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Sammanfattning 
Det finns många beläggningssystem lämpade för parkeringshus på dagens marknad där alla 

har samma huvudsakliga funktion, att skydda underliggande konstruktion från främst fukt och 

klorider. I denna rapport ligger fokus på två vanligt förekommande beläggningssystem på 

dagens marknad, gjutasfalt och polyuretanbaserade beläggningar. 

Syftet är att ta fram det bästa materialvalet för beläggningssystem i parkeringshus. Det sker 

med hjälp av litteraturstudie, fallstudie, studiebesök och intervjuer.  

Skador i beläggningen kan leda till kostsamma åtgärder därför ställs stora krav på 

funktionsduglighet och slitstyrka. Sprickor och andra beläggningsskador är vanligt 

förekommande problem som kan orsaka skador i underliggande konstruktion. 

Det finns många aspekter som spelar in vid valet av golvbeläggning, det finns därför inget 

självklart val som passar i alla situationer. Genom att beakta de fastställda utgångspunkter 

som är grundläggande för projektet i fråga erhålls de förutsättningar som är nödvändiga att 

utgå ifrån. Vidare beaktas de formbara aspekterna utifrån olika prioriteringar.  

Med hjälp av den sammanställda jämförelsen mellan beläggningssystemen som utgångspunkt 

tillsammans med de förutsättningar som finns i det aktuella projektet kan ett lämpligt val av 

beläggningssystem tas fram.  
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Abstract 
In today’s market you can find plenty of different coating systems well suitable for parking 

garages all of which fill the same basic function, to protect the main construction mainly from 

moist and chlorides. This report focuses on two common practices of coating systems 

available on the market, mastic and polyurethane-based coatings. 

The objective of the report is to evaluate which of the available coating systems is the most 

suitable for parking garages. This will be obtained by means of a literature study, case study, 

visits and interviews. 

Damages in the coatings can lead to costly measures, for this reason, extensive demands are 

put on functional integrity and durability. Cracks and other damages to the coatings are 

common problems that can cause further damage to the main construction. 

There are many aspects to determine which kind of coating to use, therefor there is no obvious 

choice that fits all situations. Through observation of the given variables of a specific project, 

the conditions necessary to base the choice upon can be attained. Further, project specific 

priorities decide the more selectable aspects in the choice of coating systems. 

Based on the compiled comparison between discussed coating systems and the conditions 

required within the project at hand, a suitable choice of coating system can be presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Floor coatingsystems; Parking garages; Mastic; Polyurethane; Cracks  

 II 



 
 

6 
 

 

  

 

 



 
 

7 
 

Förord 
Detta examensarbete är skrivet av Hanna Norén och Malin Hebing, studerande vid Kungliga 

tekniska högskolan. Det är en del av högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design 

med inriktning husbyggnad, projektering och konstruktion.  Examensarbetet motsvarar 15 

högskolepoäng vilket är 10 veckors heltidsstudier och skrevs våren 2016 på begäran av ELU 

konsult AB. 

Stort tack till våra handledare Peter Eklund (Kungliga tekniska högskolan) och Johan 

Karlsson (ELU Konsult AB).  

Vi vill även tacka alla som ställt upp och hjälpt oss under arbetets gång, ett extra stort tack till 

Niklas Andersson. 
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Ordlista 
 

Blästring  Rugga upp materialet för att få en grov struktur 

Emulgering  Är ett resultat av reaktion med naftensyror 

Toluen Även kallas metylbensen och är ett aromatiskt kolväte och en 

färglös vätska. Bensin består av ca 10% toluen 

Matylenklorid Även kallad diklormetan och är ett klorerat lösningsmedel för 

bland annat avfettning och färgborttagning  

Filler  minsta stenmaterialfraktionen med diameter på max 0,063mm 

Polymerer  Substans/materia som består av väldigt stora molekyler 

Monomerer Mindre molekyler med olika funktioner som används som 

utgångsmolekyler för att bilda polymerer 

Isocyanat Ett kemiskt ämne som innehåller gruppen –N=C=O på en 

alkylkedja eller en aromatisk ring. Används som råvara vid 

framställning av Polyuretan (kemi.se) 
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1. Inledning 
Det finns många olika beläggningssystem på dagens marknad där alla har samma 

huvudsakliga funktion, att skydda underliggande konstruktion från bland annat fukt och 

klorider. I undersökningen ligger fokus på i synnerhet två beläggningssystem anpassat till 

parkeringshus, gjutasfalt och polyuretanbeläggning. Grundläggande fakta om uppbyggnaden, 

tillverkningen och beläggningsutförandet för varje beläggningssystem granskas och jämförs.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet kommer skrivas på efterfrågan av ELU konsult AB och är en undersökning 

av Golvbeläggningar i parkeringshus. Uppkomsten av frågan från ELU har uppstått då 

företaget är i ständig kontakt med garagebyggnationer. I dagens samhälle ställs stora krav på 

beläggningssystemets egenskaper samtidigt som efterfrågan för estetiska möjligheter växer. 

Då uppkomsten av skador på garagebeläggningar är vanligt förekommande efterfrågas en 

undersökning av några av de produkter som finns på marknaden. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram det bästa alternativet för materialval och utformning 

av beläggningssystem i garage. Aspekter som arbetsmiljö vid läggning av golven och 

kostnader ska även tas hänsyn till. Vår ambition är att komma fram till en utformningsmetod 

som är lämpligast i de flesta situationer. Då förhållanden varierar i olika projekt kan dock 

valet av utformningsmetod komma att variera. Genom dessa resultat vill vi tillfredsställa 

ELUs efterfrågan för Golvbeläggningar i parkeringshus.  

1.2.1 Frågeställning 

Vilket är det bästa beläggningsalternativet med hänsyn till hållbarhet och estetisk utformning i 

parkeringshus? 

1.3 Avgränsningar 
För att begränsa arbetet och nå fram till bästa resultat har följande avgränsningar fastställs. 

 Fokusera på parkeringshus som är relevanta för ELUs framtida projekt 

 Inga beräkningar utan endast byggtekniska antaganden utefter tidigare projekt 

 Begränsning till endast två väsentliga utformningsmetoder 

 Endast större parkeringshus kommer beaktas 

 Fokus ligger på golvbeläggningar 

 Underliggande konstruktion behandlas endast grundläggande 

 Underliggande konstruktion är endast hålbjälklag och platsgjuten betong 

 Fokus på ljusa material 

1.4 Lösningsmetod 
Faktainsamling kommer ske genom litteraturstudie samt granskning av tidigare projekt. Samla 

information genom att kontakta byggherrer samt lämpliga återförsäljare via bland annat 

intervjuer. Även kontakta företag som är specialister på utförandet av golvbeläggningar. 

Besök av garage kommer att göras för att notera eventuella skador och brister för respektive 
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utformningsmetod.  Jämförelse mellan olika projekt kommer att göras för bakomliggande stöd 

för att komma fram till ett resultat.  

Intervjuer med olika parter har gjorts för att få ett brett perspektiv om de beläggningssystem 

som behandlas i undersökningen. En nackdel kan vara att intervjuer med återförsäljare har 

gjorts och de kan eventuellt vara partiska, fakta som används i undersökningen har bekräftats 

av flera källor. Då kontakt med flertalet personer gör att styrkan och trovärdigheten i 

rapporten ändå fastställs. Tidigare genomförda rapporter har används som underlag och även 

kontakt med experter inom behandlade områden. 

Disciplinerad projekteringsgång med återkoppling till förstudien säkerställer en väl 

genomförd undersökning. Stegen enligt figur 1.1 genomfördes enligt tidplanen. 

 

 

 

 

 

  

  

Förstudie Fakta insamling Sammanställning Funktionsanalys Slutsats, resultat Efterstadiet

• Litteraturstudie
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• Studiebesök

• Planera

• Strukturera

• Sortera

• Rapportskrivning
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Figur 1.1, Projektets arbetsgång 
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2. Nulägesbeskrivning 
Som utgångspunkt var detta ett nytt ämne för oss, därmed krävdes en grundlig genomgång för 

förståelse i ämnet.  

2.1 Uppdragsgivare 
År 1969 grundade Håkan Ehnström, Einar Lundén och Mats Uppenberg ett företag döpt efter 

första bokstaven i deras efternamn, ELU.  Företaget är numera ett av landets ledande bygg-

och anläggningskonstruktörer med lång erfarenhet.  Bestående av tre kontor i Stockholm, 

Göteborg och Helsingborg med 200 medarbetare utvecklas företaget ständigt och håller sig i 

framkanten. ELU Konsult AB spelar en viktig roll som projektör inom bygg-och 

anläggninggssektorn och nu även inom geoteknikniska området. Företaget är ett ägarlett 

företag där alla 28 aktieägare är verksamma inom företaget. Stockholm waterfront, Slussen i 

Stockholm, Norra och södra länken är några projekt som företaget varit delaktiga i.  

 



 
 

4 
 

  



 
 

5 
 

3. Teoretisk referensram 
I dagsläget finns flertalet beläggningssystem lämpade för parkeringshus. Marknaden 

efterfrågar ett system med maximerad livslängd och funktionsduglighet som samtidigt är 

estetiskt tilltalande. Flera undersökningar inom området har gjorts, Ylva Edwards granskar i 

sina rapporter ”Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering Etapp I, II 

och III” flera alternativa beläggningssystem och testar dess slitstyrka. I dagsläget pågår även 

Etapp IV där en Applikation tas fram för att underlätta valet av golvbeläggningssystem. 

Andra undersökningar relevanta för denna rapport där Ylva Edwards medverkat: 

Gjutasfalt – ett vackert och hållbart material i byggande 

Beläggningssystem på betong i parkeringshus och garage – En översikt 

Tidigare genomförda kurser under studietiden har gett oss en sammanfattande kunskap för att 

möjliggöra denna studie. Kurser inom programmet Byggteknik och design vars innehåll gett 

oss betydande kunskap för denna undersökning: 

HS1001 Konstruktion och design Behandlar dels stombyggnad, uppbyggnad och 

byggtekniska egenskaper. 

HS1009 Samhällsplanering Där bland annat ett avsnitt om vägbyggnad behandlas. 

AF1722 Byggprocessen Där till nytta för detta arbete entreprenadformer och ett projekts 

uppbyggnad behandlas. 

AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära Med en introduktion till olika 

byggnadsmaterial, där relativ fuktighet och betongs egenskaper behandlas. 

HS1008 Konstruktionsteknik Introduktion till konstruktion, dimensionering och introduktion 

till betong och dess egenskaper som stommaterial. 

HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner Är en fördjupad kurs i betong och 

betongkonstruktioner. 

AF1721 Miljö och arbetsvetenskap Behandlar miljö och arbetsmiljö inom byggbranschen. 
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4. Faktainsamling 
Faktainsamlingen har gjorts genom litteraturstudier, fallstudier, studiebesök och intervjuer för 

djupare förståelse inom ämnet golvbeläggningar i parkeringshus. Framförallt två 

golvbeläggningstyper som finns på dagens marknad i parkeringshus studerades för att kunna 

lösa uppgiften.  

4.1 Litteratteraturstudie 
Litteraturstudie har givit bakgrundsinformation om asfalt, härdplaster och betong på en 

djupare grund. Primära informationskällor har varit tidigare skrivna rapporter inom ämnen 

kopplade till garage och beläggningstyper. Undersökningar utförda av experter inom området 

samt tidigare examensarbeten för relaterade utbildningar och ämnen har relevanta faktakällor.  

4.2 Fallstudie 
Parkeringshus av olika slag har besökts och granskats för att kunna jämföra och studera olika 

beläggningssystem utifrån bland annat ålder, problemområden och utseende. Besökta 

parkeringshus: 

 Täby Centrum - Polyuretan 2013 

 Mall of Scandinavia – Polyuretan 2015 

 Nacka forum – Gjutasfalt med överliggande polyuretan 2008 

 Medborgarplatsen – Gjutasfalt 1995 Polyuretan 2005   

 Kista Centrum – Gjutasfalt 1995  

4.3 Studiebesök 
För djupare förståelse gjordes ett studiebesök på gjutasfaltsverket Arlandaverket. Där följdes 

processen från start till färdig gjutasfaltprodukt. Information om varje steg i processen 

redogjordes och gav en inblick i asfaltens olika tillämpningsområden  

 

 1 Studiebesök Arlanda asfaltverk. Foto: Hanna Norén 
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4.4 Intervjuer 
Olika parter som byggherrar, tillverkare och entreprenörer som varit inblandade i relevanta 

projekt har intervjuats för att få en bred förståelse och kunskap genom hela processen från 

tillverkning till val av beläggning till färdigt golv och underhåll. Dessa har utförts via 

personliga möten, telefon och epost. Dessa intervjuer har utgjort en stor del av den fakta som 

presenteras i rapporten. Ett möte med Ylva Edwards som gjort flera stora undersökningar 

inom området där hon berättade mer ingående om sina undersökningar och tester samt hennes 

nuvarande projekt. 
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5. Beläggningstyper 
Det finns en mängd alternativa beläggningssystem för parkeringshus på marknaden idag. 

Denna undersökning utgår från främst två typer, bitumenbaserade- och härdplastbaserade 

beläggningar. Då estetiskt utseende blir mer och mer viktigt samtidigt som man fortfarande 

måste säkerhetsställa en god produkt.  

5.1 Bitumenbaserade beläggningar 
Asfalten har en lång historia och förekommer redan under forntiden. Naturlig asfalt hämtades 

då från så kallade asfaltsöar i Mellersta Österns oljerika områden och romare, greker och 

egyptier använde den i olika byggnadsobjekt. På artificiell väg börjades asfaltsmassa, eller 

bitumen som den också kallas, användas i slutet av 1800 talet (Dicksson, 2015). Detta 

resulterade i omfattande experimenterande med olika tjärblandningar och många olika 

beläggningstyper framställdes. Vid 1877 förekom asfalt ofta i många europeiska storstäder 

och i Stockholm hade landets enda asfaltsbolag precis bildats (Dicksson, 2015). Det skulle 

dröja ytterligare 70 år innan asfalten blev det självklara vägmaterialet på svenska vägar. På 

1950 talet kom oljegruset som var billigt, enkelt och blev revolutionerande framförallt för 

landsbygdens vägnät. Då större miljökrav ställdes på vägarnas material tillsattes polymer i 

asfalten i början av 1990 talet. Tillsats av vax är även nu en möjlighet till att minska påverkan 

på miljön (Edwards, 2012). 

Det finns många olika modifierade varianter av bitumenbaserade beläggningar och i 

kommande avsnitt kommer endast fördjupning i gjutasfalt göras, då det är mest relevant för 

garagebeläggningar.  

5.1.1 Gjutasfalt 

Gjutasfalt användes i Stockholm från 1870 talet till beläggning av olika slag (Edwards, 2012). 

Det används idag till bland annat golvbeläggning, isolering, takbeläggning, beläggning på 

gator, på broar samt parkeringsdäck. Det finns två huvudtyper av gjutasfalt och det är 

asfaltsmastix (AM) som endast används som tätskikt och gjutasfalt (MA) som kan användas 

både som tätskikt och slitlager. På senare dagar har gjutasfalten utvecklats då efterfrågan på 

färgade golvbeläggningar har blivit mer populärt. Gjutasfalt innehåller bitumen som är ett 

bindemedel vilket bidrar till goda vidhäftnings- och åldringsegenskaper. Bitumen beskrivs i 

ett eget avsnitt för de ingår i samtliga behandlade produkter. 

5.1.1.1 Bitumen 

Bitumen är det bindande materialet i en asfalt som håller ihop fyllningsmaterialet. Bitumen 

framställs vanligen genom raffinering av petroleum men bildas även i naturen i form av 

naturasfalt. Vid raffinering av råolja är bitumen det ämnet som återstår efter processen. 

Bitumen består av oljor, partiklar av kolföreningar (asfalter) som svävar i oljorna samt 

lättflytande kolväten (hartser) som omger partiklar som ett skyddande skikt vilket bidrar till 

den svarta färgen (Agardh, 2014). Bitumen finns numera även i en färglös variant för att 

möjliggöra alternaiva kulörer på gjutasfalten och egenskaperna är detsamma. Bitumen är 

flytande vid temperaturer över 100 grader och närmare rumstemperatur är det hårt. 

Bindemedelshalten av bitumen i gjutasfalt beror på användningsområde men brukar ligga 

mellan 6 och 12 viktprocent. Tillsatsämnen förekommer i form av: 
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 Polymer- Platsomer- och elastomermodifierat bitumen för att förbättra bindemedlets 

egenskaper vid olika förhållanden 

 Naturasfalt- Har ersatts av polymer då det är en mer miljövänligt tillverkningsprocess. 

 Vax- Tillsätts för att påverka viskositeten och möjligheten till att sänka tillverknings- 

och utläggningstemperaturen.  

 Pigment- Järnoxid används för att ge en brunaktig färg och för att uppnå andra färger 

krävs syntetiskt pigmenterbart bindemedel.  

De uppgifter bitumen har i asfaltsbeläggningen är att skydda stenmaterialet från krossning, ge 

beläggningen lastfördelande förmåga och bidra med flexibilitet (Edwards, 2012). De 

egenskaper som gett bitumen dess stora användning är främst vidhäftningsförmågan, 

vattentätheten och resistens mot kemikaler (motstår angrepp från de flesta baser, syror och 

salter i måttlig koncentration).  

Bitumen är delvis lösligt med de flesta organiska lösningsmedel och är helt lösligt i vissa 

klorerade och aromatiska lösningsmedel som toluen och metylenklorid (Edwards, 2012). 

Organiska lösningsmedel kan vara spill av bränsle eller olja från fordon.  Bitumen reagerar 

med kemikalier som salpetersyra, saltsyra och svavelsyra. Syror som är utspädda kan orsaka 

viss förhårdning och utspädda baser kan orsaka emulgering.  Beständigheten mot kemikalier 

kan förbättras med bland annat polymermodifierat bindemedel, stenmaterial och skyddande 

lager på beläggningens ytskikt 

.  

5.1.1.2 Uppbyggnad 

Gjutasfalt används antingen som ett enlagerskikt eller tvålagerskikt. Vid tvålagerskikt 

används ett tätskikt av tätskiktsmatta eller asfaltsmastix under gjutasfalten medan i 

enlagerskikt används gjutasfalten som ett tätskikt i sig. 

 

2 Uppbyggnad gjutasfaltbeläggning 



 
 

11 
 

5.1.1.2.1 Tätskikt 

Tätskikt är ett vatten- och ångtätt skikt som ska skydda delar som inte tål fukt. Det är ytterst 

viktigt att tätskiktets egenskaper inte försämras under livslängden och att de tekniska och 

kemiska förutsättningarna inte försvagar tätskiktet. Uppbyggnaden av kombinationen av 

gjutasfalt samt tätskiktsmatta utgörs ofta uppbyggnaden av bitumenbaserade tätskits- och 

beläggningssystem. Bitumenmatta och asfaltsmastix är de två bitumenbaserade 

tätskiktsprodukter som behandlas. Även gjutasfalt bestående av ett lager då det kan räknas 

som tätskikt. Gjutasfaltsbeläggning (MA) är den andra av de två huvudtyperna och används 

både som tätskikt och beläggning. 

Tätskiktsmatta och Asfaltmastix  

Mattan består av polyester samt impregnerad med impregneringsbitumen och har 

polymerbitumen på båda sidor. Det bidrar till att mattan blir ett vattentätt och elastiskt 

membran. Tätskikt av polymermatta är SBS-modifierad och används främst vid bottenplatta 

(Edwards, 2012). 

Asfaltsmastix (AM) är en av de två huvudtyperna av gjutasfalt och innehåller inget 

stenmaterial större än 2-4mm och används endast som tätskikt.  

Gjutasfalt 

Vid mellanbjälklag är det tillräckligt med en enlagersbeläggning av gjutasfalt. På grund av att 

gjutasfalt är vattentätt och har egenskaper som ett tätskikt kan det därmed användas som ett 

enlagerskikt. 

5.1.1.2.2 Gjutasfalt 

Asfalt består av ca 90 % välgarderat stenmaterial (större än 2mm), sand (mellan 0,063-2mm), 

filler (max 0,063mm) eller ibland finmakadam samt bindemedlet bitumen med eventuell 

tillsats av polymerer (Edwards, 2012). Polymer är elastomer- eller plastomermodifierat 

bitumen och naturprodukten gummi är exempel på ett sådant material. Polymer är lättrörligt 

och kan töjas avsevärt utan bristning, när belastningen upphört återtas den ursprungliga 

formen.. Genom tillsats av tillsatsämnen kan asfaltens sammansättning varieras och anpassas 

för olika typer av applikationer och önskemål. Gjutasfalt finns numera i olika kulörer så som 

svart, röd, grön, gul och olika nyanser av grå. Beläggningsgjutasfalt ska stå emot fukt- och 
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saltskador genom indragen snö/regn och salt för att skydda underliggande betongkonstruktion. 

 

Figur 3 Ljus grå och röd gjutasfalt 

De två egenskaper som urskiljer gjutasfalt är slitstyrkan och tätheten. Några fler av 

gjutasfaltens egenskaper: 

 Bullerdämpande, brandsäkert och radontätt 

 Beständigt mot nötning, kemikalier, solljus, regn, snö och is.  

 God elasticitetsförmåga 

 Kan tillämpas, hållbart och återvinningsbart.  

5.1.1.3 Tillverkning 

Tillverkningen sker i specialutformade stationära industriella verk som kallas asfaltsverk. 

Materialen upphettas för att sedan blandas ihop till en trög massa. Sammansättningen kan 

varieras och anpassas genom tillsatsämnen beroende på användning och önskemål. Ibland 

blandas polymeren direkt i bitumentanken eller i asfaltsblandaren på asfaltsverket. Det är 

viktigt att hålla massan varm och i rörelse. Det krävs god kontroll och hantering på massan 

genom hela processen för att kunna säkerhetsställa massans kvalitet. Detta säkerhetsställs 

under transporten genom speciella blandare som är placeras på lastbilar/trailers utrustat med 

uppvärmningssystem och blandarutrustning. På arbetsplatsen fraktas asfalten till 

utläggningsplatsen genom transportdumpers, skottkärror, hinkar eller genom pumpning.   

 

 

4 Transportdumper. Foto: Hanna Norén 



 
 

13 
 

5.1.1.4 Beläggningsutförande 

Utförande sker i olika steg. Till att börja med är förarbetet av underlaget viktigt för att 

optimera beläggningens vidhäftningsförmåga och egenskaper. Sedan kan eventuell 

tätskiktsmatta läggas för att sedan avsluta med gjutasfaltsbeläggningen.  

5.1.1.4.1 Förbehandling 

Det ställs stora krav på förarbetet för att kunna säkerhetsställa kvalité som möjliggör god 

vidhäftning till vald beläggning. Fördelaktigt bör en noggrann utredning av konstruktionens 

tillstånd och underlagets beskaffenhet ha genomförts innan påbörjat arbete. 

Förarbetet sker ibland med sandblästring annars räcker en väl rengjord yta, torr och fri från 

olja eller liknande. Syratvättning eller annan metod kan vara lämplig för borttagning av 

exempel oljerester och gjuthud. Ojämnheter bör avjämnas med spackel, vid större ytor av 

ojämnheter bör till exempel blästring av hela betongunderlaget göras. Blästring är ett krav vid 

läggning av asfalt på broar men vid garagebeläggningar är det inte ett krav, men en fördel. 

Betongunderlaget bör ha fall till brunnar samt att beläggningens utformning är anpassat till 

underlaget. Förarbetet bör även behandla en bit upp på horisontella ytor. 

5.1.1.4.2 Arbetets gång 

Fogmassa stryks längs samtliga socklar samt runt alla genomföringar. En tunnflytande 

asfaltsprimer med innehåll av vidhäftningsmedel samt polymerer stryks med pensel, roller 

eller sprutas på ytan och det tar ca 1 timme att torka. Olika primerprodukter finns på 

marknaden för betong och de vanligaste är epoxi-, akryl-, uretan- och bitumenprimer.  

Isoleringsmattan som är SBS modifierad rullas ut och är ett vattentätt, elastiskt membran. 

Funktionen med avseende på vidhäftning och spricköverbyggande förmåga bibehålls i stark 

kyla. Antingen varmsvetsas mattan fast eller ligger löst på det primerbehandlade underlaget. 

Den fästes genom kontinuerlig uppvärmning av gasolbrännare och vid större ytor används en 

svetsvagn.  

Gjutasfalten appliceras ut till önskad tjocklek (ca 25-40 mm) antingen för hand eller 

maskinellt med hjälp av en gjutasfaltsläggare. För att lätt kunna arbeta med 

beläggningsmassan görs en uppvärmning till 200-220° C och den blir därmed lättflytande. 

Om massan har tillsats av vax behövs inte massan värmas upp lika mycket. Anslutningar mot 

vägg, pelare med mera görs med hjälp av en list av gjutasfalt och polymerfogmassa. Uppsyn 

över asfalten vid läggning krävs dels för att bevaka att kvalitén på massan inte försämras eller 

separation sker. Gjutasfalten packas ej och kräver ingen härdningstid utan kan belastas direkt 

efter avsvalning, som tar ca 1 timme.  

Gjutasfalten kan ytbehandlas för at få ett annat utseende genom vattenslipning, invalsning av 

sten, inslipning av sand samt färgläggning med polyuretan beroende på önskad råhet. Det 

finns även toppbeläggningar av invältad genomfärgad sten för att få ett mer estetisk tilltalande 

resultat (Edwards, 2012). 

5.1.1.4.3 Efterbehandling 

Krävs inga större efterbehandlingar, städning samt efterkontroller görs regelbundet för att 

upptäcka eventuella skador som uppstått.  
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5.2 Härdplastbaserad beläggning 
Plast, vilken är kemiskt framställda polymerer används idag inom en mängd olika områden 

och delas ofta in i härdplaster och termoplaster. Termoplaster mjuknar och kan omformas vid 

uppvärmning medan härdplaster bryts ned istället för att mjukna eller smälta vid höga 

temperaturer. (Ellervik, 2009, s117) 

Trä och silke är exempel på naturliga polymerer som använts av mänskligheten i århundraden 

tillbaka. Under 1800 talet utfördes de första lyckade försöken att framställa modifieringar av 

naturliga polymerer, däribland Celluloid som framtogs för att ersätta eller minska 

användningen av elfenben då det förutspåddes att världens elefantstam skulle utrotas. (Olsson, 

2002, s143) År 1907 framställdes den första härdplasten av den belgiska kemisten Leo 

Hendrik Baekeland, detta genom att låta fenol och formaldehyd reagera. Plasten fick namnet 

bakelit och blev en kommersiell produkt under 1920 talet, den används än idag bland annat i 

elektriska kontakter.(Olsson, 2002, s144) Till följd av denna upptäcktes under främst 1930- 

och 1940 talet flera av de syntetiska polymerer som använts flitigast genom tiden. År 1937 

framställde professor Otto Bayer för första gången polyuretaner som idag används på flertalet 

olika sätt i allt från madrasser och skosulor till ämnet som behandlas i denna rapport - 

golvbeläggning i parkeringshus.(ISOPA, 2015-04-20) Andra härdplaster som används för 

detta ändamål är bland annat epoxiplast och akrylat, fokus i denna rapport har dock lagts vid 

polyuretan 

5.2.1 Polyuretan 

Polyuretan, eller polyuretaner är en samlingsbeteckning för plastmaterial av olika 

uppbyggnad. Materialen varierar till utseende, form och egenskaperna kan varieras åtskilligt 

genom inblandning av pigment, fibrer, olika tillsatsmedel och andra polymerer. (ISOPA, 

2015-04-20) Som alla polymerer framställs polyuretan genom att monomerer bestående av 

kol,väte syre och kväve polymeriseras, dvs att de reagerar med varandra under kontrollerade 

former och hakar samman. (Ellervik, 2009, s118) Materialen framställs främst av isocyanater 

som utvinns ur råolja som reagerar med polyoler. Polyuretan har använts sedan 1937 och 

började användas som golvbeläggning under 2000-talet då ett stort framsteg för materialets 

utveckling skedde, isocyanaterna i polyuretanen var tidigare fria och lösgjordes vid härdning, 

detta medför en stark doft och är en hälsorisk för personer som arbetar med materialet. Idag är 

isocyonaterna kemiskt bundna vilket gjort materialet mer hälsovänligt och lättare att arbeta 

med. Egenskaper hos polyuretan vilka är fördelaktiga som golvbeläggning: 

 Flexibelt material vars egenskaper kan anpassas efter behov 

 Lätt material  

 God kemisk resistens, tål spill av exempelvis olja 

 Möjlighet till olika färger för ljusare och trevligare parkeringshus 

 Motståndskraftigt mot mekanisk nötning 

 Ljuddämpande effekt 

Polyuretanbeläggningar delas in i tre olika kemiska kategorier vilka är polyuretan (PU), 

polyurea (PUA) samt flertalet kombinationer av polyuretan och polyurea (PU-PUA hybrider).  

(Edwards, 2012, s10) 
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5.2.1.1 Uppbyggnad 

Ett polyuretanbaserat beläggningssystem byggs upp av flera lager. De olika lagrens tjocklek 

kan variera och anpassas för att uppfylla de krav som ställs utifrån enskilda projekt och på 

olika ytor i parkeringshuset. Tillverkare erbjuder olika systemförslag och alternativa 

lösningar. Ett standardsystem består oftast av en förbehandlande primer, ett slitlager av 

polyuretan och någon form av sand samt ett ytskikt. Ett membran kan väljas till mellan 

primern och slitlagret för ökad elasticitet.  

 

5 Uppbyggnad polyuretanbaserad beläggning 

5.2.1.2 Beläggningsutförande 

Vid utläggning av en polyuretanbeläggning i parkeringshus skall först underliggande 

konstruktion beaktas. ”Rätt produkt på rätt plats”.  Ett ”lager” läggs ut under en dag och 

härdar sedan till nästkommande dag då lager två kan påbörjas tills alla lager är lagda. Dagen 

efter sista lagret är lagt kan beläggningen användas, men vissa tillverkare rekommenderar att 

vänta 11 dagar för bästa resultat och full härdning.  

5.2.1.2.1 Förbehandling 

Betongytan skall vara ren och torr, om olje- eller fettfläckar finns ska dessa avlägsnas med 

lämpligt rengöringsmedel. Ytdraghållfastheten skall överstiga 1,5 MPa. Cementhud skall 

avlägsnas genom t.ex. blästring eller diamantslipning följt av noggrann dammsugning. Det är 

mycket viktigt att ytan är helt torr och dammfri vid påbörjad process då isocyanaterna i 

polyuretanmolekylen reagerar med fukt vilket kan försämra härdningsprocessen och ge ett 

dåligt resultat. Damm och ojämna ytor försvårar vidhäftning mellan produkt och underlag. 

Förhållanden under läggningstiden är viktiga, temperaturen ska helst inte ligga under 15 

grader C eller över 35 grader C för att försäkras om ett bra resultat. (Sveff, 2015-04-25) 

5.2.1.2.2 Primer 

Efter förarbete och förberedelse läggs första lagret i de flesta fall bestående av primer. Då 

polyuretan är mycket fuktkänsligt på grund av att isocyanaterna gärna reagerar med fukt är 
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det viktigt att underliggande yta är torr och inte avger fukt under härdningsprocessen, vilket 

kan leda till att materialets vidhäftningsförmåga förstörs. Primern kapslar in och täpper till 

underliggande betong så att fukt inte ska tränga igenom, den läggs vanligtvis i ett lager men 

kan vid sämre underliggande förhållanden behöva läggas i två lager. Efter primern stryks på, 

strös ofta lite kvartssand för att sedan torka ca 15 timmar. Sanden ökar vidhäftningsförmågan 

till nästkommande lager.  Flera tillverkare använder sig av epoxiprimer under 

polyuretanbeläggningen dels då den ska ha bra vidhäftningsförmåga och binder sig kemiskt 

till polyuretan, denna skall också möjliggöra tidigare beläggningsstart på ny gjutna plattor i 

och med sin fukttäthet.  En ordentlig primer påstås vara oerhört viktigt för ett lyckat resultat 

med polyuretanbeläggningar.  

5.2.1.2.3 Membran 

Vissa tillverkare rekommenderar ett extra lager mellan primern och slitskiktet bestående av ett 

polyuretanmembran. Detta skikt är mjukare och mer elastiskt och ska förhindra sprickbildning 

orsakat av rörelser från underliggande konstruktion. Membranlagret läggs på hela ytan eller 

på specifika lite mer utsatta ytor, en glasfiberväv kan även bakas in i membranlagret för att ge 

utrymme för ytterligare rörelser då främst i skarvar.  

 

6 Utläggning 

5.2.1.2.4 Slitskikt 

Slitskiktet består av ett lager polyuretan på minst 1,5 mm som blandas med sand. Olika 

kornstorlekar och sandsorter används på olika utsatta ytor, i en ramp eller körbana används 

vanligtvis grövre korn än en parkeringsplats. Tillverkare erbjuder olika sandsorter, exempel 

på dessa går att anpassa efter behov och efterfrågan. Detta är ofta en kostnadsfråga som dock 

bör beaktas i det långa loppet för ett hållbart resultat. Specifika ”spikskor” används av 

arbetare när de olika lagren läggs, för att kunna förflytta sig utan att påverka resultatet vid 

utläggningen. Se bild ovan. 
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7 Blandning av två komponenter innan läggning 

5.2.1.2.5 Ytskikt 

Ytskikten i de polyuretanbaserade beläggningssystemen består av en topplack. Topplacken 

varierar en del från olika tillverkare och kan vara epoxibaserad eller polyuretanbaserad. 

Lackerna finns i en rad olika nyanser samtidigt som den förseglar och jämnar ut 

underliggande yta. Här finns möjlighet att använda olika nyanser och betona parkeringsdäcket 

på olika sätt. 

5.2.1.2.6 Underhåll 

För att minimera skador och maximera beläggningens livstid har olika tillverkare vissa 

skötselråd som bör följas. Städning för att avlägsna löst grus och annat smuts som kan 

förstöra eller repa beläggningen är viktigt för att minimera skador. Rekommendationer enligt 

Sveff.  
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6. Underliggande betong 
Betong är det vanligaste valet av material till konstruktion vid byggnad av ett parkeringshus. 

Bra hållfasthet, god ljudisoleringsförmåga, billigt, god beständighet mot brand och kan 

återanvändas är några exempel på de väsentliga egenskaper betongen besitter. Det är 

uppbyggt av bergmaterialet ballast och bindemedlet cementpasta som består av cement och 

vatten. Vattencementtalet, även kallad vct, anger andelen vatten och cement i pastan och utgör 

till stor del de egenskaper som betongen slutligen kommer att få. För att förbättra betongens 

egenskaper används ofta tillsatsmedel för att anpassa och ge betongen önskade egenskaper.   

Då betongens draghållfasthet är mycket mindre än tryckhållfastheten måste betongen armeras 

då större dragkrafter finns i konstruktionen. Ett av världens mest använda 

konstruktionsmaterial är armerad betong och användningsområdena är många (Svensk betong, 

2016).  Då armeringen är känslig mot kloridinträning och karbonatisering kan 

armeringskorrosion uppstå till följd av sprickor i betongen som bidrar till försämrad 

bärförmåga. Rostande armering i parkeringshus uppstår enligt CBI Betonginstitutets 

erfarenhet huvudsakligen i ramper, bjälklag och i de nedre delarna av vägg och pelare och kan 

undvikas genom rätt betongkvalitet, tjocka täckskikt och fungerade tätskiktsbeläggning.  

Den omgivande miljön påverkar betongens beständighet och genom att välja rätt kvalitet på 

betongen förlängs även livslängden. Exponeringsklasser för inverkan av miljö på betongen 

definieras enligt SS EN 206-1 18 inom sex olika typer av exponering enligt tabell 6.1. 

 

Typ av angrepp Klass Beskrivning 

Ingen risk för korrosion eller angrepp X0 Oarmerat utan frost, eller armerat i mycket torr miljö 

Korrosion föranledd av 
karbonatisering 

XC1 Torr eller ständigt våt 

XC2 Våt, sällan torr 

XC3 Måttlig fuktighet 

XC4 Cykliskt våt och torr 

Korrosion orsakad 
av klorider 

Andra klorider 
än från 

havsvatten 

XD1 Måttlig fuktighet 

XD2 Våt sällan torr 

XD3 Cykliskt våt och torr 

Havsvatten 

XS1 Luftburet salt 

XS2 Ständigt under vatten 

XS3 Tidvatten-, skvalp- och stänkzon 

Frostangrepp 

XF1 Måttlig vattenmängd, utan avisningsmedel 

XF2 Måttlig vattenmättnad, med avisningsmedel 

XF3 Hög vattenmängd, utan avisningsmedel 

XF4 Hög vattenmättnad, med avisningsmedel 

Kemiskt angrepp 

XA1 Obetydligt kemiskt aggressiv miljö 

XA2 Måttligt kemiskt aggressiv miljö 

XA3 Stark kemiskt aggressiv miljö 

Tabell 6.1 Exponeringsklasser för betong  
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Sprickor i underliggande konstruktion kan bero på många olika saker, bland annat krympning 

och krypning, som är långtidsdeformationer. Det sker över en lång tid från dagarna efter 

gjutning (hydrationsprocess) som kallas autogen krympning och över en lång tid som kallas 

uttorkningskrympning (Aletto, 2015). Långtidsdeformationer i form av krypning växer med 

tiden och är fullt utvecklad efter många år. Faktorer som påverkar krypning är last och 

betongens ålder vid belastningstillfället. Krympning och krypning påverkas av tvärsnittsarean, 

relativa fuktigheten i omgivningen och betongsammansättningen (Aletto, 2015). Angrepp på 

betongen hänger samman med fuktbelastningen på konstruktionen, se tabell 6.2. 

 

Effektiv RF i 
betongen (%) 

Angreppstyp 

Karbonat-
isering 

Armeringskorrosion i betong som 
är Frost-

angrepp 
Kemiskt 
angrepp 

karbonatiserad kloridbemänd 

Mycket låg 
(<45) 

1 0 0 0 0 

Låg (45-65) 3 0 1 0 0 

Medel (65-85) 2 1 2 0 1 

Hög (85-99) 1 3 3 2 3 

Mättad (100) 0 1 1 3 3 

 

 

Värmeutvecklingen under hydrationsprocessen kan leda till sprickbildningar i både 

expansionsfasen och i kontraktionsfasen. Sprickorna kan även uppstå flera år efter gjutningen. 

Vid högre temperatur är detta ett kritiskt moment och en fördel under kallare temperaturer 

under processens gång. Armering kan motverka viss krypdeformation genom att stålet har 

högre elasticitetsmodul och kan ta upp stora delar av spänningarna som uppstår i betongen.  

Det är en fördel att placera armeringen högt upp i betongen. 

Armeringskorrosion kan bero på karbonatisering och på grund av kloridangrepp. 

Huvudsakligen beror korrosionsangrepp i parkeringshus på de klorider som förts in via 

tösalter. Om tätskiktet inte är helt tätt medför det att klorider kommer ner i betongen via 

vatten som leder till korrosionsangrepp(då vattnet torkat) på armeringen och bidrar till nedsatt 

lastupptagningsförmåga (Thuresson, 2015). Karbonatisering innebär att luftens koldioxid 

tränger med tiden in i konstruktionen och reagerar med betongens kalciumhydroxid och 

sänker från början ett högt ph-värde i betongen till en lägre nivå, då har inte oxidskyddet inte 

längre någon verkan (Thuresson, 2015). 

Betongkonstruktioner i parkeringshus är således en mycket utsatt typ med behov av väl 

fungerande tätskikt och skyddsbeläggning för skydd mot skador.  

Tabell 6.2 Riskfaktor 0=försumbar, 1=låg, 2=måttlig, 3=hög 
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7. Beläggningsskador 
Det finns flera orsaker till skadors uppkomst i beläggningssystem, främst av fukt, slitage och 

rörelser i underliggande konstruktion. I följande kapitel beskrivs de skador som ligger i fokus 

i denna undersökning.  

7.1 Fuktbetingade skador 
Golvbeläggningar i ett parkeringshus huvudsakliga uppgift är att skydda underliggande 

konstruktion från fuktskador och armeringskorrosion vilken kan påverka konstruktionens 

funktionsduglighet enligt kapitel 6.  I detta kapitel behandlas snarare fuktens påverkan på 

beläggningens funktion. Fukt kan orsaka olika typer av skador för både härdplast- och 

bitumenbaserade beläggningar vilket i värsta fall kan leda till armeringskorrosion. 

7.1.1 Blåsbildning 

En värmeutveckling sker vid härdningsprocessen av polyuretan likaväl som vid läggning av 

bitumenbaserade beläggningar. Denna värme skapar ett ångtryck i underliggande betongens 

luftfyllda porer vilket kan leda till blåsbildning i beläggningen. (Edwards, 2012, s66). 

Problemet orsakas när beläggningen påbörjas för tidigt på nygjuten betong eller betong som 

inte förbehandlats på rätt sätt. Blåsorna kan orsaka stora problem och kostnader genom 

förseningar på grund av de åtgärder som bör utföras. På marknaden finns idag en rad olika 

primers som förväntas förebygga detta och möjliggöra beläggning i tidigare skede i betongens 

torkningsprocess. Vid risk för blåsbildning rekommenderas därför en diffusionsöppen primer. 

(Edwards, 2012, s66) 

Vidhäftningsproblem kan uppkomma av en rad olika anledningar både för härdplast- och 

bitumenbaserade beläggningar. Nygjuten betong avger alltid en del vatten vilket främst kan 

försvåra härdningsprocessen hos polyuretan, då vatten och isocynater gärna reagerar med 

varandra. Detta leder till att beläggningen inte fäster ordentligt, lossnar och går sönder.  

7.2 Slitage 
Att material slits ut med tiden är ett faktum, både vid användning av gjutasfalt och härdplaster 

som beläggning uppkommer slitage om än på olika sätt. Det är främst tre slitagebetingade 

problem som beaktas i denna rapport, plastisk deformation, intensivt trafikbelastade ytor samt 

dubbdäck och grus. Slitage orsakat på grund av dubbdäck och smuts, slitage på högre 

belastade områden som ramper, körbanor, kurvor etc. samt plastisk deformation  

7.2.1 Intensivt trafikerade ytor 

Ytor som infarter, ramper, kurvor och körfält belastas mer intensivt än exempelvis en 

parkeringsplats. Detta leder således till att de olika ytorna slits i varierad utsträckning. 

Beroende av beläggningstyp kan slitskadorna se ut på olika sätt och ha olika betydelse. Spår 

bildning är ett vanligt slitage vid bitumenbaserade beläggningar där de framförallt syns men 

nödvändigtvis inte har någon större betydelse. Härdplastbaserade beläggningar är betydligt 

tunnare varpå spårbildningen inte får samma djup då det finns mindre material att nöta ut. 

Betydelsen av djupet på spåren är dock inte vad som spelar in för beläggningens yttersta 

funktion, att skydda underliggande konstruktion.   
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8 Slitage orsakat av intensiv trafik. Täby C, polyuretan. Foto: Hanna Norén 

    

7.2.2 Dubbdäck och smuts 

Det största problemet orsakat av dubbdäck och grus, eller otillräcklig städning, är främst ökat 

slitage på de ytor utsatta av intensivare trafik enligt ovan men också mindre belastade ytor 

slits på grund av smuts och dubbdäck. Repor i topplacken på en härdplastbeläggning är en 

typisk synlig slitskada orsakad av dubbdäck och smuts som framhävs desto ljusare nyans som 

används, gjutasfalten som har en grövre ytstruktur och mörkare färg döljer dessa repor snarare 

än framhäver. I de mer trafikerade områdena är det svårt att urskilja de typiska reporna 

orsakade av dubbdäck från varandra då de nöts så pass fort. (Thuresson, 2015, s29) 

 

9 Repor av dubbdäck, polyuretan. Täby C. Foto: Hanna Norén 

 

7.2.3 Plastisk deformation 

Hög belastning på beläggningar av främst gjutasfalt kan leda till plastisk deformation. 

Materialet omfördelas eller pressas ihop då det är viskoelastiskt. Sjunkmärken är ett klassiskt 

exempel då materialet blivit punktbelastat under en längre tid varefter det formas efter hjulen 

där en bil stått parkerad eller stödet till en motorcykel lutats. Deformationen går som regel 
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delvis tillbaka efter belastningen förflyttas, där belastningen däremot är återkommande i 

samma punkter blir processen att återgå till ursprunglig form varje gång bortskjuten och 

slutligen avtas.  

 

7.3 Kemisk 

påverkan 
Skador av 

kemiskt spill som 

olja är främst ett 

problem innan 

beläggningen 

påbörjas. Ytor där 

kemiska 

föroreningar inte 

avlägsnas 

beläggningsutförandet leder ofta till vidhäftningssvårigheter mellan beläggning och 

underliggande betong. Beläggningsytor med otillräcklig vidhäftning har större benägenhet till 

sprickbildning och slitage eftersom den släpper. 

7.4 Påverkan från underliggande konstruktion 
Olika rörelser i konstruktionen är vanligt förekommande och kan påverka beläggningen 

genom bland annat sprickbildningar, krackelering och vidhäftningssläpp. Skador som 

uppkommer i underliggande betong kan bland annat bero på lång- och korttidsdeformationer, 

temperatur, inre tyck och frostsprängning i underliggande konstruktion. Dessa kan påverka 

den överliggande beläggningstypen negativt och det kan uppstå synliga defekter i 

ytbeläggningen.  

7.4.1 Rörelser underliggande konstruktion 

Krympning är en form av långtidsdeformation och sker över en lång tid i underliggande 

betong som kan resultera i sprickor. En medföljd av krympning kan även vara kantresning, 

vilket innebär att sidorna kröks uppåt längs kanterna. Det kan även medföra att golvytan blir 

skrovlig och därmed inte blir estetiskt tilltalande. Elastisk deformation är en 

korttidsdeformation som uppstår direkt vid pålastning och beror på materialets 

elasticitetsmodul. Armeringen i betongkonstruktionen ska ta upp en del av spänningen som 

uppkommer och därmed motverka eventuella skador i betongen och därmed ytbeläggningen. 

7.4.2 Sprickor 

Sprickor är det vanligast felet hos underliggande betong (Hedebratt, 2004)  och kan bidra till 

att det blir sprickor i golvbeläggningen. Detta påverkar golvbeläggningen i vissa fall negativt 

10 Sjunkmärken, gjutasfalt. Medborgarplatsens parkeringshus. Foto: Hanna Norén 
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då rörligheten i golvbeläggningen i vissa fall inte kan motsvara betongens spricka och därmed 

också spricker. Saker som kan påverka sprickor är golvets uppbyggnad, golvets 

krympbeteende och specifika detaljers inverkan. I sprickorna letar vatten och även klorider 

ned som förorsakar armeringskorrosion. Fogar är betydelsefulla i hänsyn till rörelser i stora 

konstruktioner. Rörelser mellan väggar/pelare och bjälklaget kan orsaka sprickor, därför krävs 

en rörligare massa just i de anslutningarna. De rörliga massorna kan förhindra att sprickor kan 

uppstå men utgör samtidigt en svag punkt i golvet och kan resultera i stora 

underhållskostnader.  

Oregelbundna sprickor kallas krackelering och sker i underliggande betong och kan även 

slutligen resultera i uppkomst av sprickor i ytbeläggningen.  

 

11 Sprickbildning, polyuretan. Täby C. Foto: Hanna Norén 

7.4.3 Vidhäftningssläpp 

Frostangrepp skapar stora spänningar i betongen och kan medföra sprängning. Detta sker då 

vattnet i betongens porer fryser till is och därmed ökar i volym. Vidhäftningen av 

beläggningslagret kan påverkas då tjocka avflagningar av betongens yta kan ske. I och med 

detta släpper också golvbeläggningen ovanpå. Krackelering i underliggande konstruktions 

bidrar även till vidhäftningssläpp av ytbeläggningen.  
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12 Vidhäftningssläpp, polyuretan. Täby C. Foto: Hanna Norén 

Vidhäftningssläpp kan även ske om underliggande konstruktion inte varit helt ren innan 

beläggningsutförandet av beläggningstypen. Reparation av dessa skador kan vara svåra då det 

finns risk för vidhäftningssläpp i anslutning till det. 

7.5 Temperaturskador 
Temperaturskador i gjutasfalt är inte speciellt vanligt då det har en mycket god 

temperaturbeständighet. Det brinner inte men blir flytande vid temperaturer över 100 grader. 

Vid ytterst varma dagar kan asfalten mjukna.  

Frostskador som köldsprickor förekommer inte i gjutasfalt. Temperaturskador på polyuretan 

förekommer inte under de svenska temperaturskillnaderna som uppstår. Beläggningstyperna 

påverkas inte nämnvärt av temperaturer men underliggande konstruktion påverkas och kan 

därmed slutligen påverka beläggningstyperna underifrån.  
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8. Slitstyrka enligt laboratorieprovning 
Dessa tester är tagna från rapporten Optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och 

renovering etapp II av Ylva Edwards och visar berörda beläggningars slitstyrka. Proverna har 

gjorts enligt tre olika laboratoriemetoder  

• Resistance to Scuffing modifierad prEN 12697-50 

• Prall, SS EN 12697-16 

• RWA, SS EN 13892-5 

Samtliga metoder är prövningar av slitstyrka på bland annat golvbeläggningar. Metoden 

resistance to scuffing ska simulera provning av slitstyrka genom att vrida dubbdäck mot ytan 

under en viss tid.  Prallmetoden innebär test mot slitage genom 40 stålkulor som sliter mot 

ytan under en viss tid.  Metoden RWA ska simulera slitage efter 5000 hjulpassager med 

balastning på 1000 N mot ytan under en viss tid.  

Rangordningen har justerats och behandlar endast resultat relevanta för denna rapport.  

Beläggning Scuffing efter 3,5 tim Prall RWA 

(gram) (mm) Rangordn. (ml) Rangordn.  Cm3 Rangordn. 

PGJA 422/385 3,2/3,5 2 29,2 4 131,3 4 

Polyuretan 1- 

Sikafloor 375 

272 1,6 1 0,8 1 0,8 1 

Polyuretan 3-

Deckshield 

ID 

716 4,1 4 1,1 2 10,4 2 

Polyuretan 5- 

Mapefloor 

PU 

447 2,8 3 2,1 3 14 3 

 

Bilderna nedan visar slitresultatet från scuffing testet. Bilden till vänster är beläggningen 

innan metoden tillämpas, bilden till höger är beläggningen efter utfört test.  

13 Scuffing test, PGJA 
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14 Suffing test, polyuretan 1 

Sammanfattningsvis har minst slitage för samtliga metoder erhållits för polyuretan 1. 

Metoden resistance to scuffing resulterade i mest slitage för polyuretan 3. Enligt metoderna 

prall och PWA uppmättes båda med samma resultat, mest slitage för PGJA. 
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9. Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Det finns många aspekter som spelar in vid valet av golvbeläggning, det finns därför inget 

självklart val som passar i alla situationer. Genom att beakta de fastställda fakta som är 

grundläggande för projektet i fråga erhålls de förutsättningar som är nödvändiga att utgå ifrån. 

Till exempel ett varmt parkeringshus med håldäckbjälklag, tillhörande en galleria med ca 500 

platser där 4000 bilar passerar per dag. Vidare beaktas de formbara aspekterna utifrån 

prioritering som utseende, pris, livslängd, städning och underhåll för att välja ett passande 

golvbeläggingssystem.  

9.1 Fastställda förutsättningar 
Vid val av golvbeläggning bör de fastställda förutsättningarna användas som utgångspunkt. 

Dessa förutsättningar bör beaktas för att kunna välja ett lämpligt beläggningssystem anpassat 

till aktuellt projekt.  

9.1.1 Användningsområde 

Parkeringshusets storlek har stor betydelse då slitaget på beläggningen varieras. I ett allmänt 

garage där ruljangsen på bilar är stor bör ett grövre fyllnadsmaterial användas. De flesta 

återförsäljare erbjuder olika alternativ, det är viktigt att överväga alternativa lösningar och 

använda flera parters kunskap. Ett bostadsgarage där bilar står still på samma plats bör 

plastisk deformation beaktas.  

9.1.2 Trafik intensivitet 

Vid val av beläggning är det av stor vikt att beakta hur intensiv trafiken beräknas bli. Ett 

parkeringshus tillhörande ett stort shoppingcenter kommer trafikeras intensivt då besökare 

kommer och går under hela dagen. Ett bostadsgarage kommer inte trafikeras i samma 

utsträckning. Olika ytor i parkeringshuset kommer trafikeras mer och andra mindre, för att få 

ett hållbart resultat bör beläggningen anpassas utefter detta.  

9.1.3 Underliggande konstruktion  

Betongen i ett parkeringshus bör uppfylla de krav som ställs enligt exponeringsklass XD3 

och, för icke uppvärmda beläggningar, även exponeringsklass XF4 (Edwards, 2012).  

Beroende av underliggande konstruktion rör sig konstruktionen olika mycket samt på olika 

sätt vilket är det första att beakta vid val av beläggningssystem. Undersök detta noggrant för 

att få fram en ungefärlig siffra på konstruktionens rörelse för att sedan jämföra och välja ett 

beläggningssystem som klarar denna rörelse.  

Ett håldäcksbjälklag som rör sig och glappar mycket bör inte kombineras med en beläggning 

som endast klarar av en rörelse på 1 mm för att undvika sprickor. 

Vid parkeringshus med flera våningar kan beläggningssystemet behövas anpassas beroende 

på om det är en bottenplatta eller ett mellanbjälklag. Vid ett mellanbjälklag kan rörelser vara 

större än vid en bottenplatta.  

9.1.4 Antal infarter och utfarter 

Antal in- och utfarter bör tas till hänsyn till, då det blir större belastning vid färre antalet 

infarter och därmed större påverkan från trafiken. Detta är ett utsatt område och 
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beläggningsmaterialets slitstyrka bör dimensioneras därefter. Andra utsatta områden som 

också bör ha i åtanke är kurvor, ramper, vid eventuella biljettautomater, trafikintensiva 

körbanor och vid eventuella stopp- och startytor. Vart in- och utfarter är placerade bör 

beläggningssystemet anpassas därefter. Till exempel om infarten är på bottenplan krävs större 

slitstyrka på golvet där alla bilar kommer passera.  

9.1.5 Utläggningsförhållanden 

Temperaturförhållandet och den relativa fuktigheten i både luften och underliggande 

konstruktion är vid beläggningsutförandet viktigt att beakta då vissa system är känsligare och 

har klara gränsvärden för detta.  

9.1.6 Eventuella biljettautomater 

Biljettautomater bör placeras på en plan yta, det medför att belastningen på körbanan 

minimeras. Grövre fyllnadsmaterial bör övervägas på dessa ytor. Även andra ytor där fordon 

förväntas bromsa in eller öka hastighet bör behandlas på samma sätt. 

9.2 Formbara aspekter 
Efter hänsyn tagits till fastställda förutsättningar bör de mer rörliga aspekterna beaktas. Dessa 

kan formas efter efterfrågan och går till skillnad från de fasta förutsättningarna att påverka.  

9.2.1 Pris 

Priset går ofta hand i hand med systemets funktionsduglighet, livslängd och utseende. Om 

priset beaktas under en längre tid kan det dock vara fördelaktigt att investera i en dyrare 

beläggning för att undvika dyra reparations- och underhållskostnader. 

9.2.2 Livslängd 

Livslängden beror självklart på användningsområde och trafikintensivitet men vissa system 

har generellt en längre livslängd än andra. För att uppnå maximal livslängd behöver vissa 

system frekvent underhåll, medan andra ”klarar sig själv” om arbetet är utfört på rätt sätt och 

på rätt plats.  

9.2.3 Utseende 

Efterfrågan på estetiskt formbara produkter till parkeringshus är stor. Vissa 

beläggningssystem är enklare att anpassa och blir därmed attraktivare på marknaden. Flera 

tillverkare erbjuder samma kulörer för väggar, pelare och ytbeläggning för ett bra 

helhetsintryck i parkeringshuset.  

9.2.4 Underhållsmöjligheter 

Beläggningstyper kräver olika mycket underhåll. Då löst grus kan bidra till ökat slitage krävs 

mer frekvent städning för att säkerhetsställa god funktion. Vid bostadsgarage är det inte lika 

vanligt med frekvent städning gentemot ett allmänt parkeringshus som stängs under natten. 

Reparationsmöjligheter bör beaktas då vissa beläggningar behöver mer underhåll än andra.  

9.2.5 Belastning, lätt/tung konstruktion 

Vikten av beläggningstypen bör beaktas då de skiljer sig väsentligt mellan olika system. 

Belastningen från en 3 mm tjock härdplastbeläggning jämfört med en 30 mm tjock gjutasfalt 

beläggning kan vara påtaglig. 
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9.2.6 Tidsaspekt, tid för utläggning 

Tid för utläggning och torkning av de olika systemen skiljer sig åt och bör beaktas. Vid 

projekt som behöver färdigställas och ha möjlighet att belasta ytan direkt är vissa 

beläggningar mer passande. 
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10. Slutsats och analys 
Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att beroende av de krav som ställs på 

golvbeläggningen kan valen och de bästa alternativen se olika ut. Enligt våra 

rekommendationer bör en sammanställning av de fastställda förutsättningarna i det aktuella 

projektet utföras innan valet av beläggningssystem påbörjas. Med sammanställningen som 

utgångspunkt beaktas sedan de formbara aspekterna för att slutligen välja ett 

beläggningssystem som passar i det enskilda projektet. 

 Fastställda förutsättningar Formbara aspekter  

• Användningsområde • Pris 

• Trafik intensivitet • Livslängd 

• Underliggande konstruktion • Utseende 

• Antal In- och utfarter • Underhållsmöjligheter 

• Utläggningsförhållanden • Lätt/tung konstruktion 

• Eventuella biljettautomater • Tidsaspekter  

 

10.1 Sammanställning av beläggningssystem 
På nästkommande sida visas en sammanställd jämförelse av gjutasfalt och polyuretanbaserad 

beläggning följt av tillhörande förklaring. Sammanställningen är en förenklad jämförelse av 

undersökningen som utförts där relevanta avsnitt behandlas utifrån våra slutsatser. Denna är 

tänkt att underlätta vid valet av golvbeläggning i parkeringshus.   
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Förmåga att klara rörelse

Motståndskraft mot

Vidhäftningsförmåga

Belastning på underliggande konstruktion

Kostnad

Livslängd

Möjlighet att anpassa utseende

Förarbete

Utläggningsförhållande

Underhåll

Dålig vid långvarig punktlast

Dubbdäck påskyndar 

slitaget och repar 

Beroende på 

fyllnadsmaterial

Ej bra, Ökar slitage samt 

repar

Påverkar ej 

God, går att anpassa genom 

polymer modifiering

Beroende av system, upp 

till ca 2,5 mm.

Påskyndar slitaget

Klarar av det bra

Påverkar ej

4.  UTFÖRANDE

Påverkas inte nämnvärt vid 

vanlig kemisk påverkan

Bra kemisk beständighet 

efter avslutad härdning

Viktigt Viktigt

Lätt

Från 250kr/m2 (svart)                      

Från 500kr/m2 (färgad)

Bra, beroende av förarbetet

Tungt

Vid rätt utfört förarbete bra

Från 300 kr/m2 (standard)

SAMMANSTÄLLNING AV BELÄGGNINGSSYSTEM

1. SYSTEM

2. UPPBYGGNAD

3. EGENSKAPER

Polyuretan

BILD BILD

Gjutasfalt

Tätskikt (valfritt)

Primer Primer

Slitlager

Membran (valfritt)

Slitlager

Förseglande topplack

Ej beroende

Lätt att reparera

Ca 20 år 

Begränsad

Ca 10 år, måste dock 

underhållas

"Obegränsad"

Lätt att reparera

Viktigt för ett hållbart 

resultat

Utan primer RF 70%, med 

primer upp till RF 100%

Helst över 12° C för bästa 

resultat

Beroende av system. Ett 

lager per dag 

Ej beroende

Ej beroende

Ca 500kvm/dag på ett 

arbetslag (5 pers)

 - Dubbdäck

 - Kemisk beständighet

 - Sjunkmärken

 - Löst grus

 - Intensiv trafik

 - Reparation

 - Städning

 - Relativ fuktighet

 - Temperatur

 - Utläggningstid

Ungefärligt pris, 2016-05-20 
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Gjutasfalt  

Uppbyggnad – Primer, tätskiktsmatta som 

används i vissa fall, slitlager av gjutasfalt 

samt ett valbart ytskikt. 

Förmåga att klara rörelse – Gjutasfalt 

följer konstruktionens rörelse väl och går 

att anpassa genom mer eller mindre tillsats 

av polymer. 

Dubbdäck - Enligt Y. Edwards 

laboratoriums undersökning av 

dubbdäckslitage slets ca 400 gram samt ca 

3,35 mm under 3,5 timmar. 

Intensiv trafik – Gjutasfalt är ett slitstarkt 

system som klarar av intensiv trafik väl. 

Det slits relativt mycket till dess att 

fyllnadsmaterialet kommit fram i 

beläggningen men avtar sedan avsevärt. 

Sjunkmärken – Gjutasfalt är känslig för 

långvarig punktlast, bör beaktas om fordon 

står stilla på samma ställe en längre tid i 

parkeringshuset. 

Belastning - I jämförelse med 

härdplastbaserade beläggningar är 

gjutasfalt betydligt tyngre.  

Kostnad – Svart gjutasfalt är det billigaste 

alternativet, priset ökar vid olika tillval. 

Utseende – De justeringar som går att 

utföra är att välja ett färgat 

fyllnadsmaterial eller ett färgat bitumen, 

det ökar priset väsentligt. 

Förarbete – Förarbetet är viktigt för att få 

ett bra resultat och god 

vidhäftningsförmåga. Läs mer under 

kapitel 5, beläggningstyper 

 

 

Polyuretan 

Uppbyggnad – Primer, valfritt membran, 

slitlager av polyuretan och fyllnadsmaterial 

samt en förseglande topplack. 

Förmåga att klara rörelse – 

Polyuretansystem är begränsade, 

alternativa lösningar finns för att öka 

rörelseförmågan.   

Dubbdäck – Enligt Y. Edwards 

undersökning slets mellan 272 – 716 gram 

samt 1,6 – 4,1 mm under 3,5 timmar, 

beroende av olika system och tillverkare. 

Intensiv trafik – Beroende av 

fyllnadsmaterial tål systemen olika mycket. 

Betydligt tunnare beläggning, vid för litet 

fyllnadsmaterial slits det lätt igenom. 

Löst grus – Löst grus påverkar slitaget 

betydligt och repar beläggning, viktigt att 

hålla rent.  

Kostnad – Stor variation vilket system och 

tjocklek som används, membran och val av 

fyllnadsmaterial påverkar priset markant. 

Livslängd – En beläggning av polyuretan 

måste underhållas för att nå maximal 

livslängd. Vissa erbjuder garanti där 

underhåll ingår.  

Utseende – Stora möjligheter att anpassa 

flera kulörer efter önskemål utan väsentlig 

prisskillnad.  

Förarbete – Väldigt viktigt för lyckat 

resultat. Se kapitel 5, beläggningstyper. 

Utläggningsförhållande – viktigt med 

temperatur och relativ fuktighet för att 
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produktens härdningsprocess ska fullföljas 

och lyckat bra resultat. 

10.2 Rekommendationer 
Nedan följer några rekommendationer utifrån slutsatser från denna studie: 

• Det är inte självklart vem som har ansvaret för valet av golvbeläggning och 

undersökningen kring förutsättningarna kan därför falla i kläm. Det rekommenderas 

därför att i tidigt skede under projektering fastställa vem som har ansvaret för valet av 

golvbeläggning. 

• Om en mörk beläggning väljs (exempelvis gjutasfalt) kan parkeringshusets väggar, 

pelare och övrig inredning anpassas för ett ljusare och mer estetiskt tilltalande 

resultat. 

• Kommunikationen mellan olika parter i projektet är viktig för att utnyttja den kunskap 

som finns för lyckad slutprodukt. 

• Redogör alla fastställda och formbara förutsättningar för vald tillverkare då de flesta 

har flera olika lösningar som kan anpassas till det enskilda projektet. 

• Det kan vara en lösning att använda gjutasfalt till de mest trafikintensiva ytorna som 

ramper och in-/utfarter, vidare kan polyuretan användas på övriga ytor.  

•  För att säkerhetsställa ett gott resultat bör förarbetet utföras enligt tillverkarens 

rekommendationer.  

• Utvecklingen av färgad gjutasfalt har tagit fart de senaste åren då efterfrågan ökat 

markant efter härdplasternas genomslag. Vidare studier inom ämnet kan 

rekommenderas.  

• En kombination av gjutasfalt med överliggande polyuretanbeläggning kan vara 

komplicerat och svårt att få ett lyckat resultat. Överväg alternativa lösningar. 

• Denna undersökning har endast behandlat gjutasfalt och polyuretan, vidare studier 

inom polyurea, epoxi, akryl och hårdbetong kan rekommenderas. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor Byggherrar 

1. Har ni alltid en fast underentreprenör som utför arbetet av golvbeläggning i 

parkeringshus? 

- Om ja- Vilken underentreprenör? 

2. Vilket beläggningssystem tycker ni fungerar bäst i parkeringshus? 

3. Vilka fördelar samt nackdelar finns enligt er med den tekniska lösningen? 

4. Finns det tekniska lösningar som ni inte är nöjda med i tidigare projekt? 

- Vad var det för beläggningssystem? 

- Beskriv vad som inte fungerat? 

 

5. Finns det återkommande problem i era garage som uppkommer efter avslutad 

byggnation? 

-  Vilka? Samt är det relaterat till en viss beläggning? 

 

6. Hur inblandade är ni i valet av golvbeläggningssystem vid nybyggnation av 

parkeringshus?  

 

7. Vad är avgörande i valet av beläggningssystem för er? 

 

8. Har Ni någon erfarenhet av vanligt förekommande problem under samt efter 

byggnationen av parkeringshus relaterat till golvbeläggningar? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor tillverkare 

1. Vilket beläggningssystem är det vanligaste alternativet ur ert sortiment för 

parkeringshus? 

 

2. Hur tillverkas denna produkt, ingående, hur är den uppbyggd och av vad? 

 

3. Vad skiljer er produkt från liknande alternativ? 

 

4. Hur klarar produkten av rörelser från underliggande konstruktion? 

 

5. Hur är arbetsmiljön för personer som är i kontakt med produkten under arbetets gång? 

 

6. Miljö under användning, påverkas ytbeläggningen av exempelvis dubbdäck 

7.  Vad är den ungefärliga livslängden för ert vanligaste system? 

 

8. Hur är produktens motståndskraft mot: 

 Sjunkmärken 

 Köldsprickor 

 Slitage 

 Kemikalier 

 

9. Vilka problematiska områden finns vid läggning samt efter färdigställd produkt? 

 

10. Finns det risk för vattenspridning under beläggningen? 

 

11. Utförandetid – Hur går utförandet till? 

 

12. Begränsningar, är vissa underliggande konstruktioner mer passande än andra? Finns 

krav på förbehandling? 

 

13. Pris, uppskattat pris per kvadratmeter? 

 

14. Underhåll, finns speciella riktlinjer för hur golvet ska underhållas? 

 

15. Hur länge har denna produkt funnits på marknaden? Hur har produkten utvecklats från 

att den först lanserades?  

 

16. Var produceras produkterna, hur ser förhållandena ut för arbetare och miljöaspekter 

vid tillverkning? 

 

17. Referensprojekt i Stockholmsområdet 


