning sker, som vid parkeringsplatserna 

intill hjulen, parkeringsautomaterna samt vid hjulspåren. Deformationer uppstår inte bara av 

bilar utan andra vanliga skador kan komma från byggställningar eller MC-stöd. 

 
Plastisk deformation orsakat av motorcykelstöd.  

Foto: Jimmy Thuresson 
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4.7 Estetik och estetiska skador 

Under 2000-talets början blev härdplasterna allt populärare bland ytbeläggningssystemen i 

parkeringsgarage. En anledning till detta är att ägarna till garagen försökt skapa en ljusare miljö 

i sina anläggningar än vad den traditionella gjutasfalten erbjuder. Dessa ljusa beläggningar är 

dock som regel känsligare mot däcksspårsmärken och repskador. Eftersom estetiska aspekter 

är en faktor till att beläggningar av denna typ används betraktas estetiska defekter som 

däckspårsmärken och repor som skador i rapporten.  

Härdplasterna kan utformas i olika kulörer, vilket är en stor estetiskt fördel jämfört med övriga 

beläggningstyper. Härdplastbeläggningar kan utformas med en kulör på körbanan, en på 

bauxiten i svängar och ramper samt ytterligare en kulör på parkeringsplatserna vilket ger en 

tydlig bild av garageytan och en allmänt mer estetiskt tilltalande beläggning. Även hårdbetong 

och gjutasfalt kan erhållas i olika kulörer, men blir dyrare än ursprungsvarianten. 

Vi kan se en trend i att de stora nya galleriorna väljer att använda moderna mer estetiskt 

tilltalande beläggningar, polyuretan i Täby centrum och Mall of Scandinavia, hårdbetong på 

Bromma Blocks parkering. Vid konstruktionen av dessa garage har man haft ett större fokus på 

estetiken. Det handlar inte längre om att endast ha en plats att parkera sin bil på, garaget är för 

många det första intrycket av gallerian, shoppingcentrumet eller vilket syfte anläggningen nu 

fyller. 

 
På bilden ovan syns Globen shoppings parkeringssystem, med LED-lampor som visar grönt 

ljus när platsen är ledig och rött ljus när den är upptagen. Vidare finns handikappanvisning i 

blått ljus som hänvisar till ledig plats. Foto: Jimmy Thuresson. 
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5. Inspektion 

Inspektionens syfte är att via en okulär besiktning av 16 garage med 19 beläggnigar kartlägga 

de skador som finns på de fem typmaterial av ytskyddsbeläggningar som rapporten innefattar; 

härdplaster (akryl, polyuretan, epoxi.), gjutasfalt samt hårdbetong. När all data samlats in 

bearbetas den för att göras jämförbar över de olika beläggningstyperna. Även andra aspekter 

inspekteras och noteras, såsom trygghetskänsla, estetik, renlighet samt allmänt intryck. 

5.1 Metod 

Typskadorna valdes ut efter kortare gemensamma besök på objekten tillsammans med 

handledare från CBI. Under dessa orienteringsdagar undersöktes vilka skador och i vilken 

omfattning garagen var utsatta för. Efter orienteringsdagarna sammanställdes ett 

inspektionsprotokoll (bilaga 1), och en grundligare inspektion med fotodokumentation 

genomfördes. Eftersom ytskyddsbeläggningarna på de olika parkeringsdäcken ska vara 

jämförbara med varandra inspekteras enbart mellanbjälklag då denna konstruktionsdel är 

mycket lik garagen emellan. På mellanbjälklag behöver ingen t.ex. hänsyn tas till 

grundvattentryck eller andra aspekter såsom nederbörd m.m. 

5.2 Omfattning 

De inspekterade skadorna omfattas av sprickor, vidhäftningssläpp, däckspårsslitage, repskador 

av dubbdäck, plastisk deformation, gamla lagningar, frostsprängning, motorcykel-stöds-

deformation, hål, is- och snö-röjningsskador, armeringskorrosion, färg- och glansförändringar 

samt bromsspår. De olika skadorna och dess graderingar behandlas i avsnitt 7.1. Renlighet har 

noterats på samtliga garage med varierade resultat, men även denna del utgår då det dels är 

svårt att avgöra varför det är olika mängder smuts, dels för att nivån av renlighet är svår att 

gradera. Istället beskrivs hur lättstädad beläggningen upplevs utan hänsyn till gradering för hur 

renligt det faktiskt upplevdes under inspektionstillfället. 

5.3 Estetiska problem 

De estetiska aspekter som inspekterat är däckspårmärken, renlighet och hur lättstädat 

beläggningar är samt glans- och nyans-förändringar. Det visade sig dock snabbt att glans- och 

nyas-förändringarna är svåra att gradera eftersom det inte går att avgöra om det är smuts, någon 

form att spill på beläggningen eller om det verkligen är beläggningen i sig som förändrats. Även 

om försök gjordes att städa rent kring dessa ytor var det svårt att göra en bedömning eftersom 

ytan istället blev renare än omkringliggande partier. Därav utgår glans- och nyans-förändringar 

i arbetet.  

  



26 
 

5.4 Inspekterade garage 

Följande avsnitt omfattas av de visuellt inspekterade garagen, här presenteras foton på skador 

och slitage som dokumenterats under inspektionenerna utförda mellan 22 Juni och 3 Juli 2015. 

De inspekterade garagen har valts ut med varierande metod. Några är tagna från Tor Powells 

inspektion i rapporten CBI2012, några slumpmässigt utvalda som vi råkat stöta på och  vissa 

garage har handledare uppmärksammat som intressanta. Nedan följer en tabell över de 

inspekterade garagen. 

Garage sid Ålder Beläggning 
Belast

ning 

Skademängd 

Repor 
Vidhäft

ning 
Sprickor Däckspår 

Hotell Anglais  2005 Epoxi 2 4 3 3 4 

Hotell Anglais  2005 Akryl 1 3 0 0 3 

Birger Jarls gatan  1996 Gjutasfalt 1 0 0 0 0 

Borgarfjordsgatan  1993 Gjutasfalt 2 0,5 0 0 0 

Bromma Blocks  2010 Hårdbetong 3 1 4 2 0 

Citygaraget  2001 Epoxi 4 5 3 1 2 

Continentalgaraget  90-tal Epoxi 4 4 5 4 1 

Globen shopping  2008 Polyuretan 4 3 0 0 0 

Karlsrovägen  1994 Akryl 2 3 0 0 3 

Kista Galleria  1995 Gjutasfalt 4 0,5 0 0 0 

Medborgarplatsen  1995 Gjutasfalt 3 0 0 0 0 

Medborgarplatsen  2005 Polyuretan 3 2 1 1 1 

Norra Real  2009 Akryl 1 2 0 0 1 

Parkaden  2005 Hårdbetong 5 0 2 2 0 

S:t Eriksplan  2009 Akryl 3 2 0 0 1 

Strandbergsgatan  200 Epoxi 1 2 4 3 1 

Strandbergsgatan  2000 Akryl 1 1 0 0 0 

Täby Centrum  2012 Polyuretan 4 4 0 4 5 
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Årstaängsvägen  2009 Polyuretan 2 1 0 5 3 

Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 

Privat parkeringsgarage för Hotell Anglais gäster på två plan med spiralramp mellan 

våningarna. Det övre parkeringsdäcket är sedan 2005 utfört med en akrylbeläggning och det 

nedre däcket med en epoxibeläggning från samma år.  På ramperna ligger en akrylbeläggning. 

Det övre däcket har en trafikbelastning om cirka 100 fordon dagligen medan det undre har en 

något lägre belastning på cirka 60 fordon per dag.  

Övre planet – Epoxi 

 
Slitage på ramp med akryl vid yttre hjulspåret ner till underliggande betong. Detta på grund 

av högre mekanisk belastning i yttre svängradien. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Vidhäftningssläpp på epoxibeläggningen observerades på ett flertal ställen, speciellt där 

underlaget var ojämnt. Bilden visar här ett metallföremål som sticker fram under 
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beläggningen som förmodligen orsakat vidhäftningssläppet. 

Foto: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Sprickor från väggar och pelare på epoxibeläggningen. Epoxi är ett oelastiskt 

material som läggs med tunna skikt vilket ofta kan orsaka sprickbildning från rörelser i 

betongen.  

Till höger: Nedsliten beläggning på ramp som lett till vidhäftningssläpp.  

Foton: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Repskador från dubbdäck samt däckspårsmärke på epoxibeläggningen. 

Till Höger: Översiktsbild på körbana. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Nedre planet – Akryl 

 

  
Till vänster: Däckspårsslitage på akrylbeläggningen i yttersväng. 

Till höger: Däckspårsmärken på akrylbeläggningen. 

Foton: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Repskador av dubbdäck på akrylbeläggningen. 

Till höger: Översiktsbild av körbana. 

Foton: Jimmy Thuresson  
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Birger Jarlsgatan 51  

Litet publikt parkeringsgarage i ett plan med 103 parkeringsplatser och låg trafikbelastning, 

cirka 120 fordon dagligen. Gjutasfaltsbeläggningen är lagd 1996 och mycket välbehållen. Små 

plastiska deformationer kunde dock observeras vid parkeringsplatser som uppstått via 

punktbelastningstryck från fordon.  

 
Överblicksbild över körbanan. Gjutasfaltsbeläggningen var välstädad med få synliga skador. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Överblicksbild över uppställningsplatser. Små knappt märkbara plastiska deformationer på 

gjutasfalten intill hjuluppställningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Borgarfjordsgatan  

Privat parkeringsgarage förhyrda parkeringsplatser för företag. Garaget är utfört i tre plan med 

ytbeläggning på de två översta planen. Ytbeläggningen är lagd 1993 och består av gjutasfalt på 

en bitumenmatta. Trafikbelastningen på garaget är låg och lågfrekvent. Bottenplan saknar 

ytskyddsbeläggning och består därav enbart av betong med viss armeringskorrosion som följd. 

 
Knappt sliten gjutasfalt, förutom få estetiska däckspår.  

Foto: Jimmy Thuresson  

 
Naken betong på bottenplattan utan någon ytskyddsbeläggning.  Armeringskorrosion har 

inititerats i överkant på betongen och kan leda till omfattande skador om skadan inte åtgärdas. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Bromma Blocks, Ulvsundavägen 185-193 

Publikt parkeringsgarage med hög belastning i ett plan om cirka 10 000 kvadratmeter. Ytan 

intill entrén till gallerian är speciellt utsatt för hög belastning eftersom besökarna väljer att 

parkera närmast möjligt. Hårdbetongsbeläggningen består av Modern Betongs Mastertop 135P 

och är lagd 2010. Garaget ger initialt ett bra intryck utan däckspårsmärken och 

dubbdäcksslitage. Den högblanka beläggningen ger garaget ett städat och mycket estetiskt 

positivt intryck för parkeringsgästerna, något som är tilltalande för mer kommersiella 

parkeringshus. 

.  

Överblicksbild på den mycket glansiga beläggningen.  

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Vanligt förekommande vidhäftningssläpp i Bromma Blocks garage. Vid provtagning intill 

vidhäftningssläppen mättes beläggningens tjocklek till omkring 2-3 mm.  

Foto: Jimmy Thuresson 
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Reparationer av tidigare vidhäftningssläpp, vanligt förekommande över större delen av 

parkeringsdäcket. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Kraftig krackeleringsskada av hårdbetongen. Mindre omfattande krackelering observerades 

över stora delar av garaget.  

Foto: Jimmy Thuresson 
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Citygaraget, Mäster Samuelsgatan 61 

Publikt parkeringsgarage med 330 parkeringsplatser och hög trafikbelastning med cirka 360 

fordon dagligen. Det övre inkörs planet naturligt är mer belastat än det undre, vid besöken 

bedöms att cirka 70 % av fordonen var belägna på det övre planet. 

Ytbeläggningen som är utförd med epoxi kunde mätas till cirka 2-4 mm och är lagd 2001. 

Epoxibeläggningen är glatt och välstädat vilket ger ett bra estetiskt intryck. Dock är 

ytbeläggningen hårt drabbat av repskador. 

 
Kraftiga repskador på epoxibeläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Kraftiga repskador på epoxibeläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Lokalt synliga vidhäftningssläpp där beläggningen lossnat över flera områden. Större 

vidhäftningssläpp lokaliserades med hjälp av knackningar där ytbeläggningen ej delaminerats. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Epoxibeläggning över brunnslock. God vidhäftningsförmåga kan inte uppnås utan bra 

underlag.  

Foto: Jimmy Thuresson 
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Däckspårsslitage på epoxibeläggningen i yttersväng.  

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Enstaka hål som observerats. Tryckhållfastheten hos epoxi är ofta högre än hos betongen. Vid 

tunna beläggningar kan detta leda till krossat underlag vid höga belastning som orsakar hål. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Continentalgaraget, Mäster Samuelsgatan 69 

Publikt parkeringsgarage med 435 parkeringsplatser och stor trafikbelastning. Beläggningen är 

lagd under 90-talet och är utförd med epoxi. Nya parkeringsrutor har lagts i efterhand. 

Garaget är mycket skadedrabbat vad det gäller repskador, sprickor, däckspårsslitage och 

framför allt påtagligt är de massiva vidhäftningssläpp som observerats på stora delar av 

parkeringsdäcket. 

  
Till vänster: Repskador på epoxibeläggningen.  

Till höger: Kraftigt vidhäftningssläpp på epoxibeläggningen på uppställningsplats. 

Foton: Jimmy Thuresson 

 
Ytterligare kraftigt vidhäftningssläpp på parkeringsplats. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Stort slitage på epoxibeläggningen i kurvan. Epoxibeläggningen är nednött till underliggande 

betong.  

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Omfattande vidhäftningssläpp på epoxibeläggningen i stora delar av parkeringsdäcket där 

vidhäftningsförmågan till synes var bristfällig. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Sprickbildning i underliggande betong som orsakat sprickor i epoxibeläggningen. 

Till höger: Massivt vidhäftningssläpp och slitage på epoxibeläggningen.  

Foton: Jimmy Thuresson  

  
Till vänster: Spricka i epoxibeläggningen, troligvis orsakad av spricka i den underliggande 

betongen.  

Till höger: Vanligt förekommande spricka från pelare. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Globen, Arenavägen 45-63 

Publikt parkeringsgarage för Globen Shoppings besökare med 1500 parkeringsplatser. 

Ytbeläggningen är utförd i polyuretan och är lagd 2008. Garaget är högt trafikbelastat med hög 

frekvens på bilar. För mindre slitage är körbanorna belagda med bauxit som ger en högre 

hållfasthet mot slitage. 

  
Till vänster: Gjutasfalt som är lagd för att jämna ut vinklarna kring skarvpunkter i garaget. 

Gjutasfalten har slagits sönder av bilar då de kör över det högsta läget, vilket ger 

vidhäftningssläpp mot underlaget.  

Till höger: Lagning av polyuretanbeläggningen, då flera lagningar med detta mönster kan 

observeras över parkeringsdäcket misstänker vi att det är lagningar från borttagning av 

gammal installation. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Repskador på polyuretanbeläggningen. 

Till höger: Mindre enstaka hål i beläggningen.  

Foton: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Nedsliten beläggning i ramp.  

Till höger: Lappad beläggning med olika material som upplevs som plottrigt. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Karlsrovägen, Karlsrovägen 2D 

Privat företagsparkerings om tre plan med låg belastning. Ytskyddsbeläggningen utgörs av 

akryl om 4-5 mm utan membran som är lagt 1994. Tor Powell var år 2009 på besiktning där 

han noterade många skador i form av sprickor, vilka i dagsläget var lagade till fullo. Garaget 

var lappat med omfattande lagningar och det var en hel del smuts intill pelare och väggar. 

  
Till vänster: Lagning av gammal spricka mellan pelarrader. Dessa lagningar fanns på stora 

delar av garaget. 

Till höger: Lagning, gissningsvis från borttagning av gammal fast installation. Vi misstänker 

att de cirukulära lagningarna kan vara borrkärnor från provtagning visade i Tor Powells 

rapport. 

Foton: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Här syns fler spricklagningar. Även Däckspårsmärken gör sig tydliga på 

akrylbeläggningen. 

Till häger: Nedsliten ytbeläggning i ramp vid yttersväng. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Kista Galleria 

Publikt garage i anslutning till Kista Galleria med hög belastning. Här ligger en 

gjutasfaltsbeläggning sedan 1995. Beläggningen är i stort oskadat, men flera stora områden är 

mycket drabbade av små plastiska deformationer från byggställningar. Kista Galleria är även 

det enda garaget där spår av is/snö-röjning har uppdagats, då i form av hackskador från spett 

kring entrén till gallerian. Garaget upplevs i sin helhet som städat, ljust och tryggt. Rent estetiskt 

så gör de ovanligt många markeringarna gjutasfalten till en betydligt mer tilltalande beläggning. 

 
Överblicksbild med de många markeringarna på beläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Lagat hålskada i gjutasfaltsbeläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Stort antal plastiska deformationer över gjutasfaltsbeläggningen som följd av 

belastning från byggställningar. 

Till höger: Ovanligt tydliga repskador på gjutasfaltsbeläggningen. 

Foton: Jimmy Thuresson 

 
Utmärkande för garaget till Kista Galleria var de slipmärken som uppstått via borttagning av 

gamla markeringar. Dessa skador på cirka 1-3 millimeters djup bedöms främst som estetiska 

då den tjocka beläggningen på cirka 30 mm fortfarande har tillräcklig tjocklek till den 

underliggande betongen. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Medborgarplatsen, Noe Arksfaret 1-3 

Publikt garage med medelhög trafikbelastning. Garaget är delvis belagt med gjutasfalt och dels 

polyuretan. Gjutasfaltsbeläggningen är lagd 1995 och polyuretanbeläggningen är lagd 2005. 

Polyuretanbeläggningen på medborgarplatsen ser övergripande bra ut, med relativt lite 

repskador i förhållande till beläggningens ålder. Däremot är beläggningen drabbad av enstaka 

lokala vidhäftningssläpp. 

Gjutasfalten har mindre plastiska deformationer vid hjulplaceringen på parkeringsplatser vilket 

kan väntas hos gjutasfalt. Ytterligare plastiska deformationer går att observera över ytan, dels 

enstaka deformationer från byggställningar, dels från mc-stöd.  

Gjutasfaltsbeläggningen 

  
Till vänster: Plastisk deformation på gjutasfaltsbeläggningen via punktlaster från fordon. 

Till höger: Plastisk deformation på gjutasfaltsbeläggningen orsakat av byggställning.  

Foton: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Plastisk deformation på gjutasfaltsbeläggningen orsakad av motorcykelstöd.  

Till höger: Gjutasfalten är till synes lokalt tunn och sluttar avtagande ner till underliggande 

betong, troligtvis är den underliggande betongen ojämn i kombination med en lokalt tunn 

gjutasfaltsyta. Inget tyder på att området skulle utsättas för något speciellt påfrestande slitage 

som skulle kunna driva på denna skada. Gjutasfaltsbeläggningen på Medborgarplatsen är den 

enda beläggning med denna typ av skada. 

Foton: Jimmy Thuresson  
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Polyuretanbeläggningen 

  
Lokalt slitage där membranet i polyuretansystemet syns. 

Foton: Jimmy Thuresson. 

  
Ett lokalt kraftigt vidhäftningssläpp observerades intill pelare, där rörelser i underliggande 

betong tros ha orsakat sprickor som i sin tur lett till skadan. 

Foton: Jimmy Thuresson. 
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Även andra pelare hade tendenser till sprickor med vidhäftningsproblem men som ännu inte 

hade lett till några större skador. 

Foton: Jimmy Thuresson. 

 
Några pelare har förstärkts för att förhindra sprickbildning. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Norra real, Tulegatan 14 

Parkeringsgaraget på Norra real är lågt belastat och utfört med akrylbeläggning 2009. 

Garaget är mycket likt det inspekterade garaget på S:t Eriksplan med bauxit i svängar, de blå 

uppställningsplatserna och de vita markeringslinjerna. Garaget på Norra real är dock betydligt 

renare än garaget på S:t Eriksplan vilket ger ett generellt bättre intryck. Skademässigt har 

garaget klarat sig mycket bra, endast lite repskador från dubbdäck observerades. 

  
Till höger: Estetiskt likt garaget på S:t Eriksplan 51.  

Till vänster: Ramp av betong i fint skick. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Repskador på uppställningsyta på akrylbeläggningen. 

 Foto: Jimmy Thuresson 

 
Övergång mellan akryl och bauxit i sväng. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Parkaden Malmskillnadsgatan 

Väldigt högt belastat stort parkeringsgarage på sju våningar utfört i hårdbetong. Värt att nämna 

är att beläggningen blev lagd i omgångar medan garaget fortfarande var öppet för användning. 

Detta utgjorde en speciellt stor utmaning i de centralt belägna garaget som lades 2005. 

Beläggningsprodukten heter SikaFloor-HPC4 och kan läggas i tunna skikt ner till ett minimum 

av 12 mm. Beläggningen har limmats fast via en epoxiprimer som ska bidra till en vattentät 

konstruktion. Parkaden Malmskillnadsgatan är ett imponerande garage som i sin helhet är i 

mycket fint skick, trots den väldiga belastningen. De öppna partierna släpper in mycket naturligt 

ljus och ger en öppen känsla. 

Parkeringshuset är konstruerat med lutande plan vilket gör det möjligt att röra sig vertikalt i 

byggnaden antingen via parkeringsdäcken eller via den spiralformade ”expressutfartrampen” i 

byggnadens kortända. 

 

  
Till vänster: Ramp mellan de lutande parkeringsdäcken. 

Till höger: Expressutfartramp i byggnadens kortända.  

Foton: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Här syns skarven för de två beläggningsomgångarna med krackelering på den 

ljusare ytan. 

Till höger: Lokalt krackeleringsområde på hårdbetongsbeläggningen. 

Foton: Jimmy Thuresson 

 

  
Till vänster: En av få lagningar på hårdbetongsbeläggningen.  

Till höger: Krossad beläggning mellan beläggningar på ramp. Man har valt att inte lägga 

samma beläggning hela vägen ut till väggen.  

Foton: Jimmy Thuresson 

  



53 
 

S:t Eriksplan, Torsgatan 31 

Medelbelastat garage på två plan med akrylbeläggning med spricköverbyggande membran. I 

svängar och ramper ligger extra tålig bauxitsand, beläggningssystemet är lagt 2009. 

Däcket är i princip skadefritt bortsett från repskador på parkeringsplatserna. Garaget är estetiskt 

tilltalande och mycket likt garaget på Norra real. Den estetiska potentialen som faktiskt finns 

går dock förlorad på grund av den stora mängden smuts. 

 
Överblicksbild på körbana och uppställningsplatser på akrylbeläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 

  
Smutsiga uppställningsplatser. Smuts och damm verkar som ett kraftigt slipmedel vilket bör 

undvikas. 

Foton: Jimmy Thuresson 
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Repskador från dubbdäck på parkeringsplats på akrylbeläggningen. 

Foton: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Däckspårsslitage i övergång mellan akrylbeläggningen och bauxit i sväng. 

Till höger: Som tidigare nämnts så är akryl känslig för däckmärken, vilket också uppenbarar 

sig på S:t Eriksplan. 

Foton: Jimmy Thuresson. 
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Strandbergsgatan 2 

Sluttande parkeringsdäck på två plan färdigställt 2000, utfört på generalentreprenad av APJ 

Betong and Anläggningsteknik. Grundbeläggningen tros vara av hårdbetong. Stockholm 

Parkering AB har lagt fyra testytor på garaget, två expoxibeläggningar på plan ett och två 

akrylbeläggningar på plan två. Därav delas inspektionen in i två delar. Bägge planen är 

uppdelade i körbana och p-platser med olika beläggningstyper. 

Plan ett, epoxi 

Beläggningen har stora vidhäftningsproblem, sett till den lilla yta som varje plan utgör är det 

väldigt skadedrabbat. 

 
Överblicksbild på körbana av epoxi. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Vidhäftningssläpp på körbana av epoxi. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Vidhäftningssläpp mellan körbana och parkeringsplats på epoxibeläggningen. 

Till höger: Vidhäftningssläpp där sprickbildning uppstått på epoxibeläggningen. 

Foton: Jimmy Thuresson 

  
Till vänster: Spricka mellan körbana och parkeringsplats på epoxibeläggningen. 

Till höger: Repskador på epoxibeläggningen orsakat av dubbdäck. 

Foton: Jimmy Thuresson. 
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Plan två, Akryl 

 
Överblicksbild över akrylbeläggningen på plan två. 

Foto: Jimmy Thuresson. 

 
Akrylbeläggningen var i mycket bra skick, med endast lite repskador som tydliggörs på den 

mörka beläggningen.  

Foto: Jimmy Thuresson 
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Till vänster: Skarvarna mellan parkeringsplats och körbana ser till skillnad från 

epoxibeläggningen mycket bra ut. 

Till höger: Expansionsfog mellan akrylbeläggningen och ramp.  

Foton: Jimmy Thuresson 
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Täby Centrum, Södra garaget, Stora Marknadsvägen 

Täby Centrum är det yngsta garaget i studien. Här ligger en polyuretanbeläggning med 

membran från Sikafloor lagd 2013. Garaget är uppfört i tre våningsplan med en hög 

trafikbelastning. Stora skadedmängder observerades i form av repor, sprickor och 

däckspårsmärken. Rampen är nednött till underliggande betong på flertalet områden och är i 

sin helhet mycket sliten.  

 

 
Överblicksbild tagen på polyuretanbeläggningen från entrén till gallerian.  

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Utfräst kraftig spricka på polyuretanbeläggningen som fyllts med högelastiskt fogmaterial. 

Foto: Jimmy Thuresson  
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Till vänster: Kraftigt skadad ramp. I bildens nedre del hittas dessa bruna områden som 

genomgående kunde återfinnas mellan pelarraderna, både på ramp och på parkeringsdäcket.   

På dessa områden har spricköverbryggande material lagts över sprickor i den underliggande 

betongen, men som istället orsakat stora vidhäftningssläpp och slitageskador. 

Till höger: Kraftigt repskadad yta i körfältet. 

Foton: Jimmy Thuresson   

  
Till vänster: Lång kraftig spricka i polyuretanbeläggningen.  

Till höger: Skadad remsa i beläggningen, denna har även en tydlig spricka mellan pelarna. 

Denna remsa är ett spricköverbyggande material som lagts för att överbrygga sprickor mellan 

den underliggande betongen och ytskyddsbeläggningen. Det spricköverbryggande materialet 

har emellertid istället drabbats av slitageskador eftersom det spricköverbryggande materialet 

inte har samma skydd mot slitage som ordinarie ytskyddsbeläggning. Inte heller 

sprickbildning har kunnat förhindras. 

Foton: Jimmy Thuresson    
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Årstaängsvägen 19E 

Lågbelastat privat garage för kontoren i området med en polyuretanbeläggning utan membran 

lagd 2009. Beläggningens tjocklek är ca 4 mm tjock och är strödd med bauxit i svängar, övrig 

beläggningsyta är strödd med kvartssand. [Cbi 2012. S.55] Garaget är väldigt rent och fräscht, 

ytterst lite repskador på lokala delar. 

 
Överblicksbild på polyuretanbeläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 

 
Repskador på polyuretanbeläggningen. 

Foto: Jimmy Thuresson 
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Man har varit noga med att inte bara skydda golvytan med polyuretan utan har även en 

skyddande beläggning cirka 50 cm uppåt väggarna enligt AMA. 

Foto: Jimmy Thuresson 

  
Den ljusa estetiskt tilltalande härdplastbeläggningen är dock känslig för de mörka däckmärken 

som visar sig tydligt i ramp och svängar. 

Foton: Jimmy Thuresson  
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6. Dataanalys av skademängd 

6.1 Gradering av skador 

Under inspektionen fotodokumenteras de olika skadorna som också graderas i protokoll på en 

linjär sexgradig skala på 0-5, där 0 motsvarar helt oskadad beläggning och 5 den mest skadade 

beläggningen av den typskadan. Graderingen är vår helhetsbedömning av parkeringsdäcken vid 

den ockulära inspektionen. För att graderingen ska bli så rättvisande som möjligt jämförs alla 

foton med varandra och graderingen diskuteras och korrigeras i efterhand för bästa resultat. 

De olika ytskyddsbeläggningarna har ett mycket stort åldersspann på 3-22 år, detta gör att 

beläggningarna inte direkt går att jämföra med varandra. En äldre beläggning på t.ex. 20 år kan 

naturligt antas vara mer skadad än en yngre beläggning på endast 3 år. Det samma gäller för 

trafikintensitet; en beläggning med hög trafikintensitet blir skadedrabbad i ett tidigare skede än 

en beläggning med låg trafikintensitet. 

För att göra insamlad data jämförbar garagen sinsemellan har en formel tagits fram som 

modifierar den graderade skademängden med hänsyn till trafikintensitet och beläggningens 

ålder (Ekvation.1, ekvivalent skademängd).  

Den ekvivalenta skademängden för beläggningen är en approximation där det är antaget att 

dubbel trafikintensitet ger dubbelt slitage på samma vis som vid dubbel ålder. Det är viktigt att 

skademängd och trafikintensitet graderas linjärt för att ekvationen ska ge ett rättvisande värde. 

Vid inspektionen graderades en uppskattad trafikintensitet som sedan jämförts med faktisk 

trafikbelastningsdata från fastighetsägare/skötare. Detta har visat på en mycket god uppskattad 

trafikintensitet. Den uppskattade trafikintensiteten blir relevant då data från fastighetsägare inte 

alltid har gått att få tag på. Trafikintensiteten uppskattas på en skala om [0-5], efter antal fordon 

per areaenhet. 

 

Ekvation 1: 

s

å ∗ t
∗ 100 = e 

Där s = skademängd [0-5], å = ytbeläggningens ålder [år], t = uppskattad trafikintensitet [0-5],  

e = ekvivalent skademängd. För att göra den ekvivalenta skademängden överskådlig och 

jämförbar har värdet multiplicerats med faktor 100. 
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6.2 Skador på mellanbjälklag 

Eftersom ytskyddsbeläggningarna på de olika parkeringsdäcken ska vara jämförbara med 

varandra inspekteras enbart mellanbjälklag då denna konstruktionsdel är lik garagen emellan. 

På mellanbjälklag behöver ingen hänsyn tas till grundvattentryck eller andra aspekter såsom 

nederbörd m.m. 

6.2.1 Repskador 

I Stockholm är cirka hälften av alla fordon försedda med dubbdäck vintertid vilket också leder 

till slitageskador i form av repor på parkeringsdäck. Reporna är cirka 2 mm djupa vilket med 

tiden även kan ge stora nednötningsskador på beläggningen. Diagram 1 visar medelvärdet av 

vår observerade skademängd [0-5] av repskador för respektive beläggningsystem. 

 
Diagram 1 

Epoxibeläggningarna var överlag mer repskadade. En hög kontrast i kulör mellan reporna och 

resten av beläggningen framhävde reporna i beläggningen. Akrylbeläggningarna och 

polyuretanbeläggningarna hade ungefär samma repskademängd, men repskadorna hos 

akrylbeläggningarna syntes inte i samma utsträckning som repskadorna på 

polyuretanbeläggningarna.  

Hårdbetongen uppvisade färre repskador än härdplastbeläggningarna. Dessa var svåra att 

upptäcka och försämrade inte estetiken märkbart.  

Garage belagda med gjutasfalt uppvisade näst intill inga märkbara repskador. Gjutasfalten har 

grövre ytstruktur än hårdbetongen, och framförallt härdplasterna, vilket gör att reporna syns 

mindre. 
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Diagram 2 visar den ekvivalenta medelskademängden för respektive beläggningssystem, d.v.s. 

en modifiering av medelvärden (ekv1) i diagram 1. Modifieringen sker för att data ska vara 

jämförbar oavsett varierande ålder och trafikintensitet på de olika garagen. 

 
Diagram 2 

Epoxibeläggningarna var äldre än övriga beläggningar och resulterade då i en lägre ekvivalent 

skademängd jämfört med repskadorna hos akryl- och polyuretanbeläggningarna.  

I jämförelse med medelskademängden i diagram 1 minskar de ekvivalenta skadorna på 

gjutasfalt jämfört med övriga beläggningar. Detta för den låga skademängden i diagram 1 och 

den höga åldern hos de flesta garagen belagda med gjutasfalt.  

Hårdbetongsbeläggningarna har en låg ekvivalent skademängd då beläggningarna var i stort 

sett repfria. 
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Diagram 3 visar ekvivalent medelskademängd med avseende på ålder över samtliga garage. 

 
Diagram 3 

Diagrammet visar att repskador har ökat på senare år. De äldre inspekterade garagen är oftast 

belagda med gjutasfalt som är mycket reptålig. Kring 2000-talet började man använda sig mer 

av härdplastbaserade beläggningar vilket resulterat i stigande repskador överlag. 
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Diagram 4 visar ekvivalent skademängd på varje enskilt garage. Medelvärde som visas i övriga 

diagram kan vara missvisande då enskilda garage får särkilt avvikande resultat, därför redovisas 

här resultaten för vart och ett av samtliga garage. 

 
Diagram 4 

Eftersom datamängden är mycket begränsad kan skademängden variera kraftigt mellan olika 

objekt.  

Täby Centrum har en hög ekvivalent skademängd, detta är på grund av garagets skador i relation 

till den låda åldern (anlasdes 2013) vilket tydliggörs i diagram 4. Täby Centrum har därmed 

stor inverkan på skademängden hos polyuretansystemen som visat i diagram 1 och 2. 
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6.2.2 Sprickor 

Sprickor i beläggnigen kan uppstå som en konsekvens vid en rad olika situationer. Dels kan den 

underliggande betongen av diverse anledningar spricka och medföra sprickor även i 

ytskyddsbeläggningen. Dels kan ytbeläggningsmaterialet i sig självt spricka vid 

temperaturförändringar, slitage, uttorkning osv. Vid undersökningen har orsaken till sprickorna 

inte tagits i hänsyn utan endast sprickornas omfattning. Anledningen till detta är att det ofta är 

svårt att avgöra bakgrunden till skadan, i vissa fall har dock orsakerna varit tydliga och då 

noterats under inspektionen (kap x, s. x, figur x).  

Diagram 5 visar medelvärdet av vår observerade skademängd [0-5] av sprickor för respektive 

beläggningsystem. 

 
Diagram 5 

Epoxibeläggningarna var lokalt utsatta för sprickbildning, ofta intill pelare och väggar där 

rörelser uppstått. Hos polyuretan- och akrylbeläggningarna observerades även viss lokal 

sprickbildning men i mycket mindre utsträckning än hos epoxibeläggningarna.  

Gjutasfalten var vid inspektionen sprickfri. Hårdbetongbeläggningarna uppvisade i huvudsak 

sprickor i form av krackelering i varierande grad över stora partier.  

**Eftersom krackelering är en form av sprickbildning redovisas hårdbetongens 

krackeleringsskador i sprickdiagrammet. Tekniskt sett är det ej sprickor utan krackelering som 

enbart drabbat hårdbetongen i undersökningen. 
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Diagram 6 visar den ekvivalenta medelskademängden för respektive beläggningsystem, d.v.s. 

en modifiering av värdena (ekv1) i diagram 5. Modifieringen sker för att data ska vara jämförbar 

oavsett varierande ålder och trafikintensitet på de olika garagen. 

 
Diagram 6 

När hänsyn till ålder och belastning togs i beaktning erhölls relativt hög ekvivalent skademängd 

för polyuretan- och epoxibeläggningarna jämfört med akrylbeläggningarna. Polyuretan fick 

märkbart högre skademängd på det ekvivalenta värdet. 

Gjutasfalt var vid inspektionen sprickfri. Hårdbetong fick en hög ekvivalent  skademängd 

gällande krackelering. 

Diagram 7 visar ekvivalent medelskademängd med avseende på ålder över samtliga garage. 

 
Diagram 7 

Precis som för repskadorna ser vi en ökning av sprickbildning under senare år. Detta lär bero 

på ökad användning av härdplastsbeläggningar under 2000-talet. Tidigare belades 

parkeringsdäck främst med gjutasfalt som ej är sprickbenägen. 
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Diagram 8 visar ekvivalent skademängd på varje enskilt garage. Medelvärde som visas i 

övriga diagram kan vara missvisande då enskilda garage får särkilt utstickande resultat, därför 

redovisas här resultaten för vart och ett av samtliga garage. 

 
Diagram 8 

Diagrammet visar att polyuretan- och akrylbeläggningar uppvisar sprickbildning i låg 

utsträckning överlag. 

Ett undantag är Täby Centrum som med låg ålder och mycket sprickbildning mellan pelare över 

hela parkeringsdäcket har fått en hög ekvivalent skademängd i diagrammet. Detta medför till 

att polyuretan ser ut att vara väldigt skadedrabbat vad gäller sprickor. De övriga 

polyuretanbelagda garagen har låg ekvivalent skademängd med hänsyn på sprickor.  

Vad gäller akrylbeläggningar är Karlsrovägen det enda garaget med stora sprickbildningar som 

nu är lagade. Beläggningen på Karlsrovägen är utfört utan spricköverbryggande membran, 

vilket eventuellt skulle ha kunnat förhindra sprickbildning vid rörelse mellan pelare och väggar. 

Strandbergsgatan är belagt med fyra testbeläggningar, två epoxibeläggningar och två 

akrylbeläggningar. En beläggning för körbana och en för uppställningsplatserna för vardera 

våningsplan. Garaget är privat med förhyrda parkeringsplatser och har således en låg 

trafikbelastning. Sprickbildningen har skett främst i skarvarna mellan provytorna hos 

epoxibeläggningarna men även till viss del på parkeringsplatserna. Detta bidrar till en höjd 

skademängd hos epoxibelagda garage i diagrammen. 

Större, mer utbredd sprickbildning i form av krackelering har observerats hos båda 

parkeringsgaragen med beläggning av hårdbetong. Den mest omfattande krackeleringen vid 

parkeringshuset i Bromma Blocks. Krackelering observerades över stora delar av 

parkeringsdäcket varav krackelering hade resulterat till vidhäftningssläpp på flertalet områden. 

Vid släppen uppmättes en yttjocklek om 2-3 mm istället för den, enligt leverantören, 

rekommenderade tjockleken 15-50 mm. Detta kan med stor sannolikhet vara anledningen till 

krackeleringen och vidhäftningssläppen som följt.  
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6.2.3 Vidhäftningssläpp 

Vidhäftningssläpp innebär att ytskyddsbeläggningen tappar kontakt med den underliggande 

ytan och ligger därmed fritt på den underliggande betongen. Diagram 9 visar medelvärdet av 

vår observerade skademängd [0-5] av vidhäftningssläpp för respektive beläggningsystem. 

 
Diagram 9 

Samtliga epoxibeläggningar uppvisade lokala vidhäftningssläpp. Två av epoxibeläggningarna 

uppvisade vidhäftningssläpp på stora delar av parkeringsdäcket där epoxibeläggningen släppt 

från underlaget.  

På övriga härdplastbeläggningar observerades knappt några vidhäftningssläpp förutom något 

enstaka på polyuretanbeläggningen i Medborgarplatsens garage.  

Hårdbetongsbeläggningarnas vidhäftningssläpp beror till stor del på den krackelering som har 

uppstått i materialet. Både lokala vidhäftningssläpp som inte syntes visuellt, där knackningar 

mot underlaget visade om det var ihåligt under beläggningen, och synliga skador till följd av 

vidhäftningssläpp dokumenterades.  
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Diagram 10 visar den ekvivalenta medelskademängden för respektive beläggningssystem, 

d.v.s. en modifiering av värdena (ekv1) i diagram 9. Modifieringen sker för att data ska vara 

jämförbar oavsett varierande ålder och trafikintensitet på de olika garagen. 

  
Diagram 10 

Epoxibeläggningarna uppvisar här fortfarande en hög ekvivalent skademängd med avseende på 

vidhäftningsförlust. Resultatet beror till stor del på Strandbergsgatans mycket skadade 

epoxibeläggning i kombination med  låg trafikbelastning. 

Endast två hårdbetongsbeläggningar ingår i studien och därmed en bristande datamängd. 

Datamängden resulterar i stora förändringar på medelskademängden på grund av 

skademängden enskilda garage.  

Parkeringsgaraget i Bromma Blocks är ett relativt nybelagt garage, där många skador relaterade 

till vidhäftningssläpp har observerats. Detta gör att skademängden ändras kraftigt när ålder tas 

med i beräkningen. 

Akryl-, polyuretan och gjutasfaltsbeläggningarna saknade i princip skador i form av 

vidhäftningssläpp. 
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Diagram 11 visar ekvivalent skademängd på varje enskilt garage. Medelvärde som visas i 

övriga diagram kan vara missvisande då enskilda garage får särkilt avvikande resultat, därför 

redovisas här resultaten för vart och ett av samtliga garage. 

  
Diagram 11 

Epoxibeläggningarna på Strandbergsgatan är lagda som provytor. Parkeringsdäcket består 

endast av förhyrda parkeringsplatser och har därmed låg trafikbelastning. Provytorna var 

mycket slitna och uppvisade stora vidhäftningssläpp, mest intill sprickor vid skarven mellan 

beläggningarna, men även mitt på parkeringsytorna. Detta resulterar i en hög genomsnittlig 

skademängd för epoxibeläggningarna.  

I garaget till Bromma Blocks observerades ett stort antal vidhäftningssläpp p.g.a. krackelering 

och många lagade skador. Det visade sig vid vidhäftningssläppen att tjockleken var betydligt 

tunnare (2-3 mm) än den rekommenderade tjockleken för beläggningen, som enligt 

leverantören ska ligga mellan 15-50 mm. Att beläggningen är så tunn har sannolikt bidragit till 

de omfattande vidhäftningssläppen. Stor skademängd med avseende på vidhäftningssläpp i 

kombination med låg ålder gör att Bromma Blocks har en hög ekvivalent skademängd. 
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6.2.4 Däckspårsmärken 

Däckspårsmärken beaktas vanligen inte som en skada då den inte påverkar konstruktionens 

integritet. Däremot påverkar däckspårsmärken estetiken avsevärt. Estetiken är i grunden en stor 

anledning till varför härdplasts- och hårdbetongsbeläggningar börjat användas i större 

utsträckning. Med det i åtanke beaktas däckspårsmärken som en skada på estetiskt 

funktionalitet. Diagram 12 visar medelvärdet av vår observerade skademängd [0-5] av 

däckspårsmärken för respektive beläggningsystem. 

 
Diagram 12 

Som framgår av diagrammet syntes däckspårsmärken enbart på  härdplastbeläggningarna. Hos 

härdplastbeläggningar används ofta en kantig, vass stensort som exempelvis kvarts vilket ger 

ett större slitage på däcken som kan medföra större gummiavlagringar från däcken. 

Hårdbetongsbeläggningarna är hårda och mycket släta, detta kan vara en anledning till att inga 

gummiavlagringar syns på ytan.  

Gjutasfalten uppvisade knappt några däckspår. Gjutasfalten är mörkare än övriga 

beläggningstyper och ofta mer nedsmutsad vilket döljer eventuella gummiavlagringar från 

bildäck. 
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Diagram 13 visar den ekvivalenta medelskademängden för respektive beläggningssystem, 

d.v.s. en modifiering av värdena (ekv1) i diagram 12. Modifieringen sker för att data ska vara 

jämförbar oavsett varierande ålder och trafikintensitet på de olika garagen. 

 
Diagram 13 

Då hänsyn togs till ålder och trafikbelastning särskiljs härdplasterna åt där polyuretan har 

markant högst ekvivalent skademängd med hänsyn på däckspårsmärken. 
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Diagram 14 visar ekvivalent skademängd på varje enskilt garage. Medelvärde som visas i 

övriga diagram kan vara missvisade då enskilda garage får särkilt utstickande resultat, därför 

redovisas här resultaten för vart och ett av samtliga garage. 

 
Diagram 14 

Täby Centrums södra garage är ett relativt nybelagt garage där omfattande däckspårsmärken 

observerades, vilket höjer den ekvivalenta skademängden för polyuretanbeläggningarna 

jämfört med övriga härdplastbeläggningar. Beläggningen är ljus vilket framhäver de mörka 

gummiavlagringarna från däcken. 
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6.3 Skador på ramper 

Ramper förknippas med ett högt mekaniskt slitage samtidigt som att en stor del av tösalterna  

tas in via fordon avlagras vid rampen. Ramperna har den största trafikbelastningen av garagens 

olika delar. Majoriteten av skadorna orsakas av friktion mellan fordonens däck och 

beläggningen. Friktionen blir avsevärt högre på rampers lutande plan än de oftast horisontella 

parkeringsdäcken. Här utsäts beläggningen för stora broms- och accelerationskrafter och inte 

minst via centrifugalkraften i svängande ramper. 

En avvägning som måste göras är förhållandet mellan hög friktion och lågt slitage. Med hög 

friktion och ett bra däckgrepp medkommer också en högre grad av slitage på beläggningen. 

Slitaget på beläggningen minimeras dock genom att använda ett hårt stenmaterial som kvartsit 

eller bauxit. Högre friktion erhålls då kantigt stenmaterial används i beläggningen. För att höja 

friktionen ytterligare kan man på asfaltsbeläggningar välta asfalten på rampen med ett djupare 

mönster. 

  
Foton: Jimmy Thuresson 

Vid inspektion av parkeringsgaragen observerades mycket skador i form av däckspårsslitage. 

Vid lutande underlag blir den mekaniska påfrestningen från däcken betydligt större vilket 

orsakar till att beläggningsmaterial nöts bort vid hjulsspåren i rampen. Vid svängande ramper 

var slitaget tydligast ytterst i svängarna, detta på grund av centrifugalkraften som verkar mellan 

de yttre däcken och betongen.  

Ett annat problemområde under inspektionerna var ytorna i anslutning till ramp. Vid dessa 

områden går fordonet från ett lutande plan till ett horisontellt plan, detta medför till större 

mekaniska påfrestningar. Även vid områden där start- och stoppmoment förekommer, som vid 

parkeringsautomater, ökar slitaget märkbart. 
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7. Slutsatser 

 De slutatser som vi  kan dra utifrån detta arbete är att det finns mycket skador på dagens 

parkeringsbeläggningar och en ofta otillräcklig kunskap hos beställaren angående 

beläggningssystemen. Många skador kan ha skett p.g.a. fel utförande vid utläggning men detta har ej 

tagits i hänsyn i rapporten. Två exempel där fel utläggningsmetod kan ha spelat en stor roll är Täby 

Centrum och Bromma Blocks. 

 

 En stor ökning i användandet av härdplastbeläggningar har skett sedan början av 2000-talet. Vår studie 

visar på att härdplastbeläggningar generellt sett är mer skadebenägna än den mer traditionella 

gjutasfalten. Det är t.ex. endast härdplastbeläggningarna som skadats av däckspårsmärken i studien. 

Detta gäller även för repskador, med hårdbetong som ett litet undantag.  

 

 Beläggningar av epoxi är i det mest utsatta systemet som uppvisar samtliga skadetyper i någon grad på 

samtliga garage. Gällande vidhäftningssläpp är epoxibeläggningarna de i särklass högst skadedrabbade 

systemen i studien.  

 

 Akryl är den härdpastbeläggningen som överlag uppvisat lägst skademängd och var ensam bland 

härdplastera om att helt klara sig från vidhäftningssläpp. Det var endast ett parkeringsdäck belagt med 

akryl som hade skrickskador, och i det beläggningssystemet låg inget spricköverbryggande membran 

som vi tror kunnat avhjälpa dessa skador. 

 

 Polyuretanbeläggningarna i studien har visat på mycket bra övergripande resultat med låg 

skademängd. Endast ett lokalt fall av vidhäftningssläpp kunde observeras under inspektionen. Vad det 

gäller rep-, sprick- och däckspårsskador drar pakeringsdäcket till Täby centrum upp 

medelskademängden signifikant för polyuretanbeläggningarna. 

 

 Det är svårt att bilda en generell uppfattning gällande hårdbetong som beläggningssystem,  eftersom få 

garage med hårdbetong inspekterats. Dessa med en mycket avvikande skademängd som starkt 

påverkar medelresultatet för hårdbetong. Parkaden Malmskillnadsgatan, med studiens högsta 

trafikintensitet, visar att hårdbetongsystem  kan med gott resultat kan användas på de mest utsatta 

parkeringsdäcken. 

 

 Gjutasfalt visade sig vara överlägset slitstark mot de undersökta typskadorna. Gjutasfalt är dock, 

skadad eller ej, den minst estetiskt tilltalande beläggningstypen i studien. Vilket vi anser vara 

gjutasfaltens enda tydliga, men stora nackdel. 

 

 Skador på ramper består till skillnad från skador på parkeringsdäck till största delen av däckspårslitage 

till föjd av påtagligt större friktion i svängar och lutande plan. 

 

 Till sist vill vi påpeka och lägga vikt i att ytterliggare inspektioner av pakeringsdäck skulle leda en 

mycket större statiskisk säkerställd data och därmed erbjuda möjligheter till fler och säkrare slutsatser. 
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7.1 Felkällor 

 

Signifikant avvikande värden i studien 

Som tidigare nämnts hade ett högre antal garage gynnat den statistiska säkerheten avsevärt. Vad 

det gäller skademängd på polyuretan skiljer sig beläggningen på Täby Centrum avsevärt från 

övriga garage också belaga med polyuretan. Täby Centrum är kraftigt drabbat av både sprickor, 

repor och däckspårsmärken vilket höjer den ekvivalenta skademängden avsevärt. Det samma 

gäller för hårdbetongbeläggningar med avseende på vidhäftningssläpp på garaget till Bromma 

Blocks. Diagram 15 visar den totala ekvivalenta medelskademängden för alla skadetyper 

(sprickor, repor, vidhäftningssläpp och däckspårsmärken) och för samtliga garage. Typen av 

skada och dess påverkan hos beläggningen skiljer sig givetvis åt, men poängen är här att visa 

på Täby Centrum och Bromma Blocks stora inverkan på resultatet.  

 
Diagram 15 

Diagram 16 visar precis som digram 15 den totala ekvivalenta medelskademängden för alla 

skadetyper med skillnaden i att beläggningarna på Täby Centrum och Bromma Blocks inte är 

med i datamängden. 

  
Diagram 16 

Vi upplever att diagram 16 utan Täby Centrum och Bromma Blocks speglar verkligheten 

bättre än diagram 15. Vi tror också att statistiken hade gått mot resultaten i diagram 16 om 

studien skulle utökas med fler garage och ytskyddsbeläggningar. 
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Trafikintensitet 

 

Ursprungligen såg ekvationen för ekvivalent skademänd ut som följande (Ekvation.2). 

Eftersom data kring trafikbelastning (snittantalet fordon per dag) inte kunde tas fram för 

samtliga garage utgår ekvation.2 då det ekvivalenta värdet inte blir jämförbart garagen emellan.  

Ekvation 1: 

s

å ∗ t
∗ 100 = e 

Där s = skademängd [0-5], å = ytbeläggningens ålder [år], t = uppskattad trafikintensitet, e = 

ekvivalent skademängd. För att göra den ekvivalenta skademängden överskådlig och jämförbar 

har värdet multiplicerats med faktor 100. 

Ekvation 2: 

s

å ∗ (
f
A)

∗ 100 = e 

Där s = skademängd [0-5], å = ytbeläggningens ålder [år], f = trafikbelastning (data från 

fastighetsägare/skötare), A = Parkeringsdäckens area. e = ekvivalent skademängd. För att göra 

den ekvivalenta skademängden överskådlig och jämförbar har värdet multiplicerats med faktor 

100. 

Som tidigare nämnts så graderades en uppskattad trafikintensitet under inspektionen som sedan 

jämförts med faktisk trafikbelastningsdata från fastighetsägare/skötare. Detta har visat på en 

mycket god uppskattad trafikintensitet.  
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Figur- och tabellförteckning 

 

Omslag:  Egna bilder. 

 

Tabell 1. Exponeringsklasser enligt eurokoder. 

Tabell 2. Exponeringsklasser enligt eurokoder. 

Tabell 3. Betongföreningen, Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206-1,  

Stockholm: Svenska Betongföreningen, 2009, pp. 12. 

Tabell 4. Browne, R.D. Marine durability survey. Cement & Concrete Association. 1980 

London. 

 

Figur 1. G.Fagerlund (1992), ”Betongkonstruktioners beständighet”, Tredje upplagan, 

Cementa AB, Danderyd. 

Figur 2. ”Betonghandbok Material”, Utgåva 2 (1994), AB Svensk Byggtjänst, Stockholm. 

Figur 3. G.Fagerlund (1992), ”Betongkonstruktioners beständighet”, Tredje upplagan, 

Cementa AB, Danderyd. 

Figur 4. Lagersammansättning, egen bild. 

Figur 5. Utläggning av tätskiktsmatta för gjutasfalt. Foto: 
http://dabgroup.se/tjaenster/taetskiktsarbeten/ 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Inspektionsprotokoll 
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Bilaga 2 – Modern betong, Mastertop 135P – Del 1 
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Bilaga 2 – Modern betong, Mastertop 135P – Del 2 
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Bilaga 3 - Förslag på beskrivningstext Mastertop 135 P enligt AMA 
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Bilaga 4 – Läggninngsbeskrivning Mastertop 135P

 

 


