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FÖRORD 
 
VVAMA Anläggning 07 Rev.1 ges ut som publikation 2008:88. Den 
innehåller Vägverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 07. 
Publikation 2008:88 ersätter VV AMA Anläggning 07 (publikation 
2008:40), VVAMA 05 Väg (publikation 2005:150a) och VVAMA 06 Bro 
(publikation 2007:74). 
 
VVAMA Anläggning 07 Rev.1 är av dokumenttypen VVTBT och ska 
tillämpas för utförandeentreprenader. AMA Anläggning 07 Rev.1 innehåller 
i vissa fall krav uppdelade på olika kategorier. Vägverket tillämpar i dessa 
fall kategori A. 

 

INLEDNING 
 

Anläggnings AMA 98 har omarbetats under 2007 och ges nu ut som AMA 
Anläggning 07 av Svensk Byggtjänst. Vid omarbetningen har stora delar av 
texterna i Vägverkets tidigare VVAMA inarbetats. Återstående delar finns 
nu i VVAMA Anläggning 07 Rev.1 tillsammans med texter som ändrats 
sedan utredningen om AMA Anläggning avslutades sommaren 2007. 
 
Syftet med dokumentet är att underlätta och effektivisera 
beskrivningsarbetet. Den som upprättar objektsspecifika beskrivningar åt 
Vägverket får färdigformulerade ändringar och tillägg till AMA Anläggning 
07. Som komplement till RA Anläggning 07 finns för vissa koder även råd- 
och anvisningstexter. För några koder finns det även förslag till 
exempeltexter. Beskrivaren ska när så behövs komplettera med ytterligare 
texter.  
 
Texter från detta dokument ska inarbetas i objektsspecifika beskrivningar på 
samma sätt som texter i AMA-nytts beskrivningsdel. 
 
Synpunkter på dokumentet kan för vägdelen sändas till  
 
Tomas Winnerholt, sektion Vägteknik, 781 87 Borlänge eller e-postadress: 
tomas.winnerholt@vv.se 
 
och för brodelen till 
 
Vägverket, sektion Bro- och tunnelteknik, 781 87 Borlänge eller e-postadress: HUbt@vv.se U 
 
Borlänge i juni 2008 
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 
RIVNING, RÖJNING M M 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik 

BCB.712 Tillfällig bro, gångbrygga, körbrygga o d 

BCB.7121 Tillfällig bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår. 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

BED RIVNING 
Miljöfarligt avfall skall källsorteras. 

BED.1 Rivning av anläggning 

BED.12 Rivning av väg, plan o d 

BED.121 Rivning av beläggning m m på väg, plan o d 
All erforderlig sopning för utförande av arbetet skall ingå i 
entreprenaden. Vid fräsning av fräslåda skall sopsug eller likvärdigt 
användas så att fräsbotten blir rengjord. 
Vid fräsarbeten skall sopning, lastning, transport och mottagning av 
fräsmassor ingå. 
Efter fräsning skall varningsskyltar för räfflad vägbana och stenskott 
finnas uppsatta till dess beläggning utförts.  

BED.1214 Rivning av bitumenbundna lager 

BED.12142 Rivning, fräsning, av bitumenbundna lager, del av 
lagertjockleken 

Anslutningsfräsning 
Nedfräst skarv skall, om fräsdjupet är > 20 mm, omedelbart utspetsas 
med lämplig massa på en längd av 1,0 m, såvida inte ny beläggning 
ansluts till frässkarv samma dag. Utspetsad frässkarv skall åtgärdas 
med ny beläggning inom en vecka. Efter fräsning skall varningskylt 
"Ojämn väg" finnas uppsatt till dess ny beläggning utförts. 
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För brobeläggning skall fräsning och justering av anslutande 
beläggning normalt utföras på en längd av 3–10 m. Omfattningen 
bestäms i samråd med beställaren. 

Dränering av fräslådor 
Vid utförande av fräslåda skall denna dräneras. 
Detta skall ske genom borrning av minst 5 hål Ø 
100 mm i fräslådans botten till obundet lager i 
varje lågpunkt. Borrhålen skall fyllas med 
makadam. 
Vid utförande av fräslåda skall denna dräneras. 
Detta skall ske genom att fräslådans lågpunkter 
avdräneras med ändamålsenliga dräneringsrör 
till vägdike. 

BED.14 Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopad standard gäller följande utgåva: 
SS-EN 1008 (1). 

BED.141 Rivning av bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Krav på vattenbilningsutrustning 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Vattenbilningsutrustning ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE. 

BED.1418 Rivning av diverse brokonstruktioner 
Ange att fyllning ska tas bort för stenvalvbroar. 

BED.16 Rivning av anläggningskompletteringar till bro, 
brygga, kaj o d 

BED.161 Rivning av anläggningskompletteringar till bro 

BED.1614 Rivning av övergångskonstruktioner 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Borttagning av betong ska utföras enligt BED.141. Rengöring av ytor 
som ska motgjutas samt förvattning av dessa ska utföras enligt 
EBE.121. 

BED.1618 Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro 
Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte utföras intill 
spännarmeringen eller dess förankringar. 
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BEE HÅLTAGNING 

BEE.2 Håltagning i anläggningsdelar 

BEE.22 Håltagning i anläggningsdelar i bro, brygga, kaj o d 

BEE.222 Håltagning i anläggningsdelar under uppförande i bro, 
brygga, kaj o d 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Vid håltagning för räckesståndare i bro ska avståndet från borrhålets 
botten till underkant kantbalken vara minst 90 mm. 

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 

BFF UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN 
MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 

BFF.3 Uppläggning och lagring av tillvaratagen 
markvegetation  
Upplag skall vara avvattnade och dränerade. 

BFF.4 Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån 

BG SPONT 

BGB TILLFÄLLIG SPONT 

BGB.1 Valfri sponttyp 

BGB.11 Valfri sponttyp för ledningsgrav 
Rörledning skall kontrolleras att den kan uppta uppkommande 
belastningar vid borttagning av spont efter fyllning. 

BGB.2 Avsträvad spont 

BGB.21 Avsträvad stålspont 

BGB.211 Avsträvad stålspont för ledningsgrav 
Spont som lämnas kvar skall kapas 1,2 m under markytan 
Rörledning skall kontrolleras att den kan uppta uppkommande 
belastningar vid borttagning av spont efter fyllning. 

BGB.4 Konsolspont 

BGB.41 Konsolspont av stål 

BGB.411 Konsolspont av stål för ledningsgrav 
Spont som lämnas kvar skall kapas 1,2 m under markytan 
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Rörledning skall kontrolleras att den kan uppta uppkommande 
belastningar vid borttagning av spont efter fyllning. 

BGC PERMANENT SPONT 
Utförande och kontroll av sponter ska göras enligt SS-EN 12 063 (1) 
med nedan angivna ändringar och tillägg. Permanenta sponter får 
inte vara av trä. En permanent spont av stål ska förankras i 
bottenplattan, där sådan finns. 
Hänvisningar i SS-EN 12 063 (1) ska ändras enligt följande: 
− prEN 1537 ska ersättas med SS-EN 1537 (1). 
− EN 10 219-1 och -2 ska ersättas med SS-EN 10 219-1 (2) 

och -2 (2). 
I de fall permanent spont av stål nyttjas som stödmur ska dessutom 
följande gälla: 
− Förankringar ska provdras till 1,5 gånger sin dimensionerande 

bärförmåga. Av stagen ska 25 %, dock minst tre, provdras. 
Påkänningen i stagen under provdragningen ska begränsas enligt 
BBK 04, avsnitt 4.4.3. 

− I ytor som ska vara vattentäta eller är synliga ska öppningar i 
sponten vid spontlås och liknande fyllas igen med ett material 
som är vattentätt, elastiskt, har god vidhäftning och är 
övermålningsbart. 

− Korrosionsskyddet av förankringsstagen ska ha minst samma 
beständighet som korrosionsskyddet på övriga delar av 
spontkonstruktionen. 

BGC.2 Rostskyddsmålad permanent spont 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Vid ingjutning av ytbehandlade stålprofiler i betong ska minst 50 mm 
av den del som är försedd med ytbehandling vara ingjuten. 
Motsvarande mått ska vara minst 100 mm om gjutningen utförs mot 
jord. 
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C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, 
LAGER I MARK M M 

CB SCHAKT 
Benämningar av jord och berg tillämpas enligt tabell VV CB/1. 

Tabell VV CB/1 Indelning av berg och jord i materialtyp 

Halten av [vikts-%] x/y Mate
-rial-
typ 

Ber
g-
typ 

Kul-
kvarns
-värde 

Finjord 

0,063/6
3 mm 

Ler 

0,002/0,0
63 mm 

Organisk 
jord 

% / 63 
mm 

Exempel på 
jordarter 

Tjäl-
farlig-
hets-
klass

1 ≤ 18 < 10  ≤ 2  1 1 
2 19-30      

2   ≤ 15  ≤ 2 Bo, Co, Gr, Sa, 
saGr, grSa, 
GrMn, SaMn 

1 

3A 3 >30 ≤ 30  ≤ 2  2 
3B   16-30  ≤ 2 siSa, siGr,  

siSa Mn,  
siGr Mn 

2 

4A   31-40  ≤ 2 clMn 3 
4B   > 40 > 40 ≤ 2 Cl, ClMn, 3 
5A   > 40 ≤ 40 ≤ 2 Si, clSi, siCl, 

SiMn  
4 

5B     3-6 gyCl, gySi 4 
6A     7-20 clGy, siDy 3 
6B     > 20 Pt, Gy 1 
7 Övriga material 

Enligt särskild utredning 
Restprodukter 

återvunna 
material mm 

 

CBB JORDSCHAKT 

CBB.1 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta 

CBB.11 Jordschakt för väg, plan  o d 

CBB.111 Jordschakt kategori A för väg, plan o d 
Schaktbarhet skall för kalkylering förutsättas vara 
?. 
Schaktmassor skall sorteras ?. 
Grumling i vatten skall förhindras genom ?. 

Krav på nivå 
Terrassyta ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT avsnitt 
Obundna lager uppfylls 2.1.1. 
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Vid bärighetsförbättring och underhåll när anläggningsmodell finns 
ska terrassyta utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna 
lager avsnitt 2.1.1 uppfylls. 

Krav på bärighet 
Terrassyta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot större än eller lika 
med 2 000 ska utföras så att krav på bärighet enligt VV TBT Obundna 
lager avsnitt 2.1.2 uppfylls. 

CBB.12 Jordschakt för utskiftning, utspetsning och utjämning 
för väg, plan o d 

CBB.121 Jordschakt kategori A för utskiftning, utspetsning och 
utjämning 

Schaktmassor skall sorteras ?. 

CBB.15 Sten- och blockrensning i befintlig mark för väg, plan 
o d 

CBB.151 Sten- och blockrensning kategori A i befintlig mark för 
väg, plan o d 
Vid sten- och blockrensning skall schaktning, blockrivning och 
packning utföras i ett sammanhang för att förhindra att terrassen blöts 
upp och därmed får nedsatt bärighet. 
Material som eventuellt måste tillföras efter blockrivning skall ha 
samma egenskaper som det befintliga 

CBB.3 Jordschakt för ledning 

CBB.31 Jordschakt för rörledning 

CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d 
Schakt för va-ledning o d skall utföras enligt principritning CBB.311:1.  
Kompletterande schakt för förstärkning av ledningsbädd för va-
ledning o d skall skall utföras enligt principritning CBB.311:2. 

CBB.312 Jordschakt för trumma 
Schakt för trumma skall utföras enligt principritning CBB.3121:1 
Schakt för tjälskydd av trumma genom utförande av tjock trumbädd 
under ledningsbädd skall utföras enligt principritning CBB.3121:2. 
Schakt för tjälskydd av trumma genom utförande av isolerad 
trumbädd under ledningsbädd skall utföras enligt principritning 
CBB.3121:2.  

CBB.3121 Jordschakt för vägtrumma 
Schakt skall utföras så att bottenuppluckring ej sker före fyllning av 
bädd för grundläggning. Schakt för rörbro skall utföras enligt figur VV 
CBB/10. 
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1) Måttet kan behöva ökas till mer än D/2 vid rörbädd på tjälfarlig jord, 
se 91.13. 
2) Lutning i 1:1 eller flackare. 

Figur VV CBB/10 ”VV 94-1”  Schakt för rörbro 

Schakt för rörbro skall utföras så att jordens fasthet i botten och 
slänter inte försämras. Schaktbotten i tjälfarligt material skall skyddas 
mot tjälning. 

CBB.5 Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d 

CBB.51 Jordschakt för grundläggning av bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Schaktbotten ska iordningställas så att den utgör ett bra underlag för 
den överliggande konstruktionen.  
Om jordlager intill schaktbotten har för låg fasthet för att motstå 
punktbelastningar som kan uppkomma under gjutning etc. ska 
schaktbotten förstärkas.  

CBB.511 Jordschakt för grundläggning av bro för vägtrafik 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 

Jordschakt under vatten för grundläggning av bro 

Jordschakt i torrhet för grundläggning av rörbro 
Schakt för rörbro ska utföras enligt principritning CBB.511:1. 

Jordschakt under vatten för grundläggning av rörbro 
Schakt för rörbro ska utföras enligt principritning CBB.511:1. 
Innan kringfyllning för rörbro utförs får schaktbotten eller schaktens 
sidor inte frysa. 

 

D/2  1)

Sido-
stöd  

D  

 ≥ 0,2 m  ≥ 0,2 m D  

 ≥ 0,3 m 

Sido-
stöd  

2) 2) 
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Där sprängstensfyllning överlagrar jord ska sprängstens-fyllningen 
schaktas bort så att en minst 0,5 m bred frilagd jordyta finns kvar på 
vardera sidan av den färdiga schakten. 

CBB.6 Jordschakt för dike, deponi, magasin m m 

CBB.61 Jordschakt för dike 
Dikesbotten skall ha sådan jämnhet att vattensamlingar inte uppstår. 

CBB.7 Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m  

CBB.71 Avtäckning av berg 
När det lossprängda bergmaterialet skall användas i 
vägkonstruktionen, skall avtäckning utföras så att bergytan blir helt 
frilagd, avtäckningsklass 1 

CBB.72 Urgrävning av svag undergrund 

CBB.721 Urgrävning för väg och plan o d 
Schakt skall utföras till fast botten eller angiven nivå. 

CBB.725 Urgrävning för bro, brygga, kaj, kassun o d 

CBB.7251 Urgrävning för bro 

Urgrävning under vatten för bro 

Urgrävning i torrhet för bro 

CBC BERGSCHAKT 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändring: 

Bergschaktningstoleranser och teoretisk skadezon 
Hänvisningen till figur CBC/1 i tabell CBC/2 ändras till figur CBC/2. 

Skonsam sprängning 
Laddningskoncentration skall begränsas ?. 

Markskakningar, luftstötar m m 
Hänsyn skall tas till riskananlys enl BBB.17. 

CBC.1 Bergschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta 

CBC.11 Bergschakt för väg, plan o d 
Sprängplan skall lämnas före sprängningsarbete. 

CBC.111 Bergschakt kategori A för väg, plan o d 
Utlastning görs i en etapp ned till 0,2 m under 
bergunderbyggnadens överyta. 
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Utlastning skall utföras i två etapper först till 
1,0 m över överyta på bergunderbyggnad, sedan 
till angiven utlastningsnivå. Inga transporter, 
krossningaktiviteter eller föroreningar får 
förekomma på den färdiga utlastningsytan. 

Försiktig sprängning 
För slänt i lutning 1:1 eller brantare skall konturhål förspräckas eller 
slätsprängas. Teoretisk bergkontur skall markeras före ansättning. 
Borrning skall utföras med användning av riktinstrument.  
Avvikelsen i konturhålen skall vara mindre än 20 mm/m borrhål, dock 
högst 0,3 m. Konturhål skall sprängas med lågbrisant sprängämne 
(detonationshastighet max 4 000 m/s). Laddningsmängden i 
konturhål skall vara högst 0,45 kg/m2 släntyta i 51 mm hål och högst 
0,50 kg/m2 släntyta i 64 mm hål. 
Kanthål får borras med max 64 mm borrkrona och skall ansättas 
enligt figur VV CBC/1. Laddningsmängden i kanthålen skall 
proportioneras så att skadezonen inte blir djupare än skadezonen av 
konturhålen. Laddningskoncentrationen i kanthål skall begränsas till 
1,1 kg/m i rad 1 och 2,55 kg/m i rad 2 enligt figur CBB/10  
Bergrensningsklassen för slänter skall vara 1 enligt Tabell CBC/4. 

CBC.3 Bergschakt för ledning 

CBC.31 Bergschakt för rörledning 
Efter sprängning skall avtäckning kompletteras så att en minst 0,5 m 
bred frilagd bergyta erhålls på båda sidor om det sprängda schaktet. 

CBC.5 Bergschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d 
Ange fritt mått, A, mellan blivande bottenplattan och schaktsläntfot, 
enlig figur MER CBC/8 

CBC.51 Bergschakt för grundläggning av bro 

CBC.511  Bergschakt för grundläggning av bro på sprängbotten 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

CBC.512 Bergschakt för grundläggning av bro på fast berg 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändringar och tillägg: 

Bergschakt i torrhet för grundläggning av bro på fast berg 
Bergrensning ska minst utföras enligt klass 2 enligt tabell CBC/4. 

Bergschakt under vatten för grundläggning av bro på fast 
berg 
Bergrensning ska minst utföras enligt klass 2 enligt tabell CBC/4. 

Bergschaktningstoleranser och teoretisk skadezon 
Teoretisk bergkontur ska markeras före ansättning. 
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Borrning ska utföras med användning av riktinstrument. 

Mätning och redovisning av bergschaktningsresultat 
Beställaren ska kallas till mätningen. 

CBC.5121 Bergschakt för grundläggning av bro med packad 
fyllning på fast berg 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändring: 
Bergrensning ska minst utföras enligt klass 2 enligt tabell CBC/4. 

CC PÅLNING 

CCB SLAGNING AV PÅLAR 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För pålar som påverkas av dragkraft ska förankring anordnas så att 
hela dragkraften kan överföras till bottenplattan. 

Stoppslagning av spetsburna pålar 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för dragkraft 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga 
Den geotekniska bärförmågan ska verifieras enligt någon av 
metoderna i bilaga VV CC/1. 

KONTROLL 

Grundkontroll 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändringar och tillägg: 

Installerade pålars läge och längd 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Andra strecksatsen: ”inmätning av ... i pålavskärningsplanet.”  
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg: 
Inmätning av alla pålars lägen, riktningar och lutningar i 
pålavskärningsplanet. Verkliga pållägen och lutningar ska redovisas 
för beställaren innan arbete med anslutande permanenta 
konstruktionsdelar får fortsätta. 
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Pålgrupps verkliga bärförmåga 
Grundkontroll av en pålgrupps verkliga bärförmåga ska omfatta 
kontrollberäkning av pålgruppen med beaktande av alla pålars 
verkliga längder samt inmätta lägen, riktningar och lutningar i 
pålavskärningsplanet. 

Tilläggskontroll 

Pålslagning 

Efterslagning 

CCB.1 Slagning av pålar av betong 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN 12794 (1), SS 134202 (2), 
SS 134203 (1), SS 134204 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1), 
SS 811192 (2), SS 811196 (2), SS-EN 10 025:2004. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Kapning genom sprängning godtas inte. 

Betong 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första stycket: ”Exponeringsklass ... annat anges.” 
Tredje stycket: ”Med tillägg till ... tillsatsmedel tillsätts.” 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Exponeringsklass ska vara XC2/XF1 enligt SS 137003 om inget 
annat anges. Livslängdsklass L100 ska gälla. 
Cement och Tillsatsmaterial under GBC.1 gäller med tillägget att för 
en påle som installerad kommer att befinna sig helt i jord får 
cementtyp II enligt SS-EN 197-1 + A1 inklusive bilaga NA användas 
och att mineraliska tillsatsmedel tillsättas. 

Skarvar 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Pålskarv ska vara märkt med identifieringsuppgift. 

Pålskor 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Bergsko och dubb ska vara märkta med identifieringsuppgifter. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
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Förtillverkade betongpålar som påverkas av dragkraft ska förankras 
så att hela dragkraften kan överföras till bottenplattan. Förankringen 
utförs genom att pålens längsarmering friläggs och gjuts in. 
Armeringen ska rengöras från betongrester före ingjutningen. 

KONTROLL 

Grundkontroll 

Installerade pålars läge och längd 
Ange vid pålning i vatten krav på inspektionsrör i förtillverkade 
betongpålar så att lutningen ska kunna bestämmas. 

CCB.12 Slagning av pålar av betong för bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 12794 (1). 

UTFÖRANDEKRAV 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
tredje stycket: Betongpåle ska ... i bottenplatta.” 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Förtillverkad betongpåle ska gjutas in minst 200 mm i bottenplatta. 
Förtillverkad betongpåle med frilagd armering ska gjutas in minst 
100 mm i bottenplatta. 
Förtillverkad betongpåle ska gjutas in minst 100 mm i bottenplatta då 
denna gjuts mot tätplatta. 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft för 
mantelburen påle. 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

CCB.121 Slagning av spetsburna pålar av betong för bro 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

CCB.13 Slagning av pålar av betong för väg- och järnvägsbank 
m m 
Ange hur stor del av bankpålningen som ska utföras före pålningen 
för bron liksom ordningsföljden för påldrivningen av bankpålningen. 

CCB.2 Slagning av pålar av stål 

MATERIAL OCH VARUKRAV 
Följande stycken under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första stycket: ”Stål ska uppfylla ... i en påle.”  
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Femte stycket: ”Rakheten efter slagning ... kan kontrolleras.” 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Stål ska uppfylla krav enligt GBD. Stål som utnyttjas konstruktivt ska 
dessutom uppfylla kraven nedan i ”Plåt” eller ”Konstruktionsrör samt 
valsade stänger och balkar”.  

Plåt 
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 
10 025-1:2004, Bilaga B.  

Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar 
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt 
SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga 
D.  
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska 
ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.  

Slanka stålpålar 
Karakteristiska värdet på styvheten EI i vekaste riktningen beräknad 
utan hänsyn till eventuell avrostning ska uppgå till minst 500 kNm2. 
Rakheten efter slagning ska kunna kontrolleras. Om EI är minst 2000 
kNm2 godtas att rakheten hos pålen inte kan kontrolleras. 

Skarvar 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Pålskarv ska vara märkt med identifieringsuppgift. 

Pålskor 
För åberopade standarder under denna kod i AMA Anläggning 07 
gäller SS 811192 (2), SS 811196 (2). 
Följande stycke under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första stycket: ”Stålpåle ska ... med bergdubb.”  
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg: 
Slank stålpåle ska förses med bergsko med bergdubb. 
Bergskon ska vara märkt med identifieringsuppgift. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Slanka stålpålar ska gjutas in minst 50 mm i bottenplatta. 
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CCB.22 Slagning av pålar av stål för bro 

CCB.221 Slagning av spetsburna pålar av stål för bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Stålrörspålar 
Följande stycken under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första till och med femte stycket: ”Stålrör ska ... enligt SS-EN 10204.” 
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg: 
Diametern ska vara minst 0,3 m. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Stålrörspålar ska gjutas in minst 100 mm i bottenplatta. 

CCB.3 Slagning av pålar av trä 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Skarvar 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första meningen i andra stycket: ”Pålar ska ... med hylsskarv”. 

Pålskor 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
En träpåle ska förses med pålsko. 
En träpåle som ska slås ned genom fasta eller stenbemängda 
jordlager ska förses med hel sko av plåt med en godstjocklek av 
minst 2,0 mm. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Träpålar ska gjutas in minst 200 mm i bottenplatta. 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 

CCD BORRNING AV PÅLAR 

CCD.2 Borrning av pålar av stål 

CCD.21 Borrning av stålkärnepålar 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Följande stycken under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
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Första meningen i första stycket: ”Stål ska uppfylla ... åberopad 
NAD(S). 
Fjärde stycket: ”För stålkärnepåle ... påläggssvetsen påförs.” 
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg: 
Stål ska uppfylla krav enligt GBD. 
På en mantelburen stålkärnepåle som gjuts in i berg ska hela den 
ingjutna delen utföras med påläggssvetsar. Svetsarna ska vara minst 
3 mm höga och gå runt kärnan med 50-100 mm mellanrum. 
Förvärmning ska utföras innan påläggssvetsen påförs. 

Plåt 
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 
10 025-1:2004, Bilaga B.  

Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar 
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt 
SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga 
D.  
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska 
ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.  

CCD.211 Borrning av stålkärnepålar för bro, brygga, kaj o d 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Pålskor 
En stålkärnepåle, som inte borras in i berg, ska förses med en pålsko 
enligt CCB.2. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Stålkärnepålar ska gjutas in minst 50 mm i bottenplatta. 

Rillor 
Om verifieringen av den geotekniska bärförmågan genom provning 
enligt 8. i tabell VV CC/1 utförs på ett sådant sätt att den resulterande 
kraften från provningsutrustningen inte belastar bergkonen godtas att 
den rillade längden begränsas till vad som erfordras med hänsyn till 
den dimensionerande vidhäftningshållfastheten. 

Verifiering av geoteknisk bärförmåga 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Den geotekniska bärförmågan ska verifieras enligt någon av 
metoderna i bilaga VV CC/1. 
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CCE GRÄVNING OCH GJUTNING AV PÅLAR 
För åberopade standarder i under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN 1536 (1), SS-EN 197-1 + A1 (1), 
SS-EN 206-1 + A1 och A2 (1), SS-ENV 10 080 (1) inklusive NAD(S). 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändringar och tillägg: 
tredje strecksatsen: EN 10025 ska ersättas med SS-EN 10 025:2004. 
femte strecksatsen: EN 10210-1 ska ersättas med 
SS-EN 10 210-1:2006. 
En grävpåle ska vara armerad. 
Exponeringsklass ska vara XC2/XF1 enligt SS 137003 om inget 
annat anges. Livslängdsklass L100 ska gälla. 
Ange annan exponeringsklass om pålen installeras i aggressiv jord. 
Exempel på aggressiva jordar är f.d. soptippar, mark med industriella 
restprodukter, sulfidhaltig jord, torv, bark, jord med hög halt av 
organiskt material, salthaltig jord och mark där elektriska likströmmar 
förekommer. 

CD MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETE M M 

CDB JORDFÖRSTÄRKNING M M 

CDB.5 Lastutbredning m m 

CDB.51 Lastutbredning med rustbädd 

CDB.512 Rustbädd för ledning 
Rustbädd för va-ledning och trumma skall utföras enligt principritning 
CDB.512.  
Rustbädd för va-ledning och trumma som korsar en vägbana skall 
placeras med måttet D/2 + 0,3 m från rörväggens utsida. 

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M 
Fyllning skall beroende på ändamål utföras med material enligt 
tabell VV CE/1 Fyllningsmaterial för väg,bro,bygnad m m. 

Tabell VV CE/1 Indelning av berg och jord i materialtyp 

Halten av [vikts-%] x/y Mate
-rial-
typ 

Ber
g-
typ 

Kul-
kvarns
-värde 

Finjord 

0,063/6
3 mm 

Ler 

0,002/0,0
63 mm 

Organisk 
jord 

% / 63 
mm 

Exempel på 
jordarter 

Tjäl-
farlig-
hets-
klass

1 ≤ 18 < 10  ≤ 2  1 1 
2 19-30      

2   ≤ 15  ≤ 2 Bo, Co, Gr, Sa, 
saGr, grSa, 

1 
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GrMn, SaMn 
3A 3 >30 ≤ 30  ≤ 2  2 
3B   16-30  ≤ 2 siSa, siGr,  

siSa Mn,  
siGr Mn 

2 

4A   31-40  ≤ 2 clMn 3 
4B   > 40 > 40 ≤ 2 Cl, ClMn, 3 
5A   > 40 ≤ 40 ≤ 2 Si, clSi, siCl, 

SiMn  
4 

5B     3-6 gyCl, gySi 4 
6A     7-20 clGy, siDy 3 
6B     > 20 Pt, Gy 1 
7 Övriga material 

Enligt särskild utredning 
Restprodukter 

återvunna 
material mm 

 

 

CEB FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M 

CEB.1 Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta 

CEB.11 Fyllning för väg, plan o d 

CEB.111 Fyllning med sprängsten för väg, plan o d 
Grumling i vatten skall förhindras genom ?. 

CEB.1111 Fyllning kategori A med sprängsten för väg, plan o d 
Sten och block inom säkerhetszon, ? m från vägbanekant, skall 
avlägsnas om de sticker upp mer än 0,1 m över omgivande släntyta 
Fyllning för bankfyllning på pålar intill 2 m över det lastfördelande 
lagret får inte packas med vält med större statisk linjelast än 30 kN/m. 

Krav på nivå 
Om tätnings och avjämningslager inte utförs ska terrassyta av 
sorterad sprängsten och krossad sprängsten utföras så att krav på 
nivå enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls. 

CEB.11113 Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för 
väg, plan o d 

CEB.112 Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d 

CEB.1121 Fyllning kategori A med jord- och krossmaterial för 
väg, plan o d 

Krav på nivå 
Terrassyta ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna 
lager avsnitt 2.1.1 uppfylls. 
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Vid bärighetsförbättring och underhåll när anläggningsmodell finns 
ska terrassyta utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna 
lager avsnitt 2.1.1 uppfylls. 

Krav på bärighet 
Vid nybyggnad ska terrassyta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot 
större än eller lika med 2 000 utföras så att krav på bärighet enligt VV 
TBT Obundna avsnitt 2.1.2 lager uppfylls. 

CEB.11212 Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för 
väg, plan o d  

Grumling i vatten skall förhindras genom ?. 
Vibrerande packningsmaskin får inte användas 
?. 
Sättningsmätning skall utföras ?. 

CEB.113 Fyllning med sprängsten, grovkornig jord och 
krossmaterial efter schakt för utskiftning, utspetsning 
och utjämning för väg, plan o d 

CEB.1131  Fyllning kategori A efter schakt för utskiftning, 
utspetsning och utjämning 
Fyllning för utskiftning ska utföras så att krav på nivå och bärighet 
enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.  

CEB.4 Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, 
kassun m m 
Följande text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Andra meningen i andra stycket: ”Innan bro ... mot frysning.” 
Tredje stycket: ”Om fyllning ...beslut om åtgärd.” 
Övrig text under denna kod och rubrik gäller med följande ändringar 
och tillägg: 
Åberopad standard i första stycket ändras till SS 027107. 
Hänvisningen till tabell CE/4 i sista stycket ändras till tabell CE/5. 
Innan bron är färdig och stöden kringfyllda får inte den packade 
fyllningen frysa. 

CEB.6 Fyllning på pålar och påldäck för väg, plan, järnväg o d 
Kontroll skall omfatta ? och utföras ?. 

CEB.61 Fyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d 

CEB.611 Fyllning för lastfördelande lager på pålar för väg, plan, 
järnväg o d 
Fyllning skall utföras med lager av grus eller med krossmaterial. 



 25

CEB.6111 Fyllning för lastfördelande lager av grus på pålar för 
väg, plan, järnväg o d 
Fyllning skall utföras med förstärkningslagermaterial  enligt DCB.211. 

CEB.6112 Fyllning för lastfördelande lager av krossmaterial på 
pålar för väg, plan, järnväg o d 
Fyllning skall utföras med krossmaterial enligt CEB.11113. 

CEB.62  Fyllning på påldäck för väg, plan, järnväg o d 
Krav på fyllning på påldäck hämtas från Vägverkets publikation 
2004:56. 

CEB.7 Fyllning efter urgrävning m m 

CEB.71 Fyllning efter urgrävning för väg, plan, byggnad, 
järnväg o d 

CEB.711 Fyllning efter urgrävning för väg  

CEB.7111 Fyllning efter urgrävning för väg kategori A 
Fylllning skall utföras med materialtyp 1, 2, 3 eller typ 4A  efter 
särskild utredning. 
Vid fyllning i vatten skall materialtyp 1, 2 eller 3 användas. 

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M 

CEC.1 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning 
m m 

CEC.11 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd 
Fyllning för en förstärkt ledningsbädd skall utföras med samma 
material som används i ledningsbädden. 

CEC.15 Fyllning under och kring isolering i isolerad trumbädd, 
under ledningsbädd 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast 
för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 
4. Kornstorleksfördelningen skall uppfylla kraven för 0/2, 0/4, 0/8 eller 
0/11,2 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. 

CEC.2 Fyllning för ledningsbädd 
Material till ledningsbädd eller trumbädd skall uppfylla kraven för 
materialtyp 1 eller 2 enligt CE/1. 
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CEC.21 Ledningsbädd för rörledning 

MATERIAL- OCH VARUKRAV  
Största stenstorlek skall vara 63 mm för rör av betong och stål och 
22,4 mm för rör av plast. 
Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast 
för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 
4. Kornstorleksfördelningen skall uppfylla kraven för sortering 0/2, 
0/4, 0/8, 0/11,2 eller 0/16 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För rör 
av betong eller stålplåt får även sortering 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 
användas. 

UTFÖRANDE 

Packning 
Ledningbädd på lös lera eller löst lagrad silt utan materialskiljande 
lager skall inte packas. 

CEC.3 Kringfyllning 

CEC.31 Kringfyllning för rörledning 

CEC.311 Kringfyllning för va-ledning o d 
Material till kringfyllning för dagvattenledning skall uppfylla kraven för 
materialtyp 1, 2 eller 3B. 

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Största kornstorlek får vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör med 
mindre diameter än 300 mm och 90 mm vid kringfyllning av betongrör 
med större diameter. 
Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast 
för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 
4. För rör av betong skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för 
sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 kategori 
GA80 enligt SS-EN 13242. För rör av betong större än 300 mm får 
även sortering 0/63 användas. För plaströr skall 
kornstorleksfördelningen uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 
0/11,2 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. 

CEC.312 Kringfyllning för trumma 

CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma 
Inköpta material skall vara deklarerade enligt SS-EN 13242 ”Ballast 
för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” med tillverkarförsäkran enligt avsnitt YE nivå 
4. 
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För trummor av stålplåt skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven 
för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16 0/22,4, 0/31,5, 0/45 eller 0/63 
kategori GA80 enligt SS-EN 13242. 
För trummor av betong skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven 
för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 
kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För trummor av betong större än 
300 mm får även sortering 0/63 användas. 
För trummor av plaströr skall kornstorleksfördelningen uppfylla kraven 
för sortering 0/2, 0/4, 0/8, 0/11,2 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori 
GA80 enligt SS-EN 13242. 

CEC.4 Resterande fyllning 
Inom 0,5 m från ledning skall största kornstorlek vara mindre än 
200 mm.  

CEC.41 Resterande fyllning för rörledning 

CEC.411 Resterande fyllning för va-ledning o d 

CEC.4112 Resterande fyllning för dränledning 
Fyllning skall utföras med material enligt CEC.3112. 

CEE TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, 
BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M 

CEE.1 Tätning och avjämning av bergterrass för väg, 
byggnad, järnväg, bro m m 

CEE.11 Tätning och avjämning av bergterrass för väg, plan o d 
Tätning och avjämning av terrassen skall göras om det är nödvändigt 
för att klara kraven på terrassens nivå  och för att utesluta synliga 
håligheter. Terrass skall vara så öppen att vatten ej stannar på ytan. 

CEE.111 Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för 
väg, plan o d 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Levererat material ska uppfylla krav, som för förstärkningslager till 
belagd väg, enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.1.1. 

UTFÖRANDEKRAV 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla kraven enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 6.2.1. 
Tätning och avjämning ska utföras så att krav på nivå för krossad 
sprängstensfyllning enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 
uppfylls. 
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CEE.1111 Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för 
väg, plan o d utan krav på lagertjocklek 

Provning 

Kornstorleksfördelning 
Prov skall tas på hela lagertjockleken minst en gång per 7 500 m3, 
dock minst två gånger per objekt. 

CEE.12 Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, 
mur, järnväg, bro m m 

CEE.125 Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav 
Levererat material ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning för 
bärlager Go 0/31,5 till belagd väg enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt 7.1.1. 

CEF  DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE 
LAGER 

CEF.1  Dränerande lager 

CEF.11  Dränerande lager för väg, plan o d samt vegetationsyta 

CEF.111  Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial för 
väg, plan o d 

CEF.1111  Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial 
under underbyggnad för väg, plan o d 
Lagrets tjocklek ska vara minst 0,5 m. 

CEG MATERIALSKILJANDE LAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, 
BRO M M AV JORD- OCH KROSSMATERIAL 

CEG.1 Materialskiljande lager under fyllning för väg, 
byggnad, bro, järnväg m m 

CEG.12 Materialskiljande lager under fyllning för byggnad, bro 
o d 

CEG.122 Materialskiljande lager under fyllning för bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 minst en 
gång per 2 000 m3 utlagt material, dock minst två gånger per objekt. 
Prov ska tas på utlagt material enligt VVMB 611. 
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CEG.3 Materialskiljande lager under överbyggnad för väg, 
plan o d 
Materialskiljande lager kan packas i samband med 
förstärkningslagret. 

CEG.31 Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad 
för väg, plan o d 
Lager skall utföras så att krav på nivå för terrassyta för materialtyp 2 
enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 2.1.1 uppfylls.
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D MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M 

DBB LAGER AV GEOTEXTIL 

DBB.1 Materialskiljande lager av geotextil 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Geotextil ska vara av minst bruksklass N2. 
Geotextil ska deklareras enligt SS-EN 13249. 
Geotextil ska uppfylla de krav för olika bruksklasser som anges i 
tabell DBB/1. 

PROVNING 
Provning av geotextil skall utföras enligt DBB.111 

DBB.11 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning 

DBB.111 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för 
väg, plan o d 

DBB.113 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för 
bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
För materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro gäller 
krav enligt DBB.111. 

DBB.12 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för 
perkolationsmagasin m m 

DBB.121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav 

DBB.1216 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i 
sprängstensfyllning 
Geotextil skall vara minst bruksklass N3. 

DBB.122 Materialskiljande lager av geotextil kring 
perkolationsbrunn, perkolationsmagasin o d 

DBB.1224 Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande 
fyllning för dränledning 
Geotextil skall vara minst bruksklass N2 samt uppfylla krav för 
karaktäristisk öppningsvidd (O90) samt karaktäristisk 
vattengenomsläpplighet (permeabilitet, kg) enligt tabell ”VV DBB/1. 
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Tabell VV DBB/1 ”D4.4-1” Krav på karaktäristisk öppningsvidd (O90) 
samt karaktäristisk vattengenomsläpplighet (permeabilitet, kg) på 
geotextil kring dränledning 

Jordart O90 (mm) kg (m/s) 
Finkornig jordart med lerhalt 
≤ 40 % 

≤ 0,10 ≥ 10 -4 

Övrig jordart ≤ 0,15 ≥ 5 • 10 –4 

DBB.13 Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad 

UTFÖRANDEKRAV 
Ett minst 0,4 m tjockt lager, som uppfyller krav på material till 
förstärkningslager, ska påföras geotextilen innan denna trafikeras av 
fordon. 

DBB.131 Materialskiljande lager av geotextil, under 
överbyggnad för väg, plan o d 

DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST 

DBG.1 Termoisolerande lager av skivor 

DBG.11 Termoisolerande lager av skivor av cellplast för väg, 
ledning, bro m m 

DBG.111 Termisk isolering med isolerskivor av väg, plan o d 
Isolering skall avslutas minst en meter in på terrass av berg. 

DBG.113 Termisk isolering med isolerskivor av bro, stödmur 
m m 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Används cellplast med olika tungheter i en konstruktion ska blocken 
märkas så att tydlig skillnad finns mellan block av olika tunghet även 
efter utläggning. 

DBG.3 Lastreducerande lager av skivor eller block av 
cellplast 
Meningen ”Cellplast av expanderad polystyren (EPS) ska ha provats 
enligt SS-EN  826 och därvid ha deformerats högst 2 % vid 
tryckspänningen 75 kPa respektive högst 5 % vid tryckspänningen 
100 kPa” i AMA utgår. 

DBG.31 Lastreducerande lager av skivor eller block av 
cellplast för väg, plan o d 
Tryckhållfastheten ska provas enligt SS-EN 826. 
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Används cellplast med olika tungheter i en konstruktionen skall 
blocken märkas så att tydlig skillnad finns mellan block av olika 
tunghet även efter utläggning. 
Cellplastblocken läggs ut på en väl avjämnad, packad och 
dränerande avjämningsbädd.  
Bädden skall utgöras av ett minst ca 0,1 m tjockt lager av materialtyp 
1 eller 2 enligt tabell DC/1 med kornfördelning enligt tabell CEG/1. 
Bädden ska packas enligt tabell CE/3. 
Avjämningsbädden ska utföras med ytjämnhet ± 20 mm per 3 m och 
får avvika högst ± 50 mm från teoretiskt höjdläge.  

UTFÖRANDEKRAV 
Cellplastblocken ska läggas ut med minst 0,25 m förskjutning jämfört 
med underliggande lager. 

DC MARKÖVERBYGGNADER MM 
Terrass och fyllningsmaterial för väg, plan, o d indelas enligt tabell VV 
DC/1. 

Tabell VV DC/1 Indelning av berg och jord i materialtyp  

Halten av 
[vikts-%] x/y 

Mate
-rial-
typ 

Kul-
kvarns-
värde 

Finjord 

0,063/63 
mm 

Ler 

0,002/0,063 
mm 

Organisk 
jord 

% / 63 
mm 

Exempel på 
jordarter 

Tjäl-
farlig-
hets-
klass 

1 ≤ 18 < 10  ≤ 2  1 1 
2 19-30      

2   ≤ 15  ≤ 2 Bo, Co, Gr, 
Sa, saGr, grSa, 
GrMn, SaMn 

1 

3A 3 >30 ≤ 30  ≤ 2  2 
3B   16-30  ≤ 2 siSa, siGr,  

siSa Mn,  
siGr Mn 

2 

4A   31-40  ≤ 2 clMn 3 
4B   > 40 > 40 ≤ 2 Cl, ClMn, 3 
5A   > 40 ≤ 40 ≤ 2 Si, clSi, siCl, 

SiMn  
4 

5B     3-6 gyCl, gySi 4 
6A     7-20 clGy,  3 
6B     > 20 Pt, Gy 1 
7 Övriga material 

Enligt särskild utredning 
Restprodukte, 

återvunna 
material mm 
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DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN 
O D 
Om förslag på alternativa material, till de i förfrågnings-underlaget 
beskrivna, lämnas i anbudet skall E-modul, 
Frostisoleringsegenskaper, beständighet samt dränerande förmåga 
deklareras. 

DCB.11  Undre förstärkningslager kategori A 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager, avsnitt 5.1 Skyddslager till 
belagda vägar. 

Känslighet för frosthalka 
Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt 4.1.1. 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager, avsnitt 5.2.1 Skyddslager till belagda vägar. 

Krav på nivå 
Undre förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV 
TBT Obundna lager, avsnitt 5.2.2 uppfylls. 

Krav på bärighet 
Undre förstärkningslager ska utföras så att krav på bärighet enligt VV 
TBT Obundna lager avsnitt 5.2.3. uppfylls för nybyggnad, flexibel 
överbyggnad och för nybyggnad, styv överbyggnad, om 
lagertjockleken är större än 250 mm, ÅDTtot större än eller lika med 2 
000 och om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper. 

DCB.2 Förstärkningslager för väg, plan o d 

DCB.21  Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel 
konstruktion och med bitumenbundet slitlager, 
betongmarkplattor m m 

DCB.211  Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med 
flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, 
betongmarkplattor m m 

MATERIAL OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.1.1. 
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Känslighet för frosthalka 
Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt.4.1.1. 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 6.2.1. 

Krav på nivå 
Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 6.2.2 uppfylls. 

Krav på bärighet 
Text om krav på bärighet utgår 

 DCB.22  Förstärkningslager till överbyggnad med styv 
konstruktion 

DCB.221  Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med 
styv konstruktion 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 6.1.1. 

Känslighet för frosthalka 
Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt.4.1.1. 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 6.2.1. 

Krav på nivå 
Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 6.2.2 uppfylls. 

Krav på bärighet 
Text om krav på bärighet utgår  
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DCB.23  Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel 
konstruktion och med obundet slitlager 

DCB.231  Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med 
flexibel konstruktion och med obundet slitlager 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 8.1.1. 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 8.2.1. 

Krav på nivå 
Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 8.2.2 uppfylls. 

DCB.24 Förstärkningslager under termisk isolering med 
isolerskivor 

DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d 

DCB.31  Obundet bärlager till belagda ytor 

DCB.311  Obundet bärlager kategori A till belagda ytor 

MATERIAL OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 7.1.1. 

Känslighet för frosthalka 
Levererat material ska uppfylla krav enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt 4.1.1. 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lageravsnitt 7.2.1. 

Krav på nivå 
Bärlager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt 7.2.2 uppfylls. 

Krav på nivå Alternativ A 



 

 36

Bärlager s ≤ 20 
x  inom 0 ± (16-0,4⋅s) mm 
Gf om │xi │> 40 mm 

Krav på bärighet 

DCB.32 Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager 

DCB.321 Obundet bärlager kategori A till ytor med obundet 
slitlager 
Vid dammbindningen av grusslitlager med emulsion gäller krav för 
bärlager enligt DCB.311 

MATERIAL OCH VARUKRAV 

MATERIAL OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 9.1.1. 

Tabell 9.1-1 Krav på kornstorleksfördelning deklarerat material för 
bärlager till grusvägar 

GC 0/31,5 (D=31,5 mm)  

Sikt mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Övre % 12 20 30 36 49 64 79 99  

Undre % 4 10 13 22 31 41 61 85 100 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 9.2.1. 

Krav på nivå 
Bärlager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager 
uppfylls avsnitt 9.2.1. 

Krav på nivå Alternativ A 
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Bärlager s ≤ 20 
x  inom 0 ± (16-0,4⋅s) mm 
Gf om │xi │> 40 mm 

DCB.4 Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d 

DCB.41 Slitlager av grus 

DCB.411 Slitlager av grus kategori A 

MATERIAL OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 10.1.1. 
Grusslitlager skall dammbindas. 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 10.2.1. 

Krav på nivå 
Slitlager ska utföras så att krav på nivå enligt VV TBT Obundna lager 
avsnitt 10.2.2 uppfylls. 

DCB.6 Stödremsa för väg, plan o d 
Erforderlig sopning efter utläggningen skall ingå i entreprenaden fram 
till slutbesiktningen. 

Tabell VV DCB/36  Material och tjocklek för stödremsa. 

 Stödremsans totala tjocklek   
 ≤ 70 mm 70 -90 mm > 90 mm 
Övre lager enligt DCB 621 ≤ 70 mm 40  mm 50 mm 
Undre lagerenligt DCB 
611 

0 mm resterande resterande 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla 
krav enligt VV TBT Obundna lager avsnitt 11.1.1 för övre lager och 
avsnitt 11.1.2 för undre lager. 
Krav på lagertjocklek gäller enligt VVTBT Obundna lager avsnitt 7.2.2 
(bärlager). 
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DCB.61  Stödremsa av obundet bärlagermaterial till belagda 
ytor 

DCB.611  Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori A till 
belagda ytor 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager avsnitt 11.2.1 för övre lager och avsnitt 11.2.2 för 
undre lager. 
Provningsfrekvens ska vara 1 prov per påbörjad mängd om 500 ton 
per använt material.  

DCB.62  Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda 
ytor 

DCB.621  Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori A till 
belagda ytor 

KONTROLL 

Provning 
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt VV TBT 
Obundna lager. avsnitt 11.2.1 för övre lager och avsnitt 11.2.2 för 
undre lager. 

DCB.7 Inblandade obundna överbyggnadslager för väg, plan 
o d 

DCB.71 Infrästa obundna överbyggnadslager för väg, plan o d 

DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR 
VÄG, PLAN O D 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Beteckningar och benämningar enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
kap 1 ”Beteckningar och benämningar” ska gälla. 
Använda material ska deklareras och verifieras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, kap 2 ”Allmänt.” 
Stenmaterial ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.1.1.1 ”Krav på produktdeklaration för ballast.” 
Bindemedel ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager 
2.1.1.2 ”Krav på produktdeklaration för bindemedel.” 
Asfaltgranulat ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.1.1.3 ”Krav på produktdeklaration för asfaltgranulat.” 
Tillsatsmedel ska deklareras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.1.1.4 ”Krav på produktdeklaration för tillsatsmedel.” 
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Kontroll av levererat material ska utföras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.2 ”Kontroll av ingående material.” 
Kontroll av stenmaterial ska utföras enligt VVTBT, avsnitt 2.1.2.1 
”Kontroll av ballast.” 
Kontroll av bindemedel ska utföras enligt VVTBT, avsnitt 2.1.2.2 
”Kontroll av bindemedel.” 
Kontroll av asfaltgranulat ska utföras enligt VVTBT 2.1.2.3 ”Kontroll 
av asfaltgranulat.” 
Kontroll av tillsatsmedel ska utföras enligt VVTTB 2.1.2.4 ”Kontroll av 
tillsatsmedel.” 
Asfaltmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 
3.1.1 ”Krav på levererad asfaltmassa.” 
Asfaltmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 3.1.2 ”Verifiering av levererad beläggningsmassa.” 
Gjutasfaltmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 4.1.1 ”Krav på levererad gjutasfaltmassa.” 
Gjutasfaltmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 4.1.2 ”Verifiering av levererad gjutasfaltmassa.” 
Tunnskiktsmassa ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 5.1.1 ”Krav på levererat material av tunnskiktsmassa.” 
Tunnskiktsmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 5.1.2 ”Verifiering av levererat material av tunnskiktsmassa.” 
Kall återvinningsmassa ska utformas enligt VVTBT 6.1.1 ”Krav på 
levererat material av kall återvinningsmassa.” 
Kall återvinningsmassa ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 6.1.2 ”Verifiering av levererad kall återvinningsmassa.” 
Halvvarm återvinningsmassa ska utformas enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 7.1.1 ”Krav på levererat material av 
halvvarm återvinningsmassa.” 
Halvvarm återvinningsmassa ska verifieras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 7.1.2 ”Verifiering av levererat material 
av halvvarm återvinningsmassa.” 
Indränkt makadam ska utformas enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 8.1.1 ”Krav på levererat material av indränkt makadam.” 
Indränkt makadam ska verifieras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 8.1.2 ”Verifiering av leveretat material av indränkt makadam.” 
Ytbehandling på bitumenbundet lager ska utformas enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 9.1.1 ”Krav på levererat material av 
ytbehandling på bitumenbundet lager.” 
Ytbehandling på bitumenbundet lager ska verifieras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 9.1.2 ”Verifiering av levererat material 
av ytbehandling på bitumenbundet lager.” 
Ytbehandling på gruslager ska utformas enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 10.1.1 ”Krav på levererat material av 
ytbehandling på gruslager.” 
Ytbehandling på gruslager ska verifieras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 10.1.2 ”Verifiering av levererat material 
av ytbehandling på gruslager.” 
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Ballast till asfaltmassa och tankbeläggning som inte tillhandahålls av 
beställaren ska vara deklarerad enligt SS-EN 13 043. 

Kvalitetskontroll på bindemedel 
För att kontrollera att bindemedlets kvalitet 
uppfyller ställda specifikationskrav, ska 
kvalitetskontroll genomföras. 
Vid kvalitetsprovning av bitumen ska provning 
utföras med frekvensen 1 prov för varje påbörjad 
mängd om 1000 ton per bitumenkvalitet när 
volymen bindemedel för aktuell kvalitet överstiger 
500 ton. Samtliga analyser enligt specifikationen 
med undantag av flampunkt och löslighet ska 
utföras. 

ARBETSRECEPT OCH PROPORTIONERING FÖR 
TILLVERKNING AV BITUMENBUNDNA LAGER 

Arbetsrecept, proportionering och tillverkning av 
asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, MJAB, MJOG, ABb, AG, 
MJAG) 

Tillsatsmedel 

Vattenkänslighet 

Vidhäftningsegenskaperna på stenmaterial från 
använd täkt ska undersökas med FAS Metod 
455-98 ”Bestämning av vidhäftningen mellan 
sten och bitumen i närvaro av vatten enligt 
rullflaskmetoden.” Resultatet ska redovisas i 
arbetsreceptet. 

Proportionering 

Vattenkänslighet 

Vidhäftningsmedel av cement ska tillsättas. 
Kalkylvärdet ska vara 1 viktprocent av 
asfaltmassan. 
Vidhäftningsmedel av hydratkalk ska tillsättas. 
Kalkylvärdet ska vara 1 viktprocent av 
asfaltmassan. 
Vidhäftningsmedel av amin ska tillsättas. 
Kalkylvärdet ska vara 0,3 viktprocent av tillsatt 
bindemedel. 

Sammansättning 

Inblandning av asfaltgranulat 

Inblandning av asfaltgranulat för objekt ? och 
beläggningstyp ? får vara max ?%. 
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Tillverkning 

Halvvarmt blandad asfaltmassa 

Vid tillverkning av halvvarm massa ska 
tillverkningstemperaturen inte överstiga ?? °C. 

UTFÖRANDE 
Vid utförande av heltäckande massabeläggning 
ska beläggning även ske av anslutande allmänna 
och enskilda vägar och andra sidoytor. Detta ska 
utföras till varje veckoslut. För respektive 
anslutande yta gäller följande om inte annat 
anges: 
Riktlinjer:  
UAllmänna vägar U beläggs minst till slutet av 
anslutningsradien. 
UEnskilda vägar U beläggs minst 10 m in från 
huvudobjektet. 
UParkerings- och busshållplatserU åtgärdas i 
samma omfattning som tidigare belagd yta. 
UHus- och gårdsinfarterU beläggs minst 1,5- 2 m in 
från huvudobjektet, dock inte längre än till 
fastighetsgräns. Före läggning ska entreprenören 
kontakta infartsägaren. 
USkogs- och åkerinfarterU beläggs minst 0,50 m in 
från huvudobjektet. 

Fri höjd under bro ska vara minst 4,60 m om inte annat anges. 
Beläggningsåtgärd får inte resultera i ökad belastning av bro. 
Fräsdjup för vägbana på eller under bro bestäms i samråd med 
beställaren. 

Utförande av lager av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, 
MJOG, ABb, AG, MJAG) 

Transport 
På objekten ?? accepteras att transport av 
asfaltmassa får ske på bil utan rundflak. 
På objekten ?? accepteras att transport av 
asfaltmassa får ske på bil utan isolering i flaket. 
Maximalt tillåten transportlängd är ?? km 

Utläggning (DCC utläggning massabeläggning, tunnskiktsmassa och 
kall och halvvarm återvinning). 
Vid kontinuerligt beläggningsarbete ska läggartrågets vingar inte slås 
ihop. 
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Utförande av ytbehandling på bitumenbundet underlag 
(YB) 

Underlag 

Packning och efterarbeten 
En första sopning ska utföras snarast möjligt. 
En andra sopning ska utföras 5-7 dagar efter utförandet. 
En tredje kompletterande sopning av sidoytor ska utföras några 
veckor efter utförandet. 

DCC.1 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för 
väg, plan o d 

KRAV PÅ BITUMENBUNDNA LAGERS YTOR 

Krav och kontroll av bitumenbundna lagers ytor 
Färdigt lager ska ha egenskaper enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.2 ”Färdigt lager.” 
Färdigt lager ska utföras och kontrolleras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1 ”Krav på färdigt lagers yta.” 

Friktion 
Krav på friktion ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 
2.2.1.1 ”Krav på friktion.” 
Kontroll av friktion ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.2.2.1 ”Provning av friktion.” 

Kontroll av bitumenbundna lagers ytor 
Kraven på jämnhet och tvärfall ska vara enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.1.2 ” Krav på jämnhet och tvärfall 
på vägytan” 

Kontroll av vägytans jämnhet, mätning med mätbil 

Kontroll av vägytans jämnhet i längdled vid nybyggnad mätt med mätbil 

Krav på jämnhet i längdled ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 2.2.1.2.1. ”Krav på jämnhet i längdled vid nybyggnad 
mätt med mätbil” 
Kontroll av jämnhet i längdled ska utföras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2 1 ”Kontroll av jämnhet i längdled 
mätt med mätbil.” 

Kontroll av vägytans jämnhet i längdled vid underhåll mätt med mätbil 

Krav på jämnhet i längdled ska vare enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 2.2.1.2.2. ”Krav på jämnhet i längdled vid underhåll mätt 
med mätbil.” 
Kontroll av jämnhet i längdled ska utföras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2.1 ”Kontroll av jämnhet i längdled 
mätt med mätbil.” 
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Kontroll av vägytans jämnhet i tvärled med mätbil 
Krav på jämnhet i tvärled ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 2.2.1.2.3 ”Krav på jämnhet i tvärled mätt med mätbil”. 
Kontroll av jämnhet i tvärled ska utföras enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 2.2.2.2.2 ”Kontroll av jämnhet i tvärled 
mätt med mätbil.” 

Kontroll av vägytans tvärfall, mätning med mätbil 

Krav på tvärfallsavvikelse ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 2.2.1.2.4 ”Krav på tvärfallsavvikelse mätt med mätbil.” 
Kontroll av tvärfall ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.2.2.2 3 ”Kontroll av tvärfall mätt med mätbil.” 

Kontroll av vägytans jämnhet, mätning med rätskiva 
Krav på jämnhet ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 
2.2.1.2.5 ”Krav på jämnhet mätt med rätskiva.” 
Kontroll av jämnhet ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.2.2.2.4 ”Kontroll av jämnhet mätt med rätskiva.” 

Kontroll av vägytans tvärfall, mätning med rätskiva 

Krav på tvärfallsavvikelse ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 2.2.1.2.6 ”Krav på tvärfallsavvikelse mätt med rätskiva.”  
Kontroll av tvärfall ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.2.2.2 5 ”Kontroll av tvärfall mätt med rätskiva.” 

Kontroll av vägytans tvärfall, mätning med bogserad mätvagn 
Krav på tvärfallsavvikelse skall vara enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 2.2.1.2.7 ”Krav på tvärfallsavvikelse mätt med bogserad 
mätvagn.” 
Kontroll av tvärfall skall utföras enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 2.2.2.2.6 ”Kontroll av tvärfall mätt med bogserad mätvagn.” 

Ojämnhet i längdled 

Mätning av ojämnhet i längdled ska utföras med 
? enligt VVMB ?. 
Mätning av ojämnhet i tvärled ska utföras med ? 
enligt VVMB ?. 
Krav enligt VVTBT Bitumenbundna lager ska 
uppfyllas. 
Krav enligt nedanstående tabell ska uppfyllas. 
 

Objekt Egenskap Metod Krav 

?? ?? ?? ?? 

    

    

Mätning ska utföras med mätbil enligt VVMB 116 
”Vägytemätning med mätbil; objektmätning” på 
lagertyperna Kall- och Halvvarm Återvinning, 
enlagersbeläggning och ytbehandling på grus 
(Y1G). Krav enligt nedanstående tabell ska gälla. 
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Beläggningstyp För varje 20m-sträcka, 

IRI mm/m 

Kall återvinning ≤ 2,6 

Halvvarm återvinning ≤ 2,4 

Enlagersbeläggningar ≤ 2,3 

Y1G ≤ 2,9 

Vid utförande av beläggningstyperna Kall och 
Halvvarm Återvinning, YG, IM och JIM ska 
verifiering av jämnhet i längdled ske med 5 m 
rätskiva eller med mätvagn med 5 meters 
rätskiva. Mätning kan även utföras med mätbil 
och utvärdering enligt metod ”rätskeneanalys”. 
Krav enligt nedanstående tabell ska uppfyllas. 
Beläggningstyp Ojämnhet, max mm 

Återvinningsmassor  9 

YG, IM och JIM  12 

Ojämnhet i tvärled 
Nivåskillnad i längsgående skarv i slitlager mellan två 
beläggningsdrag och mot fräslådekant får inte överstiga 4 mm. 

Tvärfallsavvikelse 

Krav på och kontroll av tvärfallsavvikelse vid underhåll 

Tvärfallet efter åtgärd ska inte understiga 1,5 % 
och inte överstiga 4,0 %, skevningsövergångar 
undantagna. Skevning ska inte understiga 2,0 % 
och normalt inte överstiga 5,5 %. Samråd ska 
ske med beställaren före åtgärd. 

KONTROLL AV MASSA, INDRÄNKNINGAR, 
YTBEHANDLINGAR M M VID UTFÖRANDE AV 
BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER 

Kontroll av asfaltmassa vid utförande av lager (ABT, ABS, 
ABD, MJOG, ABb, AG, MJAG) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 3.3.1 ”Krav på färdigt lager av asfaltmassa.” 
Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 3.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa.” 

Vid uttagning av prover för Prall-provning på 
objekt ?? ska B-prover tas ut och snarast 
överlämnas till beställaren. (VV TBT 
Bitumenbundna lager  3.3.2 Provning av 
nötningsresistens) 
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Vid uttagning av prover för provning av 
deformationsresistens på objekt ?? ska B-prover 
tas ut och snarast överlämnas till beställaren. 
(VV TBT Bitumenbundna lager 3.3.2 Provning av 
deformationsresistens) 

Provning av nötningsresistens 
För beläggning typ ABS ??/ABT ?? på objekt ?? 
ska kravet på kulkvarnsvärdet kompletteras 
med krav på nötningsresistens på borrkärnor 
enligt SS-EN 12697-16 Prallmetoden. Kraven 
framgår av aktuellt kontrollblad i VV TBT 
Bitumenbundna lager. Varannan delyta om 
10 000 m2 ska provas. Fyra borrkärnor ska tas ut 
slumpmässigt från en provplats på varje 
kontrollobjekt enligt FAS Metod 418. Om 
delytorna är godkända godkänns även 
mellanliggande ytor. Om någon av ytorna är 
underkända provas även angränsande ej 
provade ytor. 
För beläggning typ ABS ??/ABT ?? på objekt ?? 
ska kravet på kulkvarnsvärdet ersättas med krav 
på nötningsresistens på borrkärnor enligt SS-
EN 12697-16, Prallmetoden. Kraven framgår av 
aktuellt kontrollblad i VV TBT Bitumenbundna 
lager. Varannan delyta om 10 000 m2 ska 
provas. Fyra borrkärnor ska tas ut slumpmässigt 
från en provplats på varje kontrollobjekt enligt 
FAS Metod 418. Om delytorna är godkända 
godkänns även mellanliggande ytor. Om någon 
av ytorna är underkända provas även 
angränsande ej provade ytor. (VV TBT 
Bitumenbundna lager 3.3.2 Provning av 
nötningsresistens) 

Kontroll av gjutasfaltmassa vid utförande av lager (PGJA, 
SGJA) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 4.3.1 ”Krav på färdigt lager av gjutasfaltmassa.” 
Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 4.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av gjutasfaltmassa.” 

Kontroll av tunnskiktsmassa vid utförande av lager (TSK) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 5.3.1 ”Krav på färdigt lager av tunnskiktsmassa.” 
Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 5.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av tunnskiktsmassa.” 

Kontroll av kall återvinningsmassa vid utförande av lager 
(ÅAK) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 6.3.1 ”Krav på färdigt lager av kall återvinningsmassa.” 
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Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 6.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av kall 
återvinningsmassa.” 

Kontroll av halvvarm återvinningsmassa vid utförande av 
lager (ÅAHV) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 7.3.1 ”Krav på färdigt lager av halvvarm återvinningsmassa.” 
Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt VVTBT Bitumenbundna 
lager, avsnitt 7.3.2 ”Kontroll av färdigt lager av halvvarm 
återvinningsmassa.” 

Kontroll av indränkt makadam vid utförande av lager (IM, 
IMT, JIM) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 8.3.1 ”Krav på färdigt lager av indränkt makadam.” 

Kontroll av ytbehandling på bitumenbundet underlag vid 
utförande av lager (YB) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 9.3.1 ”Krav på färdigt lager av ytbehandling på bitumenbundet 
lager.” 

Kontroll av ytbehandling på grus vid utförande av lager 
(YG) 
Krav på färdigt lager ska vara enligt VVTBT Bitumenbundna lager, 
avsnitt 10.3.1 ”Krav på färdigt lager av ytbehandling på gruslager.” 

DCC.11 Bitumenbundna bärlager kategori A 

DCC.1111 Bärlager kategori A av asfaltgrus (AG) 
För AG-beläggning på objekt ? ska AG-massan 
utformas med förhöjd bindemedelshalt. 
Kalkylvärdet för bindemedelshalt ska då vara ? 
viktprocent. 

DCC.1114 Bärlager kategori A av mjukgjort asfaltgrus (MJAG) 
För MJAG-beläggning på objekt ? ska MJAG-
massan utformas med förhöjd bindemedelshalt. 
Kalkylvärdet för bindemedelshalt ska då vara ? 
viktprocent. 

DCC.12 Bitumenbundna bindlager kategori A 

DCC.121 Bindlager kategori A av asfaltmassa 

DCC.1213 Bindlager kategori A av asfaltbetong (ABb) 
För bindlager typ ABb på objekt ? ska krav på 
stabilitet enligt typblad i bilaga VV DCC/1, gälla. 
Dock ska kalkylvärde för bindemedel 70/100 
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enligt typblad gälla och bindemedelsreglering ska 
utföras enligt ”Vägverkets regler för reglering av 
beläggningsarbeten”. 
För bindlager typ ABb på objekt ? ska 
bindemedel typ ? användas. Dock ska 
stabiliteten provas enligt VV TBT Bitumenbundna 
lager och resultaten redovisas. 

DCC.13 Bitumenbundna justeringslager kategori A 

DCC.131 Justeringslager kategori A av asfaltmassa 

DCC.1313 Justeringslager kategori A av tät asfaltbetong (ABT) 
vid underhåll 

För justeringslager av ABT på objekt ?? ska 
kalkylvärdet för bindemedelshalt i massan vara 
?? viktprocent. 

DCC.17 Stabilisering kategori A 

Förprovning 
Representativa prov tas ut från befintlig väg, 1 prov/8000 m2. 
Artbetsrecept ska tas fram genom förprovning. Förprovningen utgör 
underlag för val av bindemedelstyp, bindemedelstillsats samt 
eventuell tillsats av nytt stenmaterial. 
Vid proportioneringen ska en restbitumenhalt på 3,5 % - 4,5 % 
eftersträvas. 
Förprovningen ska resultera i ett arbetsrecept som förutom tillämpliga 
delar i arbetsreceptet för Kall Återvinningsmassa enligt VV TBT 
Bitumenbundna lager, ska innehålla följande uppgifter: 
− mängd och typ av tillsatt bindemedel 
− mängd och typ av tillfört stenmaterial, samt stenmaterialkvaliteten 
− bindemedelshalt och kornkurva i färdig massa (riktvärde). 
Till arbetsreceptet ska resultat från förprovningen bifogas: 
− bindemedelshalt och kornkurva i befintlig beläggning 
− kornkurva i befintligt bärlager 

Kvalitetskontroll 
Tjocklek 
Tjocklek ska dokumenteras med ett prov/4 000 m2 genom borrprov. 
Tjockleken får avvika mot beställd tjocklek med ± 15 mm. 

Massaprov 

Stabiliseringen ska kontrolleras avseende restbitumenhalt, kornkurva 
och vattenkvot med ett prov/10 000 m2. 

Packning 

Kontroll av packning ska utföras med troxlermätare eller 
motsvarande. Provning ska utföras med 1 prov/2 000 m2. Densitetens 
medelvärde får inte understiga 95 % av proctordensiteten. Enskilda 
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mätvärden får inte understiga 92 %. Som alternativ till troxlermätare 
kan vält med packningsmätare användas. 

DCC.171 Stabilisering kategori A med skumbitumen 
Efter infräsning av den befintliga beläggningen ska terrassen vattnas, 
hyvlas och vältas till avsedd skevning/bombering. Vattenhalten bör 
vara ca 80 % av optimal vattenhalt (3-4 %). Vid behov kompletteras 
terrassen med bärlager alternativt makadam. Mängd och fraktion 
anges i mängdförteckning. 
Vid skumbitumenstabilisering tillsätts bindemedel av typ 330/430, 
kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm) som skummas med vatten, 
ca 2-3 % av bitumenmängden. Vidhäftningsmedel typ Wetfix ska 
tillsättas bindemedlet, kalkylvärde 0,6 %. Bindemedelstemperatur ska 
vara min 170 °C. Stabiliserad yta ska justeras till avsedd 
skevning/bombering och vältas. Packning ska utföras med 
stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna 
ska vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska 
gå närmast utläggaren. 
Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten 
har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska 
bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av 
den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills 
beläggning utförts. 

DCC.172 Stabilisering kategori A med bitumenemulsion 
Efter infräsning av befintlig beläggning ska terrassen vattnas, hyvlas 
och vältas till avsedd skevning/bombering. Vattenhalten bör vara ca 
80 % av optimal vattenhalt (3-4 %). Vid behov kompletteras terrassen 
med bärlager alternativt makadam. Mängd och fraktion anges i 
mängdförteckning. 
Vid emulsionsstabilisering tillsätts bindemedel av typ BE60 
M/330/430, kalkylvärde 10 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm). Stabiliserad 
yta ska hyvlas till avsedd skevning/bombering och vältas. Packning 
ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. 
Båda enheterna ska vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. 
Gummihjulsvälten ska gå närmast utläggaren. 
Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten 
har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska 
bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av 
den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills 
beläggning utförts. 

DCC.173 Stabilisering kategori A med remixing 
Den befintliga beläggningen och del av bärlagret återvinns till ett 
bundet bärlager (liknande AEG) till angiven tjocklek. Återvinningen 
ska ske direkt på vägen genom uppfräsning av befintlig beläggning 
och del av bärlagret, samt inblandning av bitumenemulsion och 
makadam alternativt bärlager. Mängd och fraktion anges i 
mängdförteckning. 
Blandningen av fräsgranulatet och bindemedlet ska ske i en blandare 
och inte i vägkroppen. Bindemedelstyp BE 60M/330/430, kalkylvärde 
8 kg/m2 (vid fräsdjup 90 mm). 
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Vägen ska förvärmas innan fräsning. 
Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata 
enheter. Båda enheterna ska vara tunga vältar med vikt större än 
14 ton. Gummihjulsvälten ska gå närmast utläggaren. 
Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten 
har avgått och eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska 
bestämmas i samråd med beställaren efter funktionsbesiktning av 
den stabiliserade ytan. Entreprenören ansvarar för ytan tills 
beläggning utförts. 

DCD FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D 

DCD.1 Försegling med bitumenemulsion eller bitumenlösning 
(F) 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Av miljöskäl får bitumenlösning användas endast i undantagsfall. 

DCD.2 Försegling med emulsionsslam (ES) 

Stenmaterial 
I tabell DCD/2 ska sikt 0,075 bytas ut mot sikt 0,063 mm. 
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DCE CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH 
FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D 

DCE.1 Cementbundna överbyggnadslager för väg, plan o d 

DCE.11 Bärlager av cementbundet grus 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Ballast 

 

Figur VV DCE/1 ”G3-1”  Zon för ballast lämplig för CG 

UTFÖRANDE 

Härdning 
Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot 
uttorkning genom härdning med vatten under 
minst 5 dygn. 
Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot 
uttorkning genom försegling med 0,6-0,8 kg/m² 
bitumenemulsion. 
Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot 
uttorkning genom täckning med plastfolie. 
Plasten skall vara minst 0,10 mm tjock och skall 
ligga kvar i minst 5 dygn. 
Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot 
uttorkning genom täckning med geotextil som 
vattnas under minst 5 dygn. 
Det cementbundna bärlagret skall skyddas mot 
uttorkning genom ?. 
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DCE.12 Slitlager av cementbetong 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Betong 
Ange om kontroll ska utföras utöver vad som anges i BBK 04 

Ballast 
Ballast GC80/20 med D≤11,2 ska användas. Om betongen läggs ut i 
två skikt gäller kraven för det övre skiktet. 

Största stenstorlek, D, skall vara max ?? mm. 

Nötningsmotstånd 
Max 50 % av materialet får passera sikt 8 mm vid 
D = 11,2 mm. 

Förundersökning av ballast skall utföras så att godtagbara resultat 
föreligger i god tid innan betongarbetenas påbörjande. 

KRAV PÅ OCH KONTROLL AV VÄGYTOR AV 
CEMENTBETONG 

Jämnhet i längdled skall mätas med ?. 
Jämnhet i tvärled skall mätas med ?. 
Tillåten tvärfallsavvikelse skall mätas med ?. 

DCE.13 Slitlager av vältbetong 

DCE.2 Fogar och anslutningskonstruktioner för väg, plan o d 

DCE.21 Fogar 
Fog ska vara vattentät. Tätning skall utföras 
genom nedpressning av en elastisk foglist i 
fogspåret. 
Fog ska vara vattentät. Tätning skall utföras 
genom att fogspåret fylls med vidhäftande och 
tätande fogmassa. 

DCE.221 Anslutningskonstruktion mot flexibel konstruktion 
Anslutningskonstruktion skall utföras mellan 
betongbeläggning och flexibel beläggning i 
sektion ?. 

DCE.222 Anslutningskonstruktion mot bro 
Anslutningskonstruktion mot bro skall utföras 
enligt ritning ? i sektion ?. 
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DCF ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, 
TUNNEL O D 

DCF.1 Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, 
brygga, kaj, tunnel, kammare o d 

DCF.12 Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta för bro, 
brygga, kaj, tunnel, kammare o d 

DCF.121 Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro 
Text under denna kod och rubrik gäller med följande tillägg: 
Temperaturen på skyddslagret skall vid kontakt med tätskiktsmattan 
vara så hög som möjligt. 

DCF.2 Bitumenbundet bind- och slitlager för bro, brygga, kaj, 
tunnel o d 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Asfaltbeläggning på bro ska vältas med statisk vält. Det godtas inte 
att maskinvält framförs direkt på tätskikten. 
Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret.  

DCF.22 Bind- och slitlager av gjutasfalt för bro, brygga, kaj, 
tunnel o d 

DCF.221 Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Bituminiserad chipsten (BCS) ska uppfylla krav enligt VVTBT 
Bitumenbundna lager, avsnitt 4.1.1.1. 
För åberopad publikation, VVTBT Tätskikt, under denna rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller bilaga A. 
För polymermodifierad gjutasfalt ska gälla samma krav som för 
polymermodifierad asfaltmastix enligt VVTBT Tätskikt, avsnitt 3, men 
med följande ändringar och tillägg: 
Ballast ska uppfylla krav enligt VVTBT Bitumenbundna lager, avsnitt 
4.1.1.1. 

UTFÖRANDEKRAV 

Utläggning 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
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I ytan på gjutasfalt kan BCS invältas. Vältningen ska utföras med 
handvält. Vid maskinläggning ska massan också vältas med 
maskinvält. 
Vid brobanekanterna, vid ytavlopp samt vid andra detaljer som sticker 
upp genom gjutasfaltsbeläggningen ska fogar med fogmassa 
anordnas.  

KONTROLL 

Förundersökning 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 12 970 (1). 

DCF.3 Cementbundet slitlager för bro, brygga, kaj, tunnel o d 

DCF.31 Cementbundet slitlager på bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Femte stycket under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 
utgår. 
Stålfiber ska uppfylla krav enligt EBC.131. 

UTFÖRANDEKRAV 
Justeringen av underlaget ska utföras i bindlagret.  

DCF.311 Slitlager av betong på tätskikt på bro 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Den sistnämnda stången förläggs vanligen med vinkelspetsen vid 
hörnet och skänklarna parallella med de båda betongsidorna. 

Fogar 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

DCF.312 Direktgjutet slitlager av betong på bro 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Avståndet mellan motgjutningsyta och armeringsstång, som utgör 
sprickarmering, ska vara minst pågjutningsbetongens största 
stenstorlek ökad med 5 mm, dock minst 10mm. 
Sprickarmeringen får inte medräknas som statiskt verksam. 
Slitbetong ska föras ut till ytterkant kantbalk och utåtliggande hörn 
(skarpa kanter) ska avfasas genom att en 20 mm trekantlist läggs in i 
formen då kantbalk utformas med överytan i nivå med 
brobaneplattan. Överytan ges samma tvärlutning som 
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brobaneplattan, utom då brobaneplattan ges samma tvärlutning på 
hela bredden . Den högst belägna kantpelaren lutas då utåt med 
lutningen minst 1:20.  
Då direktgjuten slitbetong utförs ska hela brobaneplattan eller en övre 
del av denna utföras med slitbetong. Vid alternativet del av 
brobaneplatta ska motgjutningsytan antingen utgöras av färsk eller 
hårdnad betong. 
Slitbetong ska betraktas som en beläggning. 
Vid alternativet brobaneplattan godtas endast att stålfiberarmering 
utförs i den övre delen av plattan.  

KONTROLL 

Provning av vidhäftningshållfasthet 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO/IEC 17011 (1). 

Provning av hållfasthet och frostbeständighet 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändring:  
För hållfastheten ska erhållna resultat värderas enligt SS-EN 13791. 

DCF.4 Slitlager av akrylat på bro, brygga, kaj o d 

DCF.41 Slitlager av akrylat på bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 6.1. 

Provning 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 6.1.3-6.1.4. 

KONTROLL 

Fortlöpande provning 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 6.2. 

DCF.411 Slitlager av akrylat på brobaneplatta av stål 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 

DCF.412 Slitlager av akrylat på brobaneplatta av aluminium 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07gäller med 
följande tillägg: 
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DCF.6 Fog med fogmassa 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 14 188-1 (1).  

KONTROLL 
Bekräftelse och överensstämmelse för fogmassa ska ske enligt SS-
EN 14 188-1 (1). 

DCK SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD 

DCK.2 Erosionsskydd 

DCK.21 Erosionsskydd av jord- och krossmaterial 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg:  
Material till erosionsskydd av krossmaterial i skärningsslänt ska 
uppfylla krav på kornstorleksfördelning enligt tabell DCK/3. 
Text ”och med största stenstorlek125 mm.” i AMA utgår. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

EROSIONSSKYDD FÖR BROSTÖD I VATTEN 
Tjälklumpar, snö, is, organiska beståndsdelar eller avfallsprodukter 
godtas inte i materialet till erosionsskydd. Materialet ska dessutom 
hanteras, lagras och transporteras så att risken för separation, 
förorening, och sammanblandning med annat material minimeras. 

UTFÖRANDEKRAV 
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska utföras enligt Vägverkets 
publikation 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten. 
KONTROLL 
Erosionsskydd för brostöd i vatten ska kontrolleras enligt Vägverkets 
publikation 1987:91 – Utförande av erosionsskydd i vatten. 
Kontrollen ska även omfatta uttag av ett siktprov per 50 m3 
materialleverans. 

DCK.211 Erosionsskydd av jordmaterial  

DCK.2111 Erosionsskydd av material från tillvaratagen 
markvegetation och jordmån  
Endast markvegetation och ytjordslager ska användas. 

DCK.22 Erosionsskydd av betongmadrasser 
Ange om erosionsskydd av betongmadrass ska utföras. Ange 
dimension. 
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DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M 

DDB SÅDD, PLANTERING M M 

DDB.5 Påförande av tillvarataget markskikt 
Under denna kod och rubrik beskrivs etablering 
av naturmarkslika ytor genom att befintlig ytjord 
från exempelvis skogsmark påförs ytor som ska 
anläggas. Detta material innehåller frön, sporer, 
rotbitar, småplantor o d. Växtmaterialet bör inte 
läggas i upplag för plantering. 

Endast markvegetation och ytjordslager ska användas. 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEE VÄG- OCH YTMARKERINGAR 
Vägmarkering lagd på väg ska uppfylla tekniska egenskapskrav enligt 
SS-EN SS-EN 1436. 
Tekniska egenskapskrav enligt tabell VV DEE/2 ska uppfyllas, när 
vägmarkeringen är fri frånsnö och is. 

Tabell VV DEE/2 ”H3.2-1” Krav på retroreflexion, luminanskoefficient 
och friktion. 

Vägmarker
ingsklass 

(ÅDT) 

Retroreflexion 
 

(mcd/m2)/lux 

Luminanskoefficient 
(Qd) 

(mcd/m2)/lux 

Friktion 
 

SRT 

 Torr Våt Torr Torr Våt Våt 

 Samtliga Längs- 
gående 

Samtliga 
på 
asfalt 

Samtliga 
på 
betong 

Längs- 
gående, 
övriga  

Tvär- 
gående

 

1 – 2 
(0 – 4000) 

≥100  ≥130 ≥160 ≥45 ≥55 

3 
(> 4000) 

≥100 ≥35 ≥130 ≥160 ≥45 ≥55 

För tillfälliga markeringar får retroreflexionen inte understiga 
150 (mcd/m²)/lux. 

DEE.1 Väg- och ytmarkeringar med markeringsmassa 

DEE.11 Extruderad markeringsmassa 

DEE.111 Extruderad markeringsmassa på trafikyta 
Vägmarkering på betongbeläggning skall utföras på väl rengjord yta. 
Råd om utförande av vägmarkering på betongbeläggning ges i VTI 
notat 8-2002. 
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DEE.4 Väg- och ytmarkeringar med tejp 
Vid arbete på vägar med trafik ska utmärkning av vägmitt och 
körfältslinje ske efter varje dagsetapp (gäller ej tankbeläggningar). 
Utmärkning sker med vit reflekterande tape 50x250 mm på var tolfte 
meter, s k ledmarkering. 
Vid justeringsarbeten ska ledmarkering utföras då den 
sammanhängande justeringen är mer än 100 m. Om slutlig markering 
av mittlinjen utförs efter varje dagsetapp behöver ledmarkering inte 
utföras. 

DEG RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M 

DEG.1 Räcken för väg, plan o d samt bro 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN ISO 10684 (1), 
SS-EN 206-1 (1), SS 137010 (1). 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Varmförzinkning 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Stål som ska varmförzinkas ska ha en sammansättning som är 
lämplig för varmförzinkning. Dessutom ska stål som ska 
varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.1, ha en kiselhalt 
enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell NA.2. 

UTFÖRANDEKRAV 
Följande stycke under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Tredje stycket: ”Nät till skyddsnät ... av 0,1 kN.” 

DEG.11  Räcken för väg, plan o d 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Stål 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Stål ska vara av seghetsklass B enligt BSK 99 eller bättre. 
Gängat gods till skarvning, förankring och uppspänning av 
stållineräcken ska vara utfört av rostfritt material som minst uppfyller 
krav för SS-EN 10 088-3-1.4301 (AISI 304). 

DEG.12 Räcken för bro 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN 10088 (2), SS-EN ISO 3834-3 (1), 
SS-EN ISO 14731 (1), SS-EN 10204 (3), SS-EN 10684 (1), 
SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), SS-ISO19840 (1). 
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GODKÄNNANDE AV RÄCKEN 
Räcken ska antingen uppfylla kraven nedan i ”Beställargodtagande” 
eller ”Certifierad produkt”. 

Beställargodtagande 
Räcken ska vara godtagna av beställaren. 
Provningen/besiktningen ska utföras av organ som ackrediterats av 
SWEDAC eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de 
uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011 (1). 
Räckestillverkaren ska upprätta ett tillverkningskontrolldokument 
enligt SS-EN 1317-5 (1). 

Certifierad produkt 
Räcken ska uppfylla krav enligt SS-EN 1317-5 (1). 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Stål för broräcken 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.  
Vid svetsning med belagda elektroder ska basiska elektroder med 
beteckningen H 10 eller H 5 användas. 

Verifiering av plåt och stålprodukter 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår.  
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 
10 025-1:2004, Bilaga B. 
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt 
SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga 
D. 
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska 
ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B. 

Svetsade räckeskonstruktioner 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För räcke med Beställargodtagande gäller att bekräftelse av 
överensstämmelse ska göras enligt Vägverkets publikation 2004:70. 

Alternativ verifieringsmetod 

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg. 
Tillverkningen ska ske under överinseende av en fristående expert 
enligt BSK 99, som ska utföra minst ett besök per objekt. 

Kvalitetskrav för svetsning 

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg. 
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Vid tillämpningen av SS-EN ISO 14731 ska den svetsansvarige 
uppfylla kraven enligt 6.2 alternativ b). 

Aluminium för broräcken 
Aluminium ska uppfylla kraven i VKR, 10.4. 
För räcken i marin miljö och vägmiljö godtas inte legering 
SS-EN 485-2:2007 
Aluminium för broräcken ska vara verifierat till nivå 2. 

Betong för skyddsanordningar på bro 
Skyddsanordningar av betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206-1 + 
A1 och A2 (1), SS 137003 och SS 137010 (1) för exponeringsklass 
XD3/XF4 i livslängdsklass L20. 

UTFÖRANDEKRAV 

Fastsättning 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
första meningen i första stycket: ”Räcken ... anvisningar.” 
Ange hur räcket ska monteras och gjutas fast. 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 250 mm. 

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Förstärkt rostskydd ska utföras på nedre delen av räckesståndare, 
upp till minst 100 mm över betongytan, enligt BSK 99 tabell 8:72e, 
system S9.11-EP/PUR. 

Förstärkt rostskydd av sprutförzinkade räckesståndare 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 ersätts av 
följande: 
Förstärkt rostskydd ska utföras på den nedre delen av 
sprutförzinkade räckesståndare, upp till minst 100 mm över 
betongytan, enligt följande: 

Målning av varmförzinkade räcken 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 ersätts av 
följande: 
Målning ska utföras med följande målningssystem:. 

Målning av sprutförzinkade räcken 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 ersätts av 
följande: 
Målning av sprutförzinkade räcken ska utföras med följande 
målningssystem:. 



 

 60

DEG.121 Räcken för vägbroar 

DEG.1211 Räcken vid körbanor på vägbro 

DEG.12111 Sidoräcken med normal höjd på bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Räckets överkant ska vara minst 1 400 mm över beläggningens 
överkant om det finns en särskilt anordnad gång- och cykelbana på 
bron. Förhöjningen får inte påverka räckets funktion. 

DEG.12113 Mitträcken på bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
För mitträcken på bro gäller krav enligt DEG.112. 
Ange om krav enligt DEG.1211 ska gälla. 

DEG.12114 Skiljeräcke mellan körbana och gångbana eller 
cykelbana på bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Ange om skiljeräcke ska anordnas mellan körbana och gångbana 
eller cykelbana. 

DEG.1213 Kompletteringar till räcken på vägbro 

DEG.12131 Spjälgrindar till räcken på vägbro 
Spjälgrindar ska förses med vertikala spjälor. Det fria avståndet 
mellan spjälorna och det fria avståndet mellan kantbalken och 
spjälgrindens underkant ska vara högst 100 mm. Spjälgrindens 
överkant ska vara minst 1000 mm över beläggningens överkant. Om 
räcket är placerat utanför kantbalken får öppningen mellan 
kantbalken och spjälgrinden vara högst 50 mm. 

DEG.12133 Stänkskydd till räcken på vägbro 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Andra stycket: ”Stänkskydd ... ytbehandlat.” 
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg: 

Ytbehandling 
Stänkskydd ska vara ytbehandlat med Plastisol, minst 200 μm, på 
sidan mot körbanan och Organisol, minst 50 μm, på sidan från 
körbanan eller likvärdig plastbeläggning. 

DEG.121//4 Fallskydd på vägbro 
Fallskyddets höjd över beläggning respektive markyta ska vara minst 
1100 mm. 
Ingjutningslängden för fallskydd ska vara minst 100 mm. 
Ange om fallskyddet ska förses med nät med maximal maskvidd 
50 mm. 
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DEG.123 Räcken för gång- och cykelbroar 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Ingjutningslängden för räcken ska vara minst 100 mm. 

Aluminium för broräcken 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

DEG.16 Övergångar mellan räcken för väg, bro e d 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Övergångar mellan räcken ska vara godtagna av beställaren. 

DEG.3 Stängsel 

DEG.31  Viltstängsel 
Sista meningen i andra stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 
07 utgår. 
Övrig text under denna rubrik gäller med följande tillägg: 
Brottlasten för horisontell kanttråd i rutnät får ej understiga 6 kN och 
för innertrådar ej 3 kN. Trådtjockleken får ej understiga 3,5 mm för 
kanttråden och 2,5 mm för innertråden. 
Stolpe ska vara utformad och monterad så att den tål 200 N 
horisontell belastning 2 m över markytan utan att skadas eller att 
bestående deformation uppstår. Stolpen ska vara beständig så att 
den tål denna belastning även 20 år efter monteringen förutsatt att 
den ej har utsatts för större last under tiden. 
Där spännkraften i nätet verkar utdragande på märlor och nitar kan 
detta motverkas genom montering mellan dubbla stolpar. 

DEP ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, 
BRYGGA, KAJ O D 

DEP.1 Anläggningskompletteringar för bro 

DEP.11 Ytavlopp och grundavlopp för bro 

DEP.111 Ytavlopp för bro 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14). 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Avloppets öppningsarea ska vara minst 32000 mm2 gallret 
undantaget. Avloppet ska vara försett med galler. 
Ytavlopp ska monteras så att överytan på avloppets plåtkrage 
kommer i nivå med konstruktionsbetongens överyta. 
Ingjutna rör ska förses med maximalt två böjar på röret och med 
vinkel ≥45°. 
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DEP.1111 Ytavlopp vid nybyggnad 
Följande text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
första stycket: ”Ytavlopp ska ... överyta.” 

DEP.112 Grundavlopp för bro 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller följande: SS 142343 (14). 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Grundavloppsrören ska dras ned minst 20 mm under underytan på de 
konstruktionsdelar som rören dras igenom. 
Grundavloppsrören får dock avslutas i nivå med underytan på den 
konstruktionsdel de dras igenom om en 20 mm djup ursparing utförs 
lokalt kring grundavloppen. Ursparingen får inte inkräkta på 
armeringens minsta täckande betongskikt. 

DEP.12 Dräneringskanaler i bindlager 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
En dräneringskanal som inte utsätts för trafikbelastning får utföras 
utan epoxi om stenen packas väl. 

DEP.13 Rännor, stuprör m m i bro 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14). 

DEP.14 Gasutlopp i bro 

DEP.142 Gasutlopp vid reparation 
Gasutlopp ska utföras då pågjutning görs på ytor om minst 10 m2. 

DEP.15 Brolager 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 1337-2 (2), 
SS-EN 10204 (3), SS-EN ISO 10684 (1), SS 142343 (14), 
SS-EN 22063 (1), SIS 185201 (3), SS-EN 1337-9 (1), 
SS-EN 1337-11 (1). 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första stycket: ”Stålmaterial ... enligt BSK 99,” 
Tredje stycket: ”Stål till ... nivå 2.” 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Stålmaterial ska uppfylla krav enligt GBD.  
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Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår och 
ersätts med följande: 
Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD samt nedanstående krav. 

Verifiering av plåt och stålprodukter 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 
10 025-1:2004, Bilaga B. 
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt 
SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga 
D.  
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska 
ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B. 

Alternativ verifieringsmetod 

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Svetsning 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
första stycket: ”Kvalitetskraven för ... enligt 5.2.2 eller 5.3.2. 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska 
uppfyllas. SS-EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svets-
ansvarige ska uppfylla kraven enligt 6.2, a eller b. 

UTFÖRANDEKRAV 

Montering 
Ange hur lager ska monteras och gjutas fast. 

DEP.1511 Fasta brolager 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN 1337-6 (1). 

DEP.1512 Rullager 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN 1337-4 (1). 

DEP.152 Gummitopflager för bro 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller följande: SS-EN 1337-5 (1). 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Gummitopflager godtas inte i områden med lägre värden för låga 
temperaturer än vad som motsvarar isotermen för -42 °C enligt 
Vägverkets föreskrifter VVFS 2004:43 om tillämpningen av 
europeiska beräkningsstandarder, bilaga 2. 
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DEP.153 Kalottlager för bro 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN 1337-7 (2). 

DEP.155 Gummilager för bro 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN 1337-3 (1). 

Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Gummilager godtas inte i områden med lägre värden för låga 
temperaturer än vad som motsvarar isotermen för -42 °C enligt 
Vägverkets föreskrifter VVFS 2004:43 om tillämpningen av 
europeiska beräkningsstandarder, bilaga 2. 

DEP.16 Övergångskonstruktioner i bro 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 10204 (3), 
SS-EN ISO 10684 (1), SS 142343 (14), SS-EN 22063 (1), 
SIS 185201 (3) och SS-EN 1337-9 (1).  

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår och 
ersätts med följande: 
Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD samt nedanstående krav. 

Verifiering av plåt och stålprodukter 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-EN 
10 025-1:2004, Bilaga B. 
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt 
SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga 
D.  
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska 
ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B.  

Alternativ verifieringsmetod 

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Svetsning 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Första stycket: ”Kvalitetskraven för ... 5.2.2 eller 5.2.3.” 
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska 
uppfyllas. SS-EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svets-
ansvarige ska uppfylla kraven enligt 6.2, a eller b. 
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Gummi 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande 
ändring: 
Vägverkets publikation 2004:56 ändras till Vägverkets föreskrifter 
VVFS 2004:43. 

Godkännande av övergångskonstruktion 
De av Vägverket godtagna övergångs-konstruktionerna redovisas 
YE. 

DEP.17 Anläggningskompletteringar för belysning på bro 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 22063 (1). 

DEP.171 Kopplingsskåp för belysning 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14). 

DEP.18 Anläggningskompletteringar för skydd och 
tillgänglighet, elektrisk potentialmätning m m 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS-EN 22063 (1). 

DEP.182 Manhål 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1), SS 142343 (14). 

DEP.183 Avvägningsdubbar och loddubbar 

DEP.1831 Avvägningsdubbar 
Ange hur avvägningsmarkeringar ska utföras för stålbroar, 
aluminiumbroar och träbroar. 
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E PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER 

EB PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING 

EBB FORMAR, BÄRANDE FORMSTÄLLNINGAR M M FÖR 
BETONGGJUTNING I ANLÄGGNING 

EBB.1 Form 

EBB.16 Form till ursparningar o d 

EBB.161 Form till ursparningar i bro 

URSPARING FÖR SPÄNNARMERINGSFÖRANKRING 
Ursparing för förankring som medför håltagning i brobaneplatta eller 
balkliv godtas inte. Förankringar ska anordnas i lokala klackar under 
plattan respektive innanför balkliv. 

EBB.1612 Form till ursparningar för räckesståndare o d 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Avståndet från ursparingens botten till underkant kantbalken ska vara 
minst 90 mm. 

EBB.18 Diverse formar 

EBB.181 Kvarsittande form 

EBB.1811 Kvarsittande form av betong 

EBB.18111 Kvarsittande form av betong i bro 
Konstruktionsbetongen innanför den kvarsittande formen får ha ett 
minsta täckande betongskikt som reducerats med 10 mm jämfört med 
aktuellt minsta täckande betongskikt. Vid fogar mellan formelementen 
ska dock minsta täckande betongskikt innehållas utan reduktion. 
Kvarsittande form får armeras med kamstänger minst ø6 s 150 mm i 
båda riktningarna alternativt ø5 s 100 mm Nps 50. Det täckande 
betongskiktet till den motgjutna ytan ska vara minst 15 mm. 

EBB.2 Glidform och klätterform 

EBB.21 Glidform 
Användning av glidform godtas inte. 
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EBB.3 Komplettering i form 

EBB.33 Gjutavstängare 

EBB.331 Gjutavstängare i bro 

EBB.3312 Kvarsittande gjutavstängare i bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Kvarsittande gjutavstängare ska minst vara verifierade till nivå 3. 

EBC ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I 
ANLÄGGNING 

EBC.1 Armering 

EBC.11 Ospänd armering och dubbning 

EBC.111 Ospänd armering i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Till ospänd armering ska användas kamstänger med diametern ≥ 
8 mm. 
Armering enligt SS-ENV 10 080 med tillhörande NAD(S) samt 
Ks 600S enligt BBK, avsnitt 2.5.1 ska användas. 

Armering av rostfritt stål 
För åberopad standard gäller följande utgåva: BS 6744 (2001). 

UTFÖRANDEKRAV 
Text och rubrik under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Armeringen ska placeras på sådant inbördes avstånd och på sådant 
sätt att de fria utrymmena mellan form, ursparingsrör och 
armeringsstänger medger användning av betongmassa med maximal 
stenstorlek 32 mm. Armeringen ska dessutom placeras så att 
tillräcklig bearbetning av betongen blir möjlig. 
Huvudarmeringen i balkliv ska placeras i grupper, dock högst två 
stänger i bredd närmast sidoytan och högst fyra stänger i bredd i 
övrigt. Mellan dessa grupper ska vertikala spalter med minst 100 mm 
bredd anordnas. Balkliv utan sådan spalt får innehålla högst två 
armeringslager. Se figur VV EBC/1. 
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Figur VV EBC/1 Armering placerad i balkliv 

Längsgående armering bestående av minst 7 ø16 mm ska läggas in i 
kantbalkar. Bygelarmering ska utföras av minst ø10 s 300 mm. Vid 
ursparing för räckesståndare ska armeringen kompletteras med 
förankringsbyglar, minst ø16. 
Med ändring av vad som anges i BBK, avsnitt 6.2.6.2, ska 
bygelarmering till balkar alltid utföras som tvåskärig. 
Vid en undergjutning för ett lager ska armeringen placeras under 
ursparingen med minst 20 mm fritt avstånd till ursparingens 
underkant.  

EBC.1112 Ospänd armering och dubbning vid förbättring och 
reparation av bro 
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1). 

EBC.11121 Ospänd armering vid förbättring och reparation av bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Fastgjutning av inborrad armering vid reparation 
Fastgjutningen ska utföras med ett igjutningsbruk som uppfyller 
kraven enligt EBE.1171. Tillverkarens rekommendationer ska följas 
noggrant vid tillblandning och hantering av bruket. 

EBC.1113 Ospänd armering i undervattensgjuten konstruktion i 
bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1). 
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Armeringens diameter ska vara minst 20 mm och ska utföras i ett 
lager. Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara minst 
200 mm. Vid gjutning med betong med tillsats av AUV-medel godtas 
att minsta centrumavståndet minskas till 150 mm. 
Det minsta täckande betongskiktet i undervattensgjuten 
betongkonstruktion ska vara 90 mm. Det minsta täckande 
betongskiktet till underytan på en platta gjuten mot jord ska vara 
140 mm. 
Undervattensgjutna bottenplattor, som betraktas som oarmerade, ska 
i såväl längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd 
(area) motsvarande 0,05 % av hela betongtvärsnittets area. Om den 
maximala dragpåkänningen för last enligt lastkombination IV är så låg 
att aktuell spricksäkerhet ζ är större än 4,0, godtas att mängden 
underkantsarmering i såväl längs- som tvärled minskas till 0,025 % av 
hela betongtvärsnittets area. All armering ska dras ut till plattkanten 
och förankras genom att den bockas i horisontalplanet som "hårnålar" 
(s-järn). 
Undervattensgjutna bottenplattor med statiskt verksam armering ska i 
såväl längs- som tvärled förses med underkantsarmering i en mängd 
(area) motsvarande minst 0,025 % av hela betongtvärsnittets area. 
Ytarmering i en undervattensgjuten konstruktion får slopas. 

Vertikal armering 
Vertikal armering förankrad i en oarmerad undervattensgjuten 
bottenplatta ska monteras enligt ”Montering av vertikal 
förtagningsarmering”. 
Längden på den vertikala armeringen ska bestämmas på så sätt att  
pelaren förutsätts fortsätta ned i bottenplattan med en dubbelsidig 
votning med lutning 3:1. All armeringen ska vara förankrad. 
Om den vertikala armeringen behöver bockas i underkanten av 
bottenplattan ska kraven i ”Antiutvaskningsmedel” under EBH.1 vara 
uppfyllda. 

Montering av vertikal förtagningsarmering 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Sista strecksatsen ska kompletteras med:  
Centrumavståndet mellan armeringsstängerna ska vara större än 150 
Anläggningmm.  

EBC.12 Spännarmering 

EBC.121 Spännarmering av stål 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS 14 21 37 (4), SS 14 17 57 (5), SS 21 25 20 (2), SS 21 25 22 (3) 
och SS 21 36 20 (4). 
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Foderrör för spännarmering 
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 523 (2). 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande 
tillägg: 
Efterspänd armering i betongkonstruktioner ska dras fram i foderrör. 
Minsta möjliga tidsrymd ska förflyta mellan kablarnas tillverkning, 
inläggning, ingjutning, uppspänning och injektering. 
Foderrören ska placeras så att betongmassan kan bearbetas 
effektivt. 
Vid flera rör i sidled ska rören ordnas i grupper med ett fritt avstånd 
av minst 100 mm mellan grupperna. Det fria avståndet mellan rören 
ska bestämmas så att betong med maximal stenstorlek 32 mm kan 
användas. Avståndet ska dock vara minst 40 mm. 

Minsta godtagbara krökningsradie är )(8 mPu , där P är kabelns 
brottlast (MN). Mindre krökningsradie godtas om det visas att 
armeringspåkänningen inte överskrider kapaciteten och 
friktionsvärdena inte förändras samt att armering läggs in för 
eventuella spjälkpåkänningar. 

Motgjutning av förankringar 
Efter injektering av spännkablar enligt EBJ.111 ska 
förankringsanordningarna motgjutas med betong av samma kvalitet 
som i överbyggnaden i övrigt. Kraven på minsta täckande betongskikt  
ska uppfyllas. 
Gjutfogen ska förseglas. 

Snitt med skarvad spännarmering 
Om andelen skarvad spännarmering i ett snitt är större än eller lika 
med 20 % ska detta snitt förses med genomgående armering enligt 
bilaga VV EB/4. Då ska även medräknas skarvkopplingar inom 
avståndet ho på vardera sidan om respektive skarvkoppling, varvid ho 
definieras enligt bilaga VV EB/4 .13. 
Större andel skarvad spännarmering än 80 % godtas inte. 
Den genomgående armeringen ska, med ändring av vad som anges i 
bilaga VV EB/4 .12, ha en sådan mängd att 
minimiarmeringsprocenten ρmin är minst 0,015 n, där n är andel 
skarvad spännarmering i procent. För n högst lika med 33 % ska 
dock ρmin minst vara lika med 0,5 %. 
Om armering av kvalitet B500B används ska ρmin höjas med 30 %. 

EBC.1211 Spännarmering av stål i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS-EN 10 204 (3) och SS-EN ISO 15 630-3 (1). 
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Provning av spännarmerings motstånds-förmåga mot 
spänningskorrosion 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändringen att tabell EBC/1 ersätts med tabell VV EBC/1. 

Tabell VV EBC/1. Minsta tid till brott 

Typ av 
spänn- 
armering 

d 
[mm] 

enstaka prov 
tf, i [h] 

medelvärde* 
tf, m [h] 

Spänn- 
tråd 

alla  2  5 

Spänn- 
lina 

alla  2  5 

Spänn- 
stång 

 d = 15 
15 < d < 25 
25 < d < 32 

 20 
 60 
 100 

 50 
250 
400 

* medelvärde av samtliga prov, dock minst 6 stycken 

EBC.13 Fiberarmering 

EBC.131 Stålfiberarmering 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Stålfiber får endast användas i betongbeläggningar.  

EBC.5 Förbättring och reparation med utanpåliggande 
armering på betongkonstruktion 

EBC.51 Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar 
på betongkonstruktion 

EBC.511 Förbättring och reparation med pålimmade stålplåtar 
på betongkonstruktion i bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Provning av epoxilim 
Första till fjärde styckena under denna rubrik i AMA utgår 
”Tryckhållfastheten hos lim ... fem provkroppar.”. 
Tryckhållfastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 604 (2). 
Draghållfastheten hos limmet ska provas enligt SS-EN ISO 527-1 (1) 
+ Amd 1, varvid provkroppar av typen 1B enligt SS-EN ISO 527-2 (1) 
ska användas. Provkroppens tjocklek ska vara 4 mm. 
Belastningshastigheten vid provningen ska vara 5 mm/min. 

Fästdon 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
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SS-EN 10204 (3) och SS-EN ISO 10684 (1). 

EBC.6 Förbättring och reparation av betongkonstruktion med 
katodiskt skydd av armering 

EBC.61 Förbättring och reparation av betongkonstruktion i bro 
med katodiskt skydd av armering 
Eventuella miljöeffekter på omgivande jord eller vatten av 
skyddsanodernas korrosionsprodukter ska utredas och 
dokumenteras. 
Katodiskt skydd ska utföras enligt Betonghandbok-arbetsutförande, 
avsnitt 33, SS-EN 50162 (1), SS-EN 50122-2 (1) vad gäller 
begränsning av läckströmmar, samt Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter. 
Det katodiska skyddet ska utföras antingen som galvaniskt katodiskt 
skydd, dvs. med offeranod, eller som elektrolytiskt katodiskt skydd, 
dvs. med påtryckt ström. I skvalpzonen godtas inte ett blandat 
system. 
Det valda skyddssystemets beräknade livslängd ska redovisas. 
Skötselinstruktioner och en beskrivning av skyddssystemet ska 
upprättas. 
Beskrivningen ska bl.a. innehålla: 
- beskrivning av skyddssystemet inklusive översiktsritning med 
indelning i skyddszoner, placering av kablar, anslutningar och 
referenselektroder samt inmätningstabell 
- beräkningsunderlag för projekteringen 
- funktionsbeskrivning med beräknade driftvärden på utmatad 
spänning och ström samt skyddspotential 
- installationsinstruktioner, elektriska och mekaniska 
- materialförteckning med detaljritningar och scheman 
- reservdelsförteckning 
- driftinstruktion med kontrollprogram, provnings- och mätprotokoll 
och mätvärdestabeller med angivande av normalvärden 
- felsökningsscheman 
- underhållsplan 
- beskrivning av program för automatisk kontroll och 
dataöverföringssystem om detta ingår. 
Komponenter med dokumenterad lång drifterfarenhet ska användas. 
System för katodiskt skydd med påtryckt ström får inte driftsättas 
tidigare än 30 dagar efter gjutning. Vid driftsättning ställs 
strömutmatningen till en början in på maximalt 30 % av beräknad 
driftström så att överskydd inte erhålls. Kontroll och justering av 
inställningen ska därefter göras efter två månaders drift. 

Galvaniskt katodiskt skydd 
Skyddssystem med offeranoder godtas på betongkonstruktioner i 
havsvatten. För andra konstruktionsdelar får system med påvisad god 
skyddande effekt användas. Med havsvatten menas saltvatten med 
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resistivitet lägre än 1,5 Ωm, vilket motsvarar en saltmängd på cirka 
4,4 g NaCl/l. Vid högre resistivitet eller lägre salthalt bör inte 
offeranoder användas. 
Skyddsanodernas livslängd ska redovisas som en teoretisk beräkning 
med angivande av material, tjocklek hos metalloxidskikt och 
referensobjekt. Vid beräkningen ska hänsyn tas till att variationer kan 
förekomma i material och driftbetingelser. 
Antalet offeranoder och placeringen av dessa ska beräknas med 
utgångspunkt från att den genomsnittliga katodiska strömtätheten 
lägst är 10 mA/m² för stål i betong. Det ska beaktas att den katodiska 
strömtätheten avtar med djupet under vattenytan. 
Till offeranoder ska anodlegeringar av zink eller aluminium användas. 
Monteringsanordningarna ska utföras så att anoderna är enkelt 
utbytbara. 

Elektrolytiskt katodiskt skydd 
Vid katodiskt skydd med påtryckt ström av betongkonstruktioner i 
atmosfären och i skvalpzonen ska anodsystemet monteras på hela 
den del av konstruktionens yta som ska skyddas. Därefter ska 
anodsystemet täckas med betong. 
Anodsystemet ska anslutas till den positiva polen på en 
likriktarutrustning. Armeringen ska anslutas till likriktarutrustningens 
negativa pol. Allt ingjutningsgods i konstruktionsdelen ska också 
anslutas till armeringen. 
Vid tillämpning av extern strömmatad anod under vatten eller i jord 
ska risken för läckströmskorrosion, s.k. sekundärverkan, beaktas på 
närbelägna metallkonstruktioner som inte är anslutna till det katodiska 
skyddet. 
Betong som används för ingjutning av katodiskt skydd ska inte 
innehålla tillsatser av polymerer som nedsätter betongens elektriska 
ledningsförmåga så att det kan äventyra det katodiska skyddet. Den 
ska inte heller innehålla metalliska beståndsdelar som stålfibrer som 
kan orsaka kortslutning mellan anod och ingjutet stål. 
Med hänsyn till risken för väteförsprödning av spännarmering godtas 
inte att skydd med påtryckt ström används i spännarmerade 
konstruktionsdelar. 

Elektriska installationer 
Den elektriska enheten för matning av skyddsström ska placeras i 
låsbart skyddsskåp. På skåpets utsida ska det finnas en skylt med 
matningsenhetens beteckning och med uppgift om driftansvarigt 
företag. Skåpet ska placeras så att det blir skyddat mot åverkan. 
Skyddsformen för skåp ska ha kapslingsklass enligt 
SS-EN 60 529 (1). I korrosiv utomhusmiljö ska även material, 
ytbehandling samt ventilation och uppvärmning väljas så att livslängd 
och funktion säkras. 
Instrumenteringen för ström-, spännings- och potentialmätning ska 
vara digital. 
Matningsenhetens transformator ska vara av typ skyddstransformator 
som galvaniskt isolerar systemet från nätet och begränsar 
spänningen till högst 50 V. 
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Matningsenhetens likriktare ska vara av typen konstant skyddsström 
och variabel skyddsspänning, som ställs in och justeras för hand, 
eller av typen variabel skyddsström med automatisk potentialstyrning 
som sker kontinuerligt med hjälp av ingjutna referenselektroder. Vid 
automatisk potentialstyrning ska 100 mV polariseringskriteriet gälla. 
Matningsenheten ska vara så konstruerad att skadliga konsekvenser 
på grund av överskydd inte kan uppkomma vid fel i styrningen av 
strömmen. Enheten ska vara skyddad mot höga ström- och 
spänningstransienter vid t ex åsknedslag eller jordslutning i 
närbelägen kraftledning. Nätanslutningen ska vara försedd med 
flerpolig brytare. 
Monteringen av ingående detaljer ska utföras så att de inte kan 
skadas mekaniskt av t ex is. 
Detaljer som ska inspekteras samt mät- och avläsningsenheter, ska 
placeras så att de är lätt åtkomliga, men skyddade från åverkan. 
Det ska kontrolleras att de ingjutna armeringsstängerna har sådan 
elledande kontakt med varandra att katodiskt skydd kan utföras 
Strömkabel till skyddsanod och strömkabel från armering ska märkas 
så att de inte förväxlas. Varje elreglage, fast mätinstrument och 
mätuttag ska ha tydlig märkning. 
Vid val av strömtäthet på skyddsanoden ska anodleverantörens 
instruktioner beaktas. Strömtätheten ska dock vara högst 110 mA/m² 
anodyta. Strömtätheten på armeringen (katoden) ska vanligen vara 
högst 20 mA/m² stålyta.  
Då armeringen ligger i två lager ska högst 30 % av strömmen i 
armeringslagren antas nå det inre lagret av armeringen. Vid fler än 
två armeringslager ska en särskild utredning utföras angående 
strömfördelningen i de olika lagren. 

Referenselektrod 
Matningsenheten ska ha mätuttag för extern potentialmätning med 
mobil referenselektrod samt funktion för momentan brytning av 
strömutmatningen. 
Anodsystemen ska vara uppdelade i minst det antal individuellt 
reglerbara områden, skyddszoner, som fordras för att kunna anpassa 
systemets drift till varierande resistans- och polarisationsförhållanden 
i betongkonstruktionen. Varje sådant område ska vara försett med 
minst en referenselektrod och/eller polarisationselektrod för 
funktionskontroll. 
För sådana områden där temperaturförhållandena är av betydelse för 
driften av det katodiska skyddet ska temperaturgivare monteras i 
anslutning till referenselektroderna. 
Antalet referenselektroder, polarisationselektroder och 
temperaturgivare och deras placering ska väljas så att det kan 
kontrolleras: 
− att tillräckligt skydd erhålls längst bort från anoden 
− att överskydd inte erhålls nära kabelanslutningen till anoden 
− att tillräckligt skydd erhålls i områden där speciell risk för korrosion 

föreligger. 
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Referenselektroder för permanent ingjutning i betong ska vara av 
typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid (Ag/AgCl/KCl) eller av 
typen manganoxid (MnO2/Mn2O3/NaOH). 
Extern, mobil referenselektrod ska vara av typen mättad 
silver/silverklorid/kaliumklorid vid mätning på betongkonstruktion i 
vatten eller luft och av typen mättad koppar/kopparsulfat (Cu/CuSO4) 
vid mätning på betongkonstruktion i jord. 

Kontroll av armeringens katodiska skydd 
Vid kontroll av att armeringen är fullständigt katodiskt skyddad ska 
armeringens elektrodpotential tillämpas som mättekniskt kriterium. 
För konstruktioner helt i vatten eller i jord ska fast skyddspotential 
tillämpas, dvs. potentialen ska vara förskjuten i negativ riktning till 
eller under en viss potential, dock som mest till en viss lägsta 
potential för undvikande av skadlig inverkan på betongen. För 
konstruktioner helt i luft eller i skvalpzonen tillämpas 
potentialdepolarisering, dvs. avklingning av potentialen under en viss 
tid med början omedelbart efter att skyddsströmmatningen brutits. Vid 
angivande av mätvärde ska alltid typ av referenselektrod anges samt 
dess kalibreringsvärde. Följande kriterier gäller: 
− För konstruktioner i jord ska skyddspotentialen vara – 800 mV 

eller lägre, dock inte lägre än -1100 mV mot extern 
referenselektrod av typen mättad koppar/kopparsulfat eller -
700 mV respektive -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av 
typen mättad silver / silverklorid/ kaliumklorid. 

− För konstruktioner helt under vatten ska skyddspotentialen vara -
700 mV eller lägre, dock inte lägre än -1000 mV mot ingjuten refe-
renselektrod av typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid eller 
-900 mV respektive -1200 mV mot ingjuten referenselektrod av 
typen manganoxid. 

− Vid tät betong, tjocka betongskikt eller stora vattendjup kan 
armeringspotentialen utan skydd (d v s korrosionspotentialen) 
ligga i ovan nämnda potentialintervall. I sådant fall ska minst 
100 mV verklig potentialändring från korrosionspotential till 
skyddspotential erhållas. 

− För konstruktioner i luft och i skvalpzonen ska 100 mV IR-fri 
potentialdepolarisering inom högst 24 timmar gälla. 
Potentialvärdet ska inte i någon punkt vara mer negativt än 
-1000 mV mot ingjuten referenselektrod av typen mättad 
silver/silverklorid/kaliumklorid eller -1200 mV mot ingjuten 
referenselektrod av typen manganoxid. 

− Vid konstruktioner i luft, där karbonatisering av betongen nått fram 
till armeringen ska skyddspotentialen vara -700 mV eller lägre, 
dock inte lägre än -1000 mV mot ingjuten referenselektrod av 
typen mättad silver/silverklorid/kaliumklorid. 

Larm 
Matningsenheten ska vara utformad så att felindikering och larm 
erhålls även vid nätbortfall. Återställningsfunktionen för felsignal ska 
vara manuell. 
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Signalering av fel ska minst ordnas så att en från körbanan synlig 
lampa lyser vid normala driftförhållanden och slocknar vid felfunktion 
hos någon enhet.
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EBE BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING 
För åberopad standard gäller följande utgåva: SS-EN 1008 (1). 

EBE.1 Betonggjutning kategori A 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 197-2 (1), 
SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1),  SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) 
+ A1 + A2, SS-EN 13 263-1 (1) och SS-EN 13 263-2 (1). 

EBE.11 Betonggjutning kategori A vid nybyggnad 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS 13 42 02 (2), SS-EN 12 878 (2), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och 
SS-EN 1008 (1). 

KONTROLL 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg och ändringar: 
Hänvisningen i första stycket ska ändras till YCQ.121. 
Andra meningen i andra stycket ska ändras till: 
Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791. 
Femte stycket ska kompletteras med: 
Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2. 
Åttonde stycket ska ersättas med:  
Utborrningen av cylindrar ska ske tidigast 7 dagar efter gjutning. 
Omedelbart efter uttag ska provkroppen förslutas genom t ex 
inplastning samt förvaras torrt vid en temperatur av 20 ± 2 °C fram till 
beredning av provkropp. 

EBE.111 Betonggjutning kategori A vid nybyggnad av bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopad standard gäller följande utgåva: 
SS-ENV 13 670-1 (1). 

Gjutning 

Gjutfog 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Gjutfogar i konstruktioner med ena ytan mot fyllning ska förseglas. 
Gjutfogen mellan ramben och brobaneplatta ska förseglas på ytan 
mot fyllningen enligt JBJ. För övriga gjutfogar i frontmur, ramben eller 
stödmur godtas dessutom att ytan mot fyllning förseglas enligt 
JBE.111. 
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EBE.12 Betonggjutning kategori A vid förbättring och 
reparation 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS 13 42 02 (2) och SS-EN 1008 (1). 

EBE.121 Betonggjutning kategori A vid förbättring och 
reparation av bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopad standard gäller följande utgåva: 
SS-EN 1008 (1). 

Krav på betong som ska motgjutas 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändring i fjärde stycket: 
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt 
SS-EN 13791. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text och rubriker under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 

Friläggning av armering 
I de fall mer än 30 % av armeringens omkrets är frilagd efter bilning 
till oskadad betong ska bilningsdjupet utökas så att det fria avståndet 
mellan kvarlämnad betong och närmast intilliggande armering blir 
minst pågjutningsbetongens största stenstorlek plus 5 mm, dock 
minst 10 mm. 
Armeringens friläggning bestäms som medelvärde på separata ytor 
med storleken 5 m2. 

EBE.1212 Betonggjutning kategori A vid reparation av bro 
Betong och armering som inte uppfyller kraven enligt EBE.121 och 
EBC.11121 ska anses skadad och ska avlägsnas. Borttagning av 
betong ska utföras enligt Rivning med vattenbilning under BED.14. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Vid reparation av små ytor, högst 5 m², godtas att cementbaserade 
lagningsbruk används. Dessa ska ha påvisats minst motsvara 
hållfasthetsklassen C 32/40 samt vara frostbeständiga enligt EBE.11. 
Antalet prover ska vara enligt EBE.11. Lagningsbruken får inte 
innehålla någon tillsats av aluminatcement eller annan tillsats så att 
C3A-halten överstiger 10 viktprocent av bindemedelshalten. 
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EBF SPRUTBETONG I ANLÄGGNING 

EBF.1 Sprutbetong i bro 

EBF.11 Sprutbetong i bro av betong 

EBF.112 Sprutbetong vid förbättring och reparation av bro av 
betong 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS-EN 14487-1 (1), SS-EN ISO/IEC 17011 (1) och SS-EN 1008 (1). 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Krav på betong som ska utgöra underlag för sprutbetong 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändring i fjärde stycket: 
Betongens tryckhållfasthet ska uppfylla de värden som fordras enligt 
SS-EN 13791. 

KONTROLL 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller med följande 
tillägg: 
Sista stycket ska kompletteras med: 
Avflagningen för en enskild cylinder får inte överstiga 1,5 kg/m2. 

EBH UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I 
ANLÄGGNING 

EBH.1 Undervattensgjuten konstruktion i bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Med ändring av vad som anges i BBK, avsnitt 3.5, godtas att 
undervattensgjuten bottenplatta utförs oarmerad. Armering enligt 
EBC.1113 ska dock läggas in. 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS-EN 197-1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), SS 13 42 03 (1), 
SS 13 42 04 (1), SS-EN 934-2 (2) + A1 + A2. SS-EN 13 263-1 (1), 
SS-EN 13 263-2 (1), SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2 och SS-EN ISO/IEC 
17011 (1). 

KONTROLL 

Provning av tryckhållfasthet 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändring: 
Erhållna resultat ska värderas enligt SS-EN 13791. 
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EBJ INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I 
ANLÄGGNING 

EBJ.1 Injektering vid nybyggnad 

EBJ.11 Injektering av foderrör till spännarmering 

EBJ.111 Injektering av foderrör till spännarmering i bro 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS-EN 447 (1), SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 446 (1) + T1 och 
SS-EN 445 (1). 

EBJ.12 Injektering av sprickor vid nybyggnad 

EBJ.122 Injektering av sprickor med epoxi vid nybyggnad 
Injektering med epoxi godtas inte. 

EBJ.2 Injektering vid reparation 

EBJ.21 Injektering av sprickor vid reparation 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg och ändringar: 
Andra stycket under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 
ändras enligt följande. 
Injektering ska utföras när uppmätt sprickbredd uppgår till 0,20 mm. 

Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar 
Text och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. EBJ.221 ska gälla istället. 

EBJ.211 Injektering av sprickor i bro vid reparation 
Injektering med epoxi godtas inte. 

EBJ.22 Injektering av håligheter m m 

EBJ.221 Injektering av håligheter och efterinjektering av 
spännkablar 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 gäller med 
följande tillägg: 
Vakuuminjektering innebär att håligheterna töms på luft till ett 
undertryck på 95 % och injekteringsbruket sugs in med hjälp av 
undertrycket. Injekteringen avslutas med att bruket utsätts för 
övertryck. 
Vid kontroll av injektering av håligheter och efterinjektering av 
spännkablar ska utförandet kontrolleras i tillämpliga delar enligt 
EBJ.111. 
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F MURVERK 

FB MURVERK AV NATURSTEN I ANLÄGGNING 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS-EN 197-1 (1) + A1, SS-EN 1008 (1) och SS-EN 10088-3 (2).
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G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA 
ELEMENT 

GB KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA 
ELEMENT I ANLÄGGNING 

GBC KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I 
ANLÄGGNING 

GBC.1 Konstruktion av betongelement kategori A vid 
nybyggnad 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För CB5-EN och CB20-EN gäller utgåvor från år 2007. 
För åberopade standarder under denna kod gäller följande utgåvor: 
SS-EN 206-1 (1) + A1 + A2, SS-EN 197-1 (1) + A1, SS 13 42 02 (2), 
SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 197-2 (1), SS-EN 934-2 (2) 
+ A1 + A2, SS-EN 13 263-1 (1), SS-EN 13 263-2 (1) och 
SS-EN 12 878 (2).   

KONTROLL 
För kontroll ska krav enligt EBE.11 gälla. 

GBC.11 Konstruktion av betongelement i bro kategori A vid 
nybyggnad av bro 

GBC.116 Rörbro av betongelement kategori A vid nybyggnad av 
bro 
Text och rubrik under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändringar och tillägg: 

Rörbro av armerade betongrör 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 
Rörbroar av armerade betongrör med spännvidd mindre än eller lika 
med 3,0 m får utföras enligt krav i SS 22 70 00 (1) om de inte är 
placerade i marin miljö.  
Även cement CEM II/A-LL enligt SS-EN 197-1 (1) + A1 får användas 
under förutsättning att alkalireaktiv eller sulfidhaltig ballast inte 
används och att det påvisas att de färdiginstallerade rören inte 
kommer att utsättas för sulfatangrepp. Provningen av detta ska 
utföras av ett organ som ackrediterats av SWEDAC eller av annat 
ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven 
i SS-EN ISO/IEC 17011 (1). 
Betongrör avsedda att läggas som element i en rörbro behöver inte 
uppfylla kraven på trycktäthet enligt SS 22 70 00 (1), 4.3.7. 
Rörbroar av armerade betongrör ska vara verifierade till nivå 3. 
Verifikatet får inte vara äldre än 4 år. 
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GBD KONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I 
ANLÄGGNING 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg. 
Vid tillämpningen av BSK 99 utgår tabell 2:21a t o m g. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Stål ska utöver kraven i BSK 99 uppfylla kraven enligt bilaga VV 
GBD/1. 
Vid beställning av konstruktionsrör enligt SS-EN 10 210-1 och enligt 
SS-EN 10 219-1 ska option 1.6 tillämpas. För material som ska 
varmförzinkas ska dessutom option 1.4 tillämpas. 

GBD.1 Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad standard i tredje stycket under denna rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 

Svetsbultar 
För åberopad standard i sista stycket under denna rubrik i AMA 
Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3). 

Provning av svetsbultar för samverkanskonstruktioner 

Förundersökning 

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller 
SS-EN ISO 14 555 (2). 

Fästdon 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning07 
gäller SS-EN 10 204 (3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1). 

UTFÖRANDEKRAV 

Svetsning 

Svetsning av svetsbultar 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 14 555 (2). 

KONTROLL 
Andra, tredje och fjärde stycket under denna rubrik i AMA 
Anläggning07 utgår: 

Kontrollera att åberopade texter – utöver dem 
som står i AMA Anläggning 07 – återfinns under 
YCQ.121. Skriv i annat fall in texterna under 
denna rubrik i beskrivningen. 

Plåt 
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt SS-
EN 10 025-1:2004, Bilaga B. För material till huvudkonstruktionen ska 
slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur under 0 °C. 
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Alternativ verifieringsmetod 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 

Konstruktionsrör samt valsade stänger och balkar 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 
Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt 
SS-EN 10 210:2006, Bilaga D respektive SS-EN 10 219:2006, Bilaga 
D. För material till huvudkonstruktionen ska slagseghetsprovningen 
vara specificerad vid temperatur under 0 °C. 
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska 
ske enligt SS-EN 10 025-1:2004, Bilaga B. För material till 
huvudkonstruktionen ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid 
temperatur under 0 °C. 

Alternativ verifieringsmetod 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Svetsade konstruktioner 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Kvalitetskraven för svetsning enligt SS-EN ISO 3834-2 (1) ska 
uppfyllas. SS-EN ISO 14 731 (1) ska tillämpas varvid den svets-
ansvarige ska uppfylla kraven enligt 6.2, a eller b. 

Fortlöpande kontroll av svetsbultar för 
samverkanskonstruktioner 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Fortlöpande provning vid svetsning av svetsbultar skall utföras enligt 
SS-EN 14 555 (2), kapitel 10 med följande tillägg. Under löpande 
produktion skall per 500 svetsade bultar en bult böjprovas enligt 
SS-EN 14 555 (2), figur 1b och en bult böjprovas enligt figur 1c. 

Tilläggskontroll 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO/IEC 17011 (1). 

Oförstörande provning av svetsar 
Första meningen under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
De två sista strecksatserna under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
utgår. 
Erforderliga filmplaner för radiografering ska upprättas. Filmplanerna 
ska visa röntgenfilmernas läge och placering. 

ROSTSKYDDSSYSTEM 
Första, andra och elfte stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 
07 utgår. 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SIS 18 52 01 (3). 

Rostskyddsmålning 
En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn skall finnas utsedd. 
Denna person skall liksom de som utför rostskyddsarbetet ha 
erforderlig kompetens. 
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Exempel på lämpliga utbildningar är ”Diplomkurs 
för rostskyddsmålare” och ”Inspektör av 
rostskyddsmålning”. 

Blästring 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg. 
Blästermedel ska uppfylla krav enligt avsnitt 2.4.2 i KI Bulletin 104 
Anvisningar för kontroll av rostskyddsmålning. Blästerkorn ska vara 
skarpkantade typ grit. 

Målning 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg. 
Svetsfogar som utförs på byggplats får inte rostskyddsbehandlas 
innan kontroll av fog har utförts. 

Kontroll av rostskyddsmålning 

Grundkontroll 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Grundkontroll vid rostskyddsmålning ska utföras enligt BSK 99, avsnitt 
9:95 och redovisas på blankett 1. Blanketten finns på Vägverkets 
hemsida. 

Tilläggskontroll 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Vidhäftningsprovning skall med ändring av vad som anges i BSK 99, 
avsnitt 9:71, utföras enligt SS-EN ISO 4624 (1). 

GBD.11 Konstruktion av stålelement kategori A vid nybyggnad 
av bro 

GBD.112 Balk av stålelement kategori A vid nybyggnad av bro 

GBD.1121 Lådbalk av stålelement kategori A vid nybyggnad av 
bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Driftkostnaderna för elförbrukningen ska beaktas. 
Ange krav på avfuktningsanläggning under aktuell kod och rubrik i 
avsnitt QHC.  

GBD.116 Rörbro av stålelement 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändringar och tillägg: 
Andra stycket under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 
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Fästdon 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning07 
gäller SS-EN 10 204 (3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1). 

Korrosionsskydd 

Metalliskt korrosionsskydd 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller 
SS-EN ISO 1461 (1) 

Kombinerat korrosionsskydd 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller 
SS-EN ISO 1461 (1) 

Nötningsbeständigt kombinerat korrosionsskydd 

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller ASTM A 926-97 

Utsträckning av kombinerat korrosionsskydd 
På en rörbro som är förlagd under en tösaltad väg ska ändarnas 
utsidor förses med med kombinerat korrosionsskydd på hela 
omkretsen intill minst 1,0 m innanför släntytan 
Kombinerat korrosionsskydd på en vattenförande rörbro ska minst ges 
följande utsträckning: 
I sötvatten ska insidans hela längd och ändarnas utsida fram till en 
punkt belägen minst 1,0 m innanför släntytan vid medelvattenytans 
nivå behandlas upp till minst 0,5 m över medelvattenytans nivå, se 
figur VV GBD/2. 
I salthaltigt eller bräckt vatten ska hela in-och utsidan behandlas upp 
till minst 0,5 m över medelvattenytans nivå. 
Ange typ och utsträckning av kombinerat korrosionsskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur VV GBD/2 Utsträckning av kombinerat korrosionsskydd på 
konstruktioner i sötvatten 

UTFÖRANDEKRAV 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller 
SS-EN ISO 1461 (1) 
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Ange krav på schakt och fyllning för rörbro av 
multipelkonstruktion e d enligt aktuella koder och 
rubriker för bro under CBB.51, CBC.51, CEB.41, 
CEB.52 m fl. Ange under aktuell kod och rubrik 
att i de fall den fria öppningen är minst 5,0 m skall 
även återfyllning och packning utföras enligt 
arbetsbeskrivning. 

Transporter på bro under byggtiden 

GBD.3 Konstruktion av stålelement vid reparation 

GBE KONSTRUKTIONER AV ALUMINIUMELEMENT I 
ANLÄGGNING 

GBE.1 Konstruktion av aluminiumelement kategori A vid 
nybyggnad 

KONTROLL 
Kontrollera att åberopade texter – utöver dem 
som står i AMA Anläggning 07– återfinns under 
YCQ.121 . Skriv i annat fall in texterna under 
denna rubrik i beskrivningen. 

GBE.11 Konstruktion av aluminiumelement kategori A vid 
nybyggnad av bro 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller 
SS-EN 10 204 (3). 

GBE.112 Balk av aluminiumelement kategori A vid nybyggnad 
av bro 

GBE.113 Brobaneplatta av aluminiumelement kategori A vid 
nybyggnad av bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändring i första stycket: 
För konstruktioner i marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 
och EN AW-7020 enligt SS-EN 485-2:2007 inte användas. 

GBF KONSTRUKTIONER AV TRÄELEMENT I ANLÄGGNING 

GBF.1 Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Leveranser av limträ ska uppfylla kraven i Svensk Limträkontrolls 
publikation 1997:1, Regler för tillverkningskontroll av limträ och limmat 
konstruktionsvirke”. 

GBF.11 Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad 
av bro 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN 335-2:2006 (2) 
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MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändring och tillägg:  
Benämningen ”riskklass” ändras till benämningen ”användningsklass”.  

Fästdon och beslag 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 
Spik, skruv, mutter, bricka, spännstag och andra ståldetaljer som 
används i förband ska ges följande korrosionsskydd. 
Spik och bricka, varförzinkning minst enligt SS-EN ISO 1461 (1), 
tabell 2. 
Skruv mutter och spännstag, varförzinkning enligt SS-EN ISO 10684 
(1). 
Ståldetaljer, varmförzinkning minst enligt SS-EN ISO 1461 (1), tabell 
NA.1, Fe/Zn 115. 
Spännstag med tillhörande muttrar får alternativt ytbehandlas enligt 
följande. Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket 
vid munstycket ska vara minst 20 MPa. Ytorna ska blästras till Sa 21/2 
enligt SS 05 59 00 och ha ytråhet grov enligt SS-EN ISO 8503-2. 
Metallsprutning ska utföras enligt SS-EN 22 063 med Zn 85 Al 15  till 
en tjocklek av minst 40 µm. Rostskyddet på ändarna av kapade 
spännstag ska lagas enligt SS-EN 1461, avsnitt 6.3. 

Skruvförband 
Skruvförband ska utformas så att möjlighet till efterdragning finns. 
Under skruvhuvudet ska finnas brickor av sådan storlek att träet inte 
krossas vid åtdragning. 

Skydd av träkonstruktion 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
I de fall konstruktionen skall skyddas mot virkesförstörande insekter 
får dock virket inte vara oimpregnerat, såvida inte dess naturliga 
motståndskraft mot insektsangrepp påvisas vara tillräcklig. 

Kemiskt träskydd – tryckimpregnering 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 335-2:2006 (2), SS-EN 351-1 (1) respektive SS-EN927-
1 (1). 
Första stycket under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Krav på impregnering gäller för konstruktionsdelar av trä ingående i 
huvudkonstruktionen samt räcken. Om konstruktionsdel kan definieras 
till olika miljöer gäller den strängaste miljön.  

Intäckning 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Spännstag 
Text under denna rubrik gäller med följande tillägg:  
Spännstag ska vara godtagna av beställaren. 
Godtagna spännsystem och spännenheter anges i YE. 
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Ytbehandling 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 22 063 (1). 

GBF.111 Pelare, balk o d av träelement kategori A vid 
nybyggnad av bro 

Toleranser 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 390 (1) samt SS-EN 336 (2). 

GBF.112 Brobaneplatta av träelement kategori A vid nybyggnad 
av bro 

Tvärspänd brobaneplatta 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 338 (2) samt SS-EN 335-2 (1). 
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H KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR 

HB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I 
ANLÄGGNING 

HBB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV 
METALL I ANLÄGGNING 

HBB.1 Konstruktion av längdformvaror av stål 

HBB.12 Konstruktion av kallbearbetat stål 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 15 630-3 (1).  

HBB.121 Linor och kablar 

HBB.1211 Linor och kablar till bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Leveranskrav 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN 10 204 (3). 

HBB.122 Spännstag 

HBB.1221 Spännstag till bro 
Godtagna spännsystem och spännenheter i tvärspända 
brobaneplattor av trä anges i YE. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Tabell HBB/2 under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS 14 21 37 (4) respektive SS-EN ISO 15 630-3 (1). 

Tabell VV HBB/2. Minsta tid till brott 

Typ av 
konstruktions-
element 

d 
[mm] 

enstaka prov 
tf, i [h] 

medelvärde* 
tf, m [h] 

Spänn- 
stång 

 d = 15 
15 < d < 25 
25 < d < 32 

 20 
 60 
 100 

 50 
250 
400 

* medelvärde av samtliga prov, dock minst 6 stycken 

Leveranskrav 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning07 
gäller SS 21 25 20 (2) respektive SS-EN 10 204 (3). 
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HBB.2 Konstruktion av längdformvaror av aluminium eller 
aluminiumlegering 

HBB.21 Konstruktion av aluminium eller aluminiumlegering i 
bro, brygga, kaj m m 

HBB.211 Konstruktion av aluminium eller aluminiumlegering i 
bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande ändring: 
För konstruktioner i marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 
och EN AW-7020 enligt SS-EN 485-2:2007 inte användas. 

KONTROLL 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning07 gäller SS-EN 10 204 (3). 

HBD KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I 
ANLÄGGNING 

HBD.1 Konstruktion av längdformvaror av furu eller gran 

HBD.11 Konstruktion av furu eller gran i bro, brygga, kaj m m 

HBD.111 Konstruktion av furu eller gran i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Fästdon 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1) och SS-EN ISO 10 684 (1).  

Yt- och skyddsbehandlingar 

Kemiskt träskydd − tryckimpregnering 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 351-1 (1). 

J SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, 
DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR 
E D 

JB SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, 
ASFALTMASTIX, EPOXI E D I ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Tätskiktsmatta 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 2.1.1. 
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Polymermodifierad asfaltmastix 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 3.1.1. 

Bitumenlösning 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 9.1.1. 

Fästdon 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1) 

UTFÖRANDEKRAV 

Förbehandling av ytor 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Uppstickande partiklar får inte sticka upp mer än 1,5 mm från 
betongytan. 

JBC VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSPAPP MED 
BITUMEN I ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 4.1.1. 

JBC.1 Vattentäta skikt av tätskiktspapp med bitumen i bro 
För åberopad publikation under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller avsnitt 4.1.2. 

Bitumenlösning till ytbehandling 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 9.1.2. 

KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 4.2. 

JBE VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, 
ASFALTMASTIX E D I ANLÄGGNING 

JBE.1 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta 

JBE.11 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Bitumenlösning till ytbehandling 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 2.1.2-2.1.3. 
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KONTROLL 

Fortlöpande provning av vidhäftning 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 2.2.1. 

JBE.111 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
betong 

UTFÖRANDEKRAV 
Vid osäkra väderleksförhållanden ska arbetet bedrivas med 
väderskydd. Även avfuktningsanläggning kan fordras. 

KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 2.2.2-2.2.3. 

JBE.1111 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
betong vid reparation 
Följande text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07gäller 
med följande tillägg: 
Alternativet bitumenlösning ska tillämpas. 

JBE.112 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
stål 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Försegling med epoxi 
Epoxiförseglingen ska ha härdat innan tätskiktet läggs ut. 
I anslutning till utförande av tätskikt ska det avsandade epoxiskiktet 
rengöras och torkas. Torkningen ska utföras så att epoxin inte skadas 
av för höga temperaturer. 

KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 2.2.2. 

JBE.112//1 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
stål vid reparation 
Tätskikt ska tas bort på sådant sätt att konstruktionsstålet inte skadas. 
Rengöring av stålytan från tätskiktet ska utföras med blästring eller 
fräsning. Efter rengöringen ska det inte finnas några kvarsittande 
fläckar efter tätskiktet. 
Avfallsrester från tätskiktet ska tas om hand och deponeras på 
lämpligt sätt. 
Eventuellt drivmedels- eller oljespill på ytan ska omedelbart avlägsnas 
och tas om hand. 
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JBE.113 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
trä 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 

Ytbehandling med bitumenlösning 
Före utläggningen av tätskiktsmattan ska träytor behandlas med 
polymermodifierad bitumenlösning med en sådan mängd att ytan blir 
helt täckt. 

JBE.1131 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
trä vid reparation 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Tätskikt ska tas bort på sådant sätt att plattan inte skadas. 
Träytan ska göra ren från tätskiktet så att erforderlig vidhäftning till det 
nya tätskiktet kan uppnås.  
Avfallsrester från tätskiktet ska tas om hand och deponeras på 
lämpligt sätt. 
Eventuellt drivmedels- eller oljespill på ytan ska omedelbart avlägsnas 
och tas om hand. 

JBE.114 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av 
aluminium 

KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 2.2.2. 

JBE.2 Vattentäta skikt av asfaltmastix 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 3.1.4. 

Tillverkning och transport 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 3.1.2. 

UTFÖRANDEKRAV 

Utläggning av asfaltmastix 

JBE.21 Vattentäta skikt av asfaltmastix i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 3.1.5. (glasfibernät) och avsnitt 9.1.2 (bitumenlösning). 
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Förundersökning av asfaltmastix 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 3.1.3. 

KONTROLL 

Fortlöpande provning 

Vidhäftningsprov 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 3.3.1-3.3.6. 

JBF VATTENTÄTA SKIKT AV EPOXI I ANLÄGGNING 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 5.1.4. 

JBF.1 Vattentäta skikt av epoxi i bro 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning07 utgår. 
Försegling ska utföras med två lager epoxi. När även kantförsegling 
ska utföras ska förseglingen även dras upp som ett första lager 
kantförsegling. Det andra lagret kantförsegling ska utföras enligt 
JBJ.112. 
För att säkerställa utförandet av tätskikt ska väderskydd anordnas. 
Arbete med epoxi får inte utföras under följande förhållanden: 
−  vid nederbörd, dagg, dimma 
−  vid yttemperaturer under 8°C 
−  vid yttemperaturer över 45 C 
−  vid stigande temperatur  
Yttemperaturen på underlaget skal vara minst 3 °C över daggpunkten 
för den omgivande luften. 
Före och under epoxiarbetets utförande ska luftens, underlagets och 
materialets temperatur samt luftfuktigheten registreras. Luftens 
daggpunktstemperatur ska bestämmas med hjälp av 
daggpunktstabell. Mätvärdena ska protokollföras. 
Vid blandning av epoxin ska fullständiga satsstorlekar användas. 
Epoxikomponenterna ska blandas med varandra tills blandningen blir 
homogen. Blandningen ska utföras med hjälp av en långsamt gående 
omröringsutrustning. Lösningsmedel får inte tillsättas. 
Tömda behållare ska lagras på sådant sätt att inga rester kan komma 
ut på underlaget. 

JBF.11 Vattentäta skikt av epoxi på brobaneplatta av betong 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 5.1.1. 
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KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 5.3.2. 

JBF.12 Vattentäta skikt av epoxi på brobaneplatta av stål 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 5.1.2-5.1.3. 

UTFÖRANDEKRAV 

KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 5.3.1. 

JBG VATTENTÄTA SKIKT AV AKRYLAT ELLER 
POLYURETAN I ANLÄGGNING 

JBG.1 Vattentäta skikt av akrylat eller polyuretan i bro 

JBG.11 Vattentäta skikt av akrylat i bro 

MATERIAL-OCH VARUKRAV 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 6.1.1-6.1.4. 

KONTROLL 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 6.2. 

JBG.12 Vattentäta skikt av polyuretan i bro 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 7.1.1. 

JBJ FÖRSEGLINGAR I ANLÄGGNING 

JBJ.1 Kantförseglingar av tätskikt 

JBJ.11 Kantförseglingar av tätskikt i bro 

JBJ.111 Kantförseglingar med bitumen i bro 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Kantförsegling med bitumen godtas endast om tätskikten består av 
tätskiktspapp med bitumen (membranisolering). 

JBJ.112 Kantförseglingar med epoxi i bro 
För åberopad publikation under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller avsnitt 8.1.1. 
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JBJ.113 Kantförseglingar med tätskiktsmatta i bro 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Före kantförseglingen ska betongytor behandlas med bitumenlösning 
som påförs med en mängd av 0,2-0,3 kg/m2. 

JBJ.8 Diverse förseglingar 

JBJ.81 Diverse förseglingar i bro 
Förseglingen ska utföras 200 mm in på tätskiktet och 300 mm ned på 
den vertikala delen av brobaneplattan. 
Vid tätskikt med tätskiktsmatta eller tätskiktspapp ska tätskiktet vid 
broände dras ned 300 mm på den vertikala delen av brobaneplattan. 
Vid ramben med horisontell gjutfog ska tätskiktet avslutas 200 mm 
nedanför fogen. 
Vid ramben med horisontell gjutfog ska försegling utföras på ett 
område av 100 mm på ömse sidor om fogen. 
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L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, 
SKYDDSIMPREGNERINGAR M M 

LB PUTS 

LBB PUTS I ANLÄGGNING 

LC MÅLNING M M 

LCB BYGGPLATSMÅLNING I ANLÄGGNING 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår. 
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE. 

LCB.2 Målning av betongkonstruktioner 

LCB.21 Målning av betongkonstruktioner i bro 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår. 
Målningsprodukter för betong ska uppfylla kraven i bilaga VV LCB/1. 

LCB.3 Målning av träkonstruktioner 

LCB.31 Målning av träkonstruktioner i bro 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning07 gäller 
SS-EN 927-1 (1). 

LCB.6 Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner 
Krav enligt GBD.1, ROSTSKYDDSSYSTEM, gäller. 

LCB.61 Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i bro  

LCB.612 Rostskyddsmålning av svetsade stålkonstruktioner i 
bro, ommålning 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Ommålningen ska utföras enligt ROSTSKYDDSSYSTEM i GBD.1.  

LCB.614 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade 
stålkonstruktioner i bro, förbättring 

LCB.6141 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade 
stålkonstruktioner i bro, förbättring med krav på 
blästring 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning07 gäller med 
följande tillägg: 
Rostskyddssystem ska utföras enligt BSK, avsnitt 8:72, med följande 
tillägg för förbehandlingen: 
Rengöring ska utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid 
munstycket ska vara minst 20 MPa. 
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LCB.6142 Rostskyddsmålning av svetsade och nitade 
stålkonstruktioner i bro, förbättring utan krav på 
blästring 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Ytbehandlingen ska uppfylla minst följande krav: 
Sprickbildning, enligt BSK 99, tabell 8:72i. 
Flagningsgrad, enligt BSK 99, tabell 8:72i. 
Ritsprov, grad 2 SS-EN ISO 2409 (1). 
Blåsgildning, täthet 1 storlek 3 enligt SS-EN ISO 4628-2 (1). 
Rostgrad, Ri 2 enligt SS-EN ISO 4628-3 (1). 
Bättringsmålning ska utföras enligt följande: 
− Rengöring skall utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid 

munstycket skall vara minst 30 MPa. 
− Löst sittande färg ska avlägsnas med en metod som anges i 

beskrivningen. 
− Rostiga ytor med rostgrad B, C och D ska bearbetas till utseende 

motsvarande B St 2, C St 2 respektive D St 2 enligt SS 05 59 00. 
Metallytor får inte bearbetas så att de blir blanka. 

− Grundfärg av högvätande linoljeprodukt ska appliceras så att ytan 
mättas och får ett blankt utseende efter att lösningsmedlet 
avdunstat. 

− Järnglimmerpigmenterad mellanfärg ska appliceras till en tjocklek 
av minst 50 µm 

− Täckfärg av fet alkydfärg ska appliceras till en tjocklek av minst 
50 µm. 

För detta rostskyddssystem godtas att kravet på Scabprovning enligt 
BSK, avsnitt 8:72 inte uppfylls. 

LCB.61//5 Rostskyddsmålning av varmförzinkat räcke 
Vid ytbehandling av varmförzinkat räcke skall följande 
rostskyddssystem användas: 
− rengöring skall utföras med högtryckstvättning varvid trycket vid 

munstycket skall vara minst 20 MPa 
− blästring med skarpkantade blästerkorn, typ grit. Alternativt 

blästras till ren fast sittande zink varvid den blästrade ytans ytråhet 
skall överensstämma med klass "fin" enligt SS-EN ISO 8503-2. 

− Grundfärg av färgtyp EP(Zn) enligt BSK, tabell 8:72g med tjocklek 
minst 40 µm. 

− Mellanfärg av färgtyp EP enligt BSK, tabell 8:72g med tjocklek 
minst 100 µm. 

− Täckfärg för korrosivitetsklass C4 enligt rostskyddssystem i BSK, 
tabell 8:72c, system S4.22-EP(Zn)/EP/PUR. 

Hål och snittytor som utförs vid reparation av varmförzinkat räcke skall 
ytbehandlas enligt BSK, tabell 8:72c, system S9.11-EP/PUR. 

LCB.61//6 Rostskyddsmålning av räcke som inte är 
varmförzinkade, ommålning 
Ommålning av målat räcke som inte är varmförzinkat ska utföras 
enligt LCB.612. 
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LCB.61//7 Rostskyddsmålning av estetiskt målade räcken, 
ommålning 
Ommålning av estetiskt målade räcken med skador i 
varmförzinkningen ska utföras med rostskyddssystem enligt LCB.615. 
Ommålning av estetiskt målade räcken utan skador i 
varmförzinkningen ska utföras enligt DEG.12.  

LD SKYDDSBELÄGGNING 

LDB SKYDDSBELÄGGNING I ANLÄGGNING 

LDB.1 Metallisering 

LDB.11 Förzinkning 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Valfri förzinkningsmetod  
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

VARMFÖRZINKNING 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1) respektive SS-EN ISO 10 684 (1). 

UTFÖRANDEKRAV 

Skador på förzinkning av stålelement i bro 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1) respektive SS-EN 22 063 (1). 

LDB.3 Reparation av skyddsbeläggningar 

LDB.31 Reparation av förzinkade ytor 

LDB.311 Reparation av förzinkade ytor på räcken på väg eller 
bro  

LDB.3112 Reparation av förzinkade ytor på räcken på bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 
Vid ommålning av skador i ytbehandlingen på nedre delen av 
räckesståndare till varmförzinkade räcken ska målningssystem enligt 
LCB.615 användas. 
Ommålningen ska minst omfatta 30mm nedåt och 100 mm uppåt från 
betongytan. Bortbilning och ilagning av betong ska utföras enligt 
EBE.1212. 
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LF SKYDDSIMPREGNERING 

LFB SKYDDSIMPREGNERING I ANLÄGGNING 

LFB.3 Skyddsimpregnering mot inträngning av klorider och 
vatten 

LFB.31 Skyddsimpregnering av betongytor mot inträngning av 
klorider och vatten 

LFB.311 Skyddsimpregnering av betongytor i bro mot 
inträngning av klorider och vatten 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändringar och tillägg: 
Första och tredje styckena i AMA Anläggning 07 utgår. 
Medel för skyddsimpregnering ska uppfylla kraven i SS-EN 1504-2 (1) 
inklusive kraven i tabell VV LFB/1. 
Betongprovkroppar som ska användas för provningar enligt tabell 
VV LFB/1 ska vara av ”Type C (0,45)” enligt SS-EN 1766 (1) med 
undantag för provkroppar till impregneringsdjup som ska vara av 
”Type C (70)” enligt SS-EN 1766 (1). 
Verifiering och bekräftelse av överensstämmelse för 
impregneringsmedel ska ske enligt SS-EN 1504-2 (1). För 
bekräftelsen enligt tabell ZA.2 i ovannämnda standard ska system 2+ 
gälla. 

Inträngningsdjup 
Text och rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Tabell VV LFB/1 Provning av impregneringsmedel 

16BEgenskap 17BProvningsmetod 18BKrav 
19BInverkan på ut-
torkning 

20BSS-EN 13 579 21BUttorkningskoefficienten 
(DRC) skall uppfylla kravet 
som anges i SS-EN 1504-2 
(1) tabell 3, klass I. 

22BInverkan på be-
tongens frostbe-
ständighet 

23BSS-EN 13 581 Provas både på 
betong med tillsatt luft och på 
betong utan tillsatt luft. Den 
tillsatta luften i betongen skall 
ligga mellan 4 - 5 %. 

24BAvflagningen från 
behandlade provkroppar 
skall uppfylla kravet som 
anges i SS-EN 1504-2 (1) 
tabell 3. 

25BInverkan på be-
tongens vätske-
absorption 

SS-EN 13 580  26BAbsorptionskoefficienterna 
(AR, ARKOH ) skall uppfylla 
kraven som anges i SS-EN 
1504-2 (1) tabell 3.  

27BInverkan på be-
tongens klorid-
upptagning 

Provkropparna tillverkas 
och lagras enligt SS-EN 
1766 (1). Provkroppar 100 
x 100 x 20 mm sågas från 
kubens centrala delar 
vinkelrätt mot överytan (3 
behandlade och 3 
obehandlade) och 

29BKloridhalten i behandlad 
provkropp får efter 
provning inte överstiga 15 
% av motsvarande 
mätvärde för obehandlad 
provkropp. 
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konditioneras i 14 dygn i 
(21 ± 2) °C med (60 ± 10) 
% RF. Efter konditione-
ring, ytbehandlas tre 
provkroppar och lagras 
därefter i samma klimat i 
ytterliggare 14 dygn. 

Behandlade och 
obehandlade provkroppar 
lagras i 15 % NaCl-
lösning, dock i separata 
behållare, till en 
sammanlagd lagringstid av 
56 dygn. Efter lagring 
slipas ytskiktet på 2,5 mm 
bort från provkroppens alla 
sidor varefter prov-
kroppens kloridinnehåll 
bestäms som halten Cl- i % 
av cementvikten.  
28BKloridinnehållet kan 
bestämmas med SP Metod 0433 
eller motsvarande. 

30BImpregneringsdjup Provkroppar (3 st) 
tillverkas av betong med 
vct = 0,70 enligt SS-EN 
1766 (1) samt ytbehandlas 
och lagras i 56 dygn efter 
appliceringen enligt 
anvisningar i SS-EN 
13 579. Provkropparna 
bryts itu och brottytorna 
fuktas med vatten. Därefter 
mäts tjockleken på det 
vattenavvisande skiktet 
enligt principen i SS-EN 
14 630. 

31BImpregneringsdjup ≥ 6 
mm. 

LFB.4 Skyddsimpregnering med klotterskyddsmedel 

LFB.41 Skyddsimpregnering av betongytor med 
klotterskyddsmedel 

LFB.411 Skyddsimpregnering av betongytor i bro med 
klotterskyddsmedel 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 utgår. 
Medel för klotterskydd ska uppfylla kraven i tabell VV LFB/1 avseende 
inverkan på uttorkning och frostbeständighet. Vid provning av 
frostbeständighet godtas att endast betong utan luftinblandning 
provas.  
Lösningsmedel ska utgöras av vatten. 
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Klotterskyddsmedel ska påföras enligt tillverkarens 
rekommendationer. 
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N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M 

NB KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I 
ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Fästdon 

Fästdon i bro 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN 10 204 (3) respektive SS-EN ISO 10 684 (1). 

Allmänt konstruktionsstål 
För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-ISO 8501-3 (2) respektive SS-EN ISO 1461 (1). 

Yt- och skyddsbehandlingar 

Förzinkning av stålelement till bro 

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1) respektive SS-EN 22 063 (1). 

Sprutförzinkning av stålelement till bro 

För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1).  

Aluminium 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
ändring av andra stycket: 
Aluminiumkonstruktioner ska utföras enligt VKR kap. 10. För 
konstruktioner i marin miljö och vägmiljö får legering EN AW-2014 och 
EN AW-7020 enligt SS-EN 485-2:2007 inte användas. 

NBB KOMPLETTERINGAR TILL BJÄLKLAGSÖPPNINGAR 
M M I ANLÄGGNING 

NBB.1 Gallerdurkstäckningar, slitsdurkstäckningar, 
durkplåtstäckningar m m 

NBB.11 Gallerdurkstäckningar 

NBB.111 Gallerdurkstäckningar av allmänt konstruktionsstål 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 

NBB.13 Durkplåtstäckningar 

NBB.131 Durkplåtstäckningar av allmänt konstruktionsstål 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 
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NBC KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M I 
ANLÄGGNING 

NBC.2 Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d 

NBC.21 Dörrar 

NBC.211 Dörrar av metall 

NBC.2112 Dörrar av rostfritt stål 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS 142343 (14). 

NBJ TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR I 
ANLÄGGNING 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 

INSPEKTIONSBRYGGA 
Trappor, stegar och gallerdurk till inspektionsbrygga ska uppfylla krav 
enligt NBK.111, NBJ.1111 och NBB.111. 
Hela inspektionsbryggan ska vara varmförzinkad minst motsvarande 
korrosivitetsklass C4, tabell NA.1, Fe/Zn 115 enligt 
SS-EN ISO 1461 (1). 
Inspektionsbryggan ska monteras utan elektrisk kontakt med 
armeringen i betongkonstruktion. 

NBJ.1 Stegar, stegjärn o d 

NBJ.11 Stegar för fast vertikal montering 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS 831340 (3). 

NBJ.111 Stegar av allmänt konstruktionsstål för fast vertikal 
montering 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 

NBJ.12 Stegjärn 

NBJ.121 Stegjärn av allmänt konstruktionsstål 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 

NBJ.2 Skyddsräcken vid uppstigningsöppningar 

NBJ.21 Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid 
uppstigningsöppningar 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 
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NBJ.211 Skyddsräcken av allmänt konstruktionsstål vid 
uppstigningsöppningar i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Följande text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår: 
Sjunde stycket: ”Skyddsnät ska ... aluminium.”  
Övrig text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Stål ska uppfylla krav enligt GBD. 

UTFÖRANDEKRAV 
Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
Ett skyddsräcke ska vara minst 1,0 m högt och vara utformat så att 
det hindrar fall genom eller under räcket. 

NBK TRAPPOR, TRAPPRÄCKEN M M I ANLÄGGNING 

NBK.1 Trappor m m 

NBK.11 Trappor av metall 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller SS-EN ISO 1461 (1). 

NBK.111 Trappor av metall i bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Trappors bredd ska vara minst 0,8 m och de ska förses med 
skyddsräcken enligt NBK.211. 
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P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT  

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
Dag- och dränvattenledning skall uppfylla krav enligt toleransklass A i 
Svenskt Vatten P91. 

PBB.217 Trumma av rör av vågprofilerad, förzinkad stålplåt, i 
ledningsgrav 
I AMA Anläggning 07 Tabell PB/2 utgår rörtyp B. 
Korrosionsskydd av varmförsinkad plåt skall utföras enligt 
EN 10 142 Fe PO2 G Z 600 laminerad på båda sidor med plastfilm av 
polyeten. Laminering skall ske före korrugering och utföras enligt 
AASHTO M246 och ASTM 742. Plastfilmens tjocklek skall vara minst 
250 μm. Metoden tillåts endast för spiralfalsade trummor. 

PBB.4 Ledning av betongrör i ledningsgrav 

PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav 
Rör och rördelar av oarmerad betong till dagvattenledning och trumma 
skall vara av lägst hållfasthetsklass 90 enligt SS-EN 1916 och 
kompletterande krav i SS 22 70 00. 
Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter mindre än 
eller lika med 1200 mm, till dagvattenledning och trumma skall vara av 
lägst hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande 
krav i SS 22 70 00. 
Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter större än 
1200 mm, till dagvattenledning och trumma skall vara av lägst 
hållfasthetsklass 135 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i 
SS 22 70 00. 
Rör och rördelar av betong med innerdiameter större än 1000 mm, till 
dagvattenledningar och trummor under väg skall vara armerade. 

PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav 

PBB.55 Ledning av plaströr, vägrör, i ledningsgrav 
Plaströr till dagvattenledningar och trummor skall ha ringstyvhet minst 
8 kPa under trafikerade ytor och för ej trafikerade ytor minst 4 kPa. 
Ringstyvhet bestäms enligt SS 3632. 

PB-.2 Ledning av stålrör 
För åberopad standard under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 
07 gäller följande: SS 142343 (14). 
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PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, 
PROVNINGAR M M PÅ RÖRLEDNINGAR I 
ANLÄGGNING 

PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, 
SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 

PCC.2 Fästdon, fixeringar, styrningar mm för rörledning 

PCC.21  Fästdon för rörledning 
För åberopade standarder under denna kod och rubrik i AMA 
Anläggning 07 gäller följande: SS-EN ISO 1461 (1), 
SS-EN ISO 10684 (1). 

PD BRUNNAR O D I MARK 

Betäckning till brunn 
Betäckningar för brunnar etc ska justeras om de kommer att ligga 
över eller mer än 15 mm under beläggningens yta. Efter justering ska 
betäckningar ligga 5-10 mm under beläggningens överyta. 
I grusvägar skall brunnsbetäckningar ligga minst 100 mm under 
vägytan och vara övertäckta.  
Utbyte av betäckning ska ske i samråd med ledningsägare. 
Intag till dagvattenbrunnar i diken skall utföras med lågbyggd kupolsil. 
Betonglock skall läggas 100-200 mm över omgivande mark. Inom 
säkerhetszonen får dock inte brunnsbetäckningar eller andra föremål 
sticka upp mer än 100 mm över omgivande mark.  

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
Brunnsbetäckning i trafikerad yta skall minst uppfylla krav enligt klass 
D 400 i SS-EN 124. 

Brunn av betong 
Brunn av betong skall vara veriefierad till nivå 4 enligt avsnitt YE. 

PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning 
Nedstigningsbrunn skall uppfylla krav på täthet enligt Svenskt Vatten 
P91. 

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, 
LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 
Betäckningar 
Betäckningar för ventiler etc ska justeras om de kommer att ligga över 
eller mer än 15 mm under beläggningens yta. Efter justering ska 
betäckningar ligga 5-10 mm under beläggningens överyta. 
Utbyte av betäckning ska ske i samråd med ledningsägare. 
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Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, 
TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING 

YCD RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING 

YCD.1 Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, 
rörledning m m 

Handlingarna skall levereras senast ?, till ?. 
Handlingarna skall levereras insatta i pärmar, 
original i ljuskopierbart utförande + ? exemplar 
kopior. 
Handlingarna skall levereras på CD ROM i ? 
exemplar. 
Handlingarna skall levereras som mikrofilm. 
Handlingarna skall levereras ?. 

YCD.11 Relationshandlingar för väg, plan o d samt 
vegetationsyta 

YCD.111 Relationshandlingar för väg, plan o d 
Text i AMA utgår 

REDOVISNING AV ÅTGÄRD 
Alla konstruktioner skall dokumenteras med beräkningar, ritningar och 
beskrivningar. 
Förteckning över restriktioner skall upprättas, t ex avseende maximalt 
tillåten fyllning, avschaktning, dränering och infiltration. 
Restriktionsområde är normalt större än vägområde. 

RELATIONSHANDLING 
Inmätning och dokumentation av utförda beläggningsåtgärder ska 
redovisas på av beställaren tillhandahållna blanketter. Inmätning, 
dokumentation och all provtagning ska redovisas till den Nationella 
Vägdatabasen. 
Alla konstruktioner skall dokumenteras med avseende på läge, 
dimensioner använda material, uppmätta funktionella egenskaper, 
utförande etc samt med avseende på vad som kan behövas för 
planering och genomförande av framtida underhåll och drift. Inmätning 
skall anslutas till det system som angivits av beställaren och med 
angiven noggrannhet. 
Dokumentation av bestyrkta egenskaper för produkter enligt 
EN-standarder skall redovisas i relationshandlingar. 
Sådana material som kan påverka miljön på ett negativt sätt skall 
dokumenteras med avseende på kemisk sammansättning, placering, 
vidtagna skyddsåtgärder och krav på hantering.  
Användning av nya material, som från miljösynpunkt bedömts 
godtagbara, skall dokumenteras om betryggande bevisning om 
materialets oskadlighet saknas. 
Material som kan orsaka skada vid oriktig behandling skall 
dokumenteras. 



 

 110

OBUNDNA MATERIAL TILL VÄG, PLAN O D 
Resultat från kontroll skall bifogas relationshandlingarna. Alla 
kontrollobjekt som omfattats av statistisk acceptanskontroll skall 
redovisas med avseende på:  
− Identifikation 
− Utsträckning 
− Antal observationer och erhållna värden på aktuella 

kriterievariabler 
− Enskilda mätpunkters koordinater eller mätvärden behöver dock 

inte redovisas. 

BITUMENBUNDA MATERIAL OCH LAGER TILL VÄG, 
PLAN O D 
Resultat från kontroll skall bifogas relationshandlingarna. Alla 
kontrollobjekt som omfattats av statistisk acceptanskontroll skall 
redovisas med avseende på:  
− Identifikation 
− Utsträckning 
− Antal observationer och erhållna värden på aktuella 

kriterievariabler 
− Enskilda mätpunkters koordinater eller mätvärden behöver dock 

inte redovisas. 
Registrering av utförda beläggningsåtgärder och dokumentation från 
uppmätning av fri höjd under broar vid beläggningsåtgärd skall utföras 
av entreprenören och lämnas till beställaren vid slutbesiktningen. 

Konstruktiv utformning 
För varje objekt och beläggningstyp skall följande dokumenteras 
− Entreprenör 
− Objektstyp 
− Vägnummer 
− Avsnitt, löpande längd 
− Objektets benämning 
− Objektnummer  
− Län 
− Beläggningstyp 
− Mängd, tjocklek 
− Metod 
− Komplett arbetsrecept 
− Resultat från materialkontroll 
− Enhet 
− Bindemedel, typ 
− Bindemedel, tillsats 
− Stenstorlek, max 
− Mängd, ton 
− Yta, täckning 
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− Åtgärdskostnad 
− Avsnitt, sida 
− Avsnitt, körfält i meter 

Utförande 
För varje objekt och varje beläggningstyp skall följande dokumenteras 
− Tid för utförande 
− Väderleksobservationer 
− Övriga faktorer som påverkat resultatet 
− Resultat från egenkontroll 
− Resultat från kvalitetskontroll 
− Resultat från tilläggskontroll 
− Synpunkter på resultat 

CEMENTBUNDNA MATERIAL OCH LAGER TILL VÄG, 
PLAN O D 

Utformning och utförande av bärlager med cementbundet 
grus 
För varje objekt skall följande dokumenteras 
− Hållfasthet 
− Lagertjocklek 
− Sprickanvisning 
− Tillämpad produktionsmetod  

Resultat av kontroller av bärlager med cementbundet grus 
För varje objekt skall följande resultat från kontroll redovisas 
− Hållfasthet 
− Lagertjocklek 
− Jämnhet och tvärfall 

Utformning och utförande av lager med cementbetong 
För varje objekt skall följande dokumenteras 
− Lagertjocklek 
− Hållfasthet 
− Fogar och sammanhållningskonstruktioner 
− Tillämpad produktionsmetod 

Resultat av kontroller av lager med cementbetong 
För varje objekt skall följande resultat från kontroll redovisas 
− Hållfasthet 
− Frostbeständighet 
− Lagertjocklek 
− Jämnhet och tvärfall 
− Friktion 
− Kulkvarnsvärde 
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YCH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING 

YCH.2 Driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d 
Entreprenören ska upprätta driftplan för 
hängbro 
snedkabelbro 
bågbro 
träbro  
bro med teknisk livslängd 80 år 
öppningsbar bro 
bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet 

YCJ UNDERLAG FÖR DRIFTINSTRUKTIONER FÖR 
ANLÄGGNING 

YCJ.2 Underlag för driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d 
Entreprenören ska upprätta underlag för driftplan för 
hängbro 
snedkabelbro 
bågbro 
träbro  
bro med teknisk livslängd 80 år 
öppningsbar bro 
bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet 

YCK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR ANLÄGGNING 

YCK.2 Underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d 

YCK.21 Underhållsinstruktioner för bro 
Entreprenören ska upprätta underhållsplan för 
− hängbro 
− snedkabelbro 
− bågbro 
− träbro  
− bro med teknisk livslängd 80 år 
− öppningsbar bro 
− bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet 

YCL UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR 
ANLÄGGNING 

YCL.2 Underlag för underhållsinstruktioner för bro, brygga, 
kaj o d 
Entreprenören ska upprätta underlag för underhållsplan för 
− hängbro 
− snedkabelbro 
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− bågbro 
− träbro  
− bro med teknisk livslängd 80 år 
− öppningsbar bro 
− bro med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet 

YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 

YCQ.1 Kontrollplaner för byggande av anläggning 

YCQ.12 Kontrollplaner för bro, brygga, kaj o d 

YCQ.121 Kontrollplaner för bro 
Text under denna kod och rubrik i AMA Anläggning 07 gäller med 
följande tillägg: 
Kontrollplan för tilläggskontroll vid tillverkning av broräcken ska minst 
omfatta 
− oförstörande provning av svetsar till 10 % (100 % provning av var 

tionde svets) 
− kontroll av skikttjocklek och vidhäftning enligt BSK 99, avsnitt 9:71, 

vid räcken som målats av estetiska skäl. Antal provningsområden 
för skikttjockleksmätningen skall bestämmas enligt SS-ISO 19840 
(1). Räcken till en bro betraktas som ett objekt. 

Tilläggskontroll för slutna profiler skall omfatta täthetsprovning till 
100 %. Vid täthetsprovning skall Arbetsmiljöverkets publikation AFS 
1985:14 ”Tryckprovning” följas. 

YE VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV 
PÅ PRODUKTER 
Text under denna kod i AMA Anläggning 07 i gäller med följande 
tillägg: 

GODTAGNA PRODUKTER, PROVNING OCH 
BESIKTNING 
Av Vägverket godtagna produkter, certifieringsorgan och provnings-
/besiktningsorgan framgår av förteckning på Vägverkets hemsida.. 
Om inget annat har sagts förutsätts tillverkarförsäkran med stöd av 
egenkontroll gälla. Med tillverkare likställs entreprenör, importör 
respektive leverantör.  
För produkter som deklareras enligt europastandarder (SS-EN) skall 
materialet kontrolleras enligt kraven på kvalitetssystem i standarden 
och med den där angivna frekvensen om inget annat sägs. 
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Z KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- 
ELLER SAKVAROR 

ZB KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- 
ELLER SAKVAROR I ANLÄGGNING 

ZBD KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I 
ANLÄGGNING 

ZBD.1 Kompletteringar av nät 

ZBE FÄSTDON I ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Spikar 

Förzinkning 

Elförzinkning 

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Varmförzinkning 
För åberopad standard under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 1461 (1). 

Skruvar, muttrar, brickor, nitar 

Förzinkning 

Elförzinkning 

Text under denna rubrik i AMA Anläggning 07 utgår. 

Varmförzinkning 

För åberopade standarder under denna rubrik i AMA Anläggning 07 
gäller SS-EN ISO 10 684 (1) respektive SS-EN ISO 1461 (1). 
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1BBILAGA VV BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
arbetsbeskrivning 
Beskrivning som anger utförandet av en konstruktion eller 
konstruktionsdel.  

Arbetsbeskrivningen kan antingen vara placerad 
på en arbetsritning, vara en separat handling som 
komplement till en arbetsritning (separat 
arbetsbeskrivning) eller utgöra en självständig 
handling. 

 
arbetsritning 
Gemensamt begrepp för sammanställningsritning, detaljritning samt 
standard- och gruppritning. 
 
detaljritning 
Arbetsritning som visar en konstruktion eller konstruktionsdel med 
erforderliga detaljer. 
 
förbättring av rostskyddsmålning 
Partiell ommålning som innebär att delar av konstruktionen målas om 
ända ner till stålytan. 
 
sammanställningsritning 
Sammanställningsritning är en arbetsritning som visar ett 
byggnadsverk i dess helhet. 
 
stålrörspåle 
En stålrörspåle med diameter mindre än 0,3 m hänförs till påltypen 
slank stålpåle. 



 

 116

2BBILAGA EB/2 UNDERGJUTNINGS- OCH IGJUTNINGSBRUK 
Text under denna bilaga i AMA Anläggning 07 gäller med följande 
tillägg: 
För åberopade standarder gäller följande utgåvor: 
SS 13 42 03 (1), SS 13 42 04 (1), SS-EN 445 (1). 
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3BBILAGA VV CC/1KRAV PÅ VERIFIERING AV GEOTEKNISK 
BÄRFÖRMÅGA FÖR PÅLAR 

32B1. För en mantelburen påle ska den geotekniska bärförmågan för tryckkraft bestämmas 
genom beräkning eller genom provning. För dynamisk provning ska kraven enligt 7. 
gälla varvid tillämpning av γtot i tabell 2 för berg godtas. 
Exempel på beräkningsmetoder redovisas i Svensk Byggtjänst 
”Pålgrundläggning”, 6.4 och 6.5. 

För statisk provning godtas att Pålkommissionens rapport 59  "Anvisningar för 
provpålning med efterföljande provbelastning" används. γtot i tabell 2 för berg 
ska då tillämpas. Om endast en eller två pålar provas ska γtot sättas till minst 
1,95 respektive 1,8 för säkerhetsklass 2. För säkerhetsklass 3 ska γtot ökas 
med 0,1. 

Med en mantelburen påle avses en påle där den helt övervägande delen av 
bärförmågan utgörs av jordens bärförmåga längs med pålens mantelyta. 

Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för kohesionspåle i överkonsoliderad 
lera med överkonsolideringskvoten större än tre ska bestämmas efter 
provning.  

För en stålpåle som är ytbehandlad får mantelbärförmågan tillgodoräknas 
endast om den bestäms genom provning. 

Totallasten på en grupp av mantelburna pålar, räknad som en enhet, ska 
kunna överföras till omgivande jordlager med minst samma säkerhet som 
gäller för den enstaka pålen. 

33B2. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft ska bestämmas genom 
provning, beräkning eller enligt 3. Se även 8. 
Exempel på beräkningsmetoder redovisas i Svensk Byggtjänst 
”Pålgrundläggning”, 6.4 och 6.5. 

Resultat från provning genom tryckbelastning godtas som underlag för att 
bestämma den dimensionerande geotekniska bärförmågan för dragkraft under 
förutsättning att mantelmotståndet vid provningen kan särskiljas ur den totala 
bärförmågan och används som ingångsvärde vid beräkning av den 
geotekniska bärförmågan för dragkraft enligt följande. 

− För en påle i kohesionsjord ska den dimensionerande bärförmågan för 
dragkraft bestämmas genom att den dimensionerande geotekniska 
bärförmågan för tryckkraft multipliceras med en faktor 0,8. 

− För en påle i friktionsjord ska den dimensionerande bärförmågan för 
dragkraft bestämmas genom att den dimensionerande geotekniska 
bärförmågan för tryckkraft multipliceras med en faktor 0,5. 

34B3. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft i en påle i friktionsjord godtas 
satt till 0 kN när pålens längd i jord är 3 m och till 50 kN när längden är 12 m och 
däröver. För mellanliggande längder godtas rätlinjig interpolering. Pålens effektiva 
egentyngdskomposant i pålens längdriktning kan tillgodoräknas vid bestämning av 
bärförmågan. 

35B4. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för tryckkraft för en spetsburen påle ska 
bestämmas enligt någon av metoderna i 5., 6. eller 7. 
För en stålkärnepåle försedd med rillor och med en del av pålen ingjuten i berg 
godtas även att den geotekniska bärförmågan för tryckkraft bestäms genom 
dragprovning enligt 8. 
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36B5. Stoppslagningskriterierna bestäms enligt följande metod som är godtagen endast för 
betongpålar med areorna 0,055, 0,073 eller 0,076 m². 
Hejarvikten, fallhöjden och den dimensionerande geotekniska bärförmågan 
bestäms vid stoppslagning med frifallshejare med ledning av tabell 1 under 
förutsättning att kvarstående sjunkning är högst 10 mm per 10 slag. 

Frifallshejare ska ha lägst 80 % effektivitet. Slagdynans vikt ska understiga 1/6 
av hejarens vikt och dynträt ska vara väl inslaget (minst 300 slag) och högst 25 
mm tjockt. 

Tabell 1 Dimensionerande geoteknisk bärförmåga Rd (kN) 

Hejare Fallhöjd m Pålens tvärsnittsarea, m² 

  0,055 0,073/0,076 

  Säkerhetsklass Säkerhetsklass 

  2 3 2 3 

3 ton 0,3 
0,4 
0,5 

435 
520 
595 

400 
480 
550 

500 
600 
670 

460 
550 
615 

4 ton 0,3 
0,4 
0,5 

490 
585 
655 

450 
540 
605 

585 
685 
770 

535 
630 
710 

5 ton 0,3 
0,4 

535 
625 

490 
575 

615 
750 

565 
690 

37B 
Om en påle förlängs med knekt under stoppslagningen väljs 0,1 m högre fallhöjd än 
den som fordras enligt tabell 1. 

38B Vid stoppslagning mot berg godtas att Rd ökas med 10 % under förutsättning att 
sjunkningen per 10 slag är högst 3 mm. 

39B6. Stoppslagningskriterierna bestäms enligt Pålkommissionens rapport 92  
"Datorsimulering av pålslagning". Metoden är endast godtagen för en påle med 
tvärsnittsyta högst 0,10 m² och lägst 0,005 m² och följande krav ska uppfyllas. 

− Stoppslagningen ska väljas till högst 10 mm/10 slag. Hejarens vikt ska 
minst vara lika med fem gånger pålens vikt/m. 

− Simulering ska göras med endimensionell vågmodell enligt E A Smith, t.ex. 
med datorprogrammet WEAP. 

− Värdet på effektiviteten för frifalls- och tryckluftshejare ska sättas till 
uppmätt värde eller erfarenhetsvärde för aktuell utrustning, dock högst 
80 %. 

Produkten γRdγmpγn ska i säkerhetsklass 2 sättas till minst 2,3. I säkerhetsklass 
3 ska värdet vara minst 2,5. Vid stoppslagning mot berg godtas att 
ovanstående värden minskas med 0,2. 

40B7. Den geotekniska bärförmågan bestäms i varje enskilt fall genom stötvågsmätning med 
en metod som ska vara godtagen av beställaren. 
Den karakteristiska geotekniska bärförmågan ska bestämmas genom analys 
av uppmätta accelerations- och töjningsförlopp. Analysen kan utföras med 
datorprogrammet CAPWAP eller likvärdigt. 
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För spetsburen påle med liten fjädring, högst d/60, hos pålspetsen godtas att 
den karakteristiska geotekniska bärförmågan bestäms enligt CASE-metoden. 
Pålens sjunkning ska då högst vara 3 mm/slag. 

Rd ska bestämmas enligt formeln 

R R R
d

k

Rd mp n

m

tot

=
⋅ ⋅

=
γ γ γ γ  

Rm medelvärdet av uppmätt bärförmåga 

γtot den sammansatta säkerhetsfaktorn inklusive hänsyn till skillnaden 
mellan medelvärde och karakteristiskt värde. 

γtot ska minst ges värde enligt tabell 2. 

Tabell 2  γtot 

Antal prov Säkerhetsklass 2 Säkerhetsklass 3 
 berg jord berg jord 
3 1,7 1,95 1,8 2,1 
4 1,6 1,85 1,7 2,0 
6 1,55 1,8 1,65 1,9 
10 1,5 1,7 1,6 1,8 

≥ 20 1,45 1,65 1,55 1,75 

 
Varje enskilt värde ska minst vara 0,85 gånger det uppmätta medelvärdet. 

Minst tre pålar per kontrollobjekt ska provas och de provade pålarna ska vara 
ett representativt urval av pålarna i kontrollobjektet. Med kontrollobjekt menas 
en grupp av pålar med enhetligt installationssätt och verkningssätt i en enhetlig 
jordvolym. En pålgrupp för ett stöd är ett kontrollobjekt. Avståndet mellan de 
yttersta pålarna i ett kontrollobjekt får inte överstiga 30 m. Närliggande 
mantelburna pålgrupper kan föras till samma kontrollobjekt om en geoteknisk 
undersökning visar att jordens sammansättning och egenskaper är enhetliga 
inom den berörda jordvolymen. 

Om alla pålar i en pålgrupp mäts godtas att γtot enligt ovan sätts till 
- 1,4 för berg i säkerhetsklass 2, 
- 1,6 för jord i säkerhetsklass 2,  
- 1,5 för berg i säkerhetsklass 3 och 
- 1,7 för jord i säkerhetsklass 3. 

41B8. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga för dragkraft för en stålkärnepåle godtas 
verifierad genom att nedanstående tre verifieringar utförs: 

− Beräkning av en bergkon med halva toppvinkeln 30 grader och med totala 
säkerhetsfaktorn 3,0 för säkerhetsklass 3 och 2,5 för säkerhetsklass 2. 
Med beräkningen ska det verifieras att bergkonens och ovanförliggande 
jordvolyms sammantagna effektiva tyngd dividerad med säkerhetsfaktorn 
är större än den dimensionerande dragkraften. Om bergkoner från flera 
dragna pålar sammanfaller ska detta beaktas så att den sammanlagda 
dragkraften inte överstiger den tillgängliga bergvolymens och den 
ovanförliggande jordens effektiva tyngd. Friktion i ovanförliggande jord får 
inte räknas med. Medräknande av mantelbärigheten i jorden förutsätter att 
det kan verifieras att vidhäftningen i bergområdet då inte försämras. 

− Beräkning av vidhäftningsbärförmågan mellan stål och bruk respektive bruk 
och berg. 
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− Provning av vidhäftningen mellan stål och bruk samt mellan bruk och berg 
genom dragprovning av 10 % av pålarna i en kontrollgrupp som har 
enhetligt verkningssätt. Provlasten ska vara den dimensionerande 
dragkraften multiplicerad med säkerhetsfaktorn γtot enligt tabell 2. 

−  
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4BBILAGA VV EB/4GJUTFOG I SPÄNNBETONGKONSTRUKTION 

1. Allmänt 
Vid utförande av gjutfogar vinkelrätt mot spännarmeringen i 
spännbetongkonstruktioner ska nedanstående krav vara uppfyllda. 

.11 I fogsnitt gäller att beräkningsmässig dragpåkänning på armeringens nivå inte godtas 
för laster enligt lastkombination V:A. 

.12 Fogsnitt ska förses med genomgående armering av kvalitet B500B i sådan mängd att 
minimiarmeringsprocenten ρmin minst lika med 0,65 % uppnås. 

Minimiarmeringskravet ska gälla varje konstruktionsdel som brobaneplatta, liv etc. 
var för sig. 

.13 Hälften av den kompletterande armering som fordras enligt .12 ska ges en längd ho på 
båda sidor om fogen, där ho betecknar tvärsnittshöjden. Dock godtas att ho sätts lika 
med 4 m om tvärsnittshöjden är större än 4 m. Om tvärsnittshöjden är mindre än 1 m 
ska ho sättas lika med 1 m. Resterande hälft av tilläggsarmeringen ska ges en längd 
ho/2 på vardera sidan om fogen. 

Utöver ovannämnda längder tillkommer förankringslängd enligt BBK. 

.14 I de delar av tvärsnittet där tryckpåkänningen är minst 4,0 MPa för laster enligt 
lastkombination V:A godtas att minimiarmeringsmängden enligt .12 reduceras till 0. 
Vid tryckpåkänning mellan 0 och 4,0 MPa får minimiarmeringsmängden i 
motsvarande grad reduceras genom interpolering. 
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5BBILAGA VV GBD/1. STÅL 

.1 Allmänt 
Bilagan redovisar karakteristiska hållfasthetsvärden för stålsorter som är 
lämpliga för stålkonstruktioner. Av bilagan framgår även vilka optioner som ska 
användas vid tillämpningen av SS-EN 10 025.  

.2 Hållfasthetsvärden 

Tabell 1 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 025-2:2004, varmvalsade olegerade konstruk-
tionsstål 

SS–EN 10 025-2:2004
Seghetsklass  

Godstjocklek
(mm) 

Karakteristisk hållfasthet 

B D  fuk   (MPa) fyk   (MPa) 

S235JR S235J2   – 16 360 235 
   (16) – 40 360 225 
   (40) – 100 360 215 
S275JR S275J2   – 16 410 275 
   (16) – 40 410 265 
   (40) – 63 410 255 
   (63) – 80 410 245 
   (80) – 100 410 235 
S355J0 S355J2   – 16 470 355 
   (16) – 40 470 345 
   (40) – 63 470 335 
   (63) – 80 470 325 
   (80) – 100 470 315 
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Tabell 2 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 025-3:2004, normaliserade varmvalsade svetsbara 
finkornstål 

SS–EN 10 025-3:2004
Seghetsklass  

Karakteristisk hållfasthet 

D E 

Godstjocklek
(mm) 

fuk   (MPa) fyk   (MPa) 

S355N S355NL   – 16 470 355 
   (16) – 40 470 345 
   (40) – 63 470 335 
   (63) – 80 470 325 
   (80) – 100 470 315 
S420N S420NL   – 16 520 420 
   (16) – 40 520 400 
 
 

  (40) – 63 
 (63) – 80 
 (80) – 100 

520 
520 
520 

390 
370 
360 

S460N S460NL   – 16 540 460 
   (16) – 40 540 440 
   (40) – 63 

 (63) – 80 
 (80) – 100 

540 
540 
540 

430 
410 
400 

 

Tabell 3 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 025-4:2004, termomekaniskt behandlade 
varmvalsade svetsbara finkornstål 

SS–EN 10 025-4:2004
Seghetsklass  

Karakteristisk hållfasthet 

D E 

Godstjocklek 
(mm) 

fuk   (MPa) fyk   (MPa) 
S355M S355ML   – 16 470 355 
   (16) – 40 470 345 
   (40) – 63 450 335 
   (63) – 80 440 325 
   (80) – 100 440 325 
S420M S420ML   – 16 520 420 
   (16) – 40 520 400 
   (40) – 63 

 (63) – 80 
 (80) – 100 

500 
480 
470 

390 
380 
370 

S460M S460ML   – 16 540 460 
   (16) – 40 540 440 
   (40) – 63 

 (63) – 80 
 (80) – 100 

530 
510 
500 

430 
410 
400 
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Tabell 4 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 025-5:2004, konstruktionsstål med förbättrat 
motstånd mot atmosfärisk korrosion 

SS–EN 10 025-5:2004 
Seghetsklass  

Godstjocklek 
(mm) 

Karakteristisk 
hållfasthet 

B D  fuk  (MPa) fyk  (MPa) 

S235J0W S235J2W   – 16 
 (16) – 40 
 (40) – 100 

360 
360 
360 

235 
225 
215 

 S355J2WP1   – 16 
 (16) – 40  

470 
470 

355 
3452 

 S355J2W   – 16 
 (16) – 40 
 (40) – 63 
 (63) – 80 
 (80) – 100 

470 
470 
470 
470 
470 

355 
345 
315 
325 
315 

1 Krav på slagseghet verifieras genom provning. 
2 Detta värde gäller endast för profiler och stänger. 

Tabell 5 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 025-6:2004, plåt och bredplattstång av höghållfast 
konstruktionsstål i seghärdat tillstånd 

SS–EN 10 025-6:2004 
Seghetsklass  

Karakteristisk hållfasthet 

D E 

Godstjocklek 
(mm) 

fuk  (MPa) fyk  (MPa) 

S460QL S460QL1  – 50 550 460 
   (50) – 100 550 440 
S500QL S500QL1  – 50 590 500 
   (50) – 100 590 480 
S550QL S550QL1  – 50 640 550 
   (50) – 100 640 530 
S620QL S620QL1  – 50 700 620 
   (50) – 100 700 580 
S690QL S690QL1  – 50 770 690 
   (50) – 100 760 650 
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Tabell 6 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 149:1996, varmvalsade platta produkter av 
höghållfast kallformningsstål 

SS–EN 10 149:1996 
Seghetsklass  

Karakteristisk hållfasthet 

B D 

Godstjocklek 
(mm) 

fuk  (MPa) fyk  (MPa) 

S260NC S260NC 1 1,5 – 20 370 260 
S315MC S315MC1 1,5 – 20 390 315 
S315NC S315NC1 1,5 – 20 430 315 
S355MC S355MC1 1,5 – 20 430 355 
S355NC S355NC1 1,5 – 20 470 355 
S420MC S420MC1 1,5 – 20 480 420 
S420NC S420NC1 1,5 – 20 530 420 
S500MC S500MC1 1,5 – 20 550 500 

1  Stål beställda med provning av slagseghet enligt EN 10149-1 avsnitt 11, 
option 5. 

 

Tabell 7 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 210:2006, varmbearbetade konstruktionsrör av ole-
gerat stål och finkornstål 

SS–EN 10 210:2006 
Seghetsklass  

Karakteristisk hållfasthet 

B D E 

Godstjocklek
(mm) 

fuk  (MPa) fyk  (MPa) 

S235JRH    – 16 360 235 
    (16) – 40 360 225 
    (40) – 63 360 215 
 S275J2H   – 16 410 275 
    (16) – 40 410 265 
    (40) – 63 410 255 
 S355J2H   – 16 470 355 
    (16) – 40 470 345 
    (40) – 63 470 335 
 S355NH S355NLH  – 16 470 355 
    (16) – 40 470 345 
    (40) – 65 470 335 
 S420NH S420NLH  – 16 520 420 
    (16) – 40 520 400 
 S460NH S460NLH  – 16 540 460 
    (16) – 40 540 440 
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Tabell 8 Karakteristiska hållfasthetsvärden för stål enligt  
SS–EN 10 219:2006, kallformade svetsade konstruktionsrör av 
olegerat stål och finkornstål 

SS–EN 10 219:2006 
Seghetsklass  

Karakteristisk hållfasthet 

B D E 

Godstjocklek
(mm) 

fuk  (MPa) fyk  (MPa) 

S235JRH    – 16 360 235 
    (16) – 40 360 225 
 S275J2H   – 16 410 275 
    (16) – 40 410 265 
 S355J2H   – 16 470 355 
    (16) – 40 470 345 
 S355NH S355NLH  – 16 470 355 
    (16) – 40 470 345 
 S355MH S355MLH  – 16 450 355 
    (16) – 40 450 345 
 S420MH S420MLH  – 16 500 420 
    (16) – 40 500 400 
 S460MH S460MLH  – 16 530 460 
    (16) – 40 530 440 

.3 Tillämpning av SS-EN 10 025-1 

7B.3.1 Märkning 
För utmattningsbelastade bärverksdelar får inte metod som kan ge upphov till 
anvisning användas till exempel stämpling. För dessa ska option 10 tillämpas. 

8B.3.2 Optioner 
Följande optioner är relevanta vid tillämpningen av denna standard.  
4) Option 4 ska tillämpas vid behov.  
5) Option 5 ska tillämpas för material som ska varmförzinkas. 
10) Option 10 ska tillämpas. 

.4 Tillämpning av SS-EN 10 025-2 

9B.4.1 Svetsbarhet 
Stålsort S185, E295, E335 och E360 får inte användas i svetsade kon-
struktioner då sammansättningen inte är känd. 

10B.4.2 Optioner 
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard: 
Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1. 
11) Option 11 ska användas för material som ska kallbockas. 
12) Option 12 ska användas för material som ska rullformas. 
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas. 
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas. 
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17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt 
SS-EN 10221 tillämpas. 

18) Toleransklass D enligt SS-EN 10029 får inte väljas. 
19a) Option 19a ska användas om produkten kommer att värmebehandlas.  
21) Option 21 ska tillämpas för stål till rörbroar.  
24) Optionen ska tillämpas.  
28) Optionen ska tillämpas enligt följande: För profiler med nominell 

tjocklek < 100 får minimislagseghetsvärdet vara 23 J vid -20°C där 
tabell 9 anger 27 J vid -20°C. 

.5 Tillämpning av SS-EN 10 025-3 

11B.5.1 Optioner 
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard: 
Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1. 
11a) Option 11a ska användas för material som ska kallbockas:  
12) Option 12 ska användas för material som ska rullformas:  
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas. 
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas. 
17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt 

SS-EN 10221 tillämpas. 

.6 Tillämpning av SS-EN 10 025-4 

12B.6.1 Optioner 
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard: 
Optionerna 4, 5 och 10. Se.3.2 och SS-EN 10 025-1. 
11b) Option 11b ska användas för material som ska kallbockas. 
12) Option 12 ska användas för material som ska rullformas. 
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas. 
16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas. 
17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt 

SS-EN 10221 tillämpas. 

.7 Tillämpning av SS-EN 10025-5 

13B.7.1 Leveranstillstånd 
Leveranstillstånd +N eller +AR ska beställas om produkten kommer att 
värmebehandlas över kritisk temperatur. Se 3.3 i SS-EN 10025-2:2004 för 
kritisk temperatur. 

14B.7.2 Optioner 
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard: 
Optionerna 4 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1. 
11c) Option 11c ska användas för material som ska kallbockas.  
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas. 
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16) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, subklass 
3 enligt SS-EN 10163-3 tillämpas. 

17) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass D, enligt 
SS-EN 10221 tillämpas 

19a) Option 19a ska användas om produkten kommer att värmebehandlas. 
Se .7.1. 

.8 Tillämpning av SS-EN 10 025-6 

15B.8.1 Optioner 
Följande optioner är relevanta vid tillämpning av denna standard: 
Optionerna 4, 5 och 10. Se .3.2 och SS-EN 10 025-1. 
14 a) Slagseghet och egenskaper vid dragprovning ska verifieras för varje 

värmebehandlingsparti. 
15) För konstruktioner som är utmattningsbelastade ska Klass B, subklass 

3 enligt SS-EN 10163-2 tillämpas. 
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6BBILAGA VV LCB/1MÅLNINGSPRODUKTER FÖR BETONG 

.1 Allmänt 
Denna bilaga anger krav och provningsmetoder för målningsprodukter. 

Provningen ska visa att denna inte har negativa effekter på betongytans 
egenskaper.  

Då flera preparat ska användas i kombination ska dessa också provas i denna 
kombination. 

.2 Krav 

.21 Ånggenomgångsmotstånd 
Ånggenomgångsmotstånd får vid provning enligt .41 inte vara högre än 
200 · 103 s/m. 

.22 Inverkan på betongens frostbeständighet (betong utan luft) 
Avflagningen från behandlade provkroppar får vid provning enligt .42 inte 
överstiga motsvarande mätvärde för obehandlade provkroppar. 

.23 Systemets frostbeständighet (betong med luftinblandning) 
Avflagningen på behandlad provkropp får vid provning enligt .43 inte överstiga 
avflagningen på obehandlad referensprovkropp. 

Provning enligt .43 får inte skada systemet så att dess funktion kan misstänkas 
ha påverkats negativt. 

För målningsprodukt får, vid provning enligt .43, färgavflagning och/eller 
blåsbildning under färgskiktet inte ske på mer än 0,02 % av den provade ytan. 
Färgskiktet får inte spricka vid provningen. Med färgavflagning menas här 
sprickbildning. 

Färgavflagning med vidhäftande cementpasta är tillåten och 
medtas inte vid beräkning av ytan på lossnat färgskikt. 

.24 Påfört skikts tjocklek 
Mätningen ska utföras enligt .44.  

.25 Kulörbeständighet 
Provning av kulörbeständighet ska utföras enligt .45. För målningsprodukter får 
avvikelsen i såväl svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och 
referensprovkroppar inte vara större än fem NCS-enheter. 
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.3 Provkroppar 

.31 Tillverkning 

.311 Provkroppar för mätning av ånggenomgångsmotstånd tillverkas av 
lättbetongskivor med diameter 100 mm och tjocklek 20 mm. På skivorna 
appliceras fem mm cementbruk.  

.312 Provkroppar för provning av systemets frostbeständighet och kulörbeständighet 
tillverkas genom att betongprismor med tvärsnitt 100 x 150 mm och längd 800 
mm gjuts. Prismorna tillverkas enligt SS-EN 12 390-5 av betong med 
tryckhållfasthetsklass C 32/40, med cement enligt 43.222, lufthalt 4 - 5 %, vct 
0,48 − 0,50 och stenmax 18 mm. 

 Efter avformning lagras prismorna i vatten med temperaturen 20 ± 2°C. 

 Tidigast 7 dygn efter gjutning sågas provkroppar från prismorna. 50 mm av 
prismornas ändytor sågas bort och kasseras. Från den kvarvarande delen av 
prismorna sågas skivor med tjocklek enligt tabell 1. 

.313 Provkroppar för övriga prov tillverkas genom att betongprismor med tvärsnitt 
100 x 150 mm och längd 800 mm gjuts. Prismorna tillverkas enligt SS-EN 12 
390-5 av betong med tryckhållfasthetsklass C32/40, med cement enligt 43.222, 
utan luftinblandning, vct 0,48 − 0,50 och stenmax 18 mm. 

Efter avformning lagras prismorna i vatten med temperaturen 20 ± 2°C. 

Tidigast 7 dygn efter gjutning sågas provkroppar från prismorna. 50 mm av 
prismornas ändytor sågas bort och kasseras. Från den kvarvarande delen av 
prismorna sågas skivor med tjocklek enligt tabell 1. 

.32 Lagring före påförande av preparat 

.321 Provkroppar för mätning av ånggenomgångsmotstånd lagras i klimatskåp eller 
klimatrum vid 20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF fram till dess preparatet påförs. 

.322 Vid provning enligt .22 t.o.m. .25 lagras de tillsågade provkropparna i vatten 
fram till 14 dygn innan preparatet påförs. 

Därefter lagras provkropparna stående på högkant i klimatskåp eller klimatrum 
med temperaturen 20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF fram till dess preparatet påförs. 

.33 Påförande av preparat på provkropp 

.331 Påförande av preparat på provkroppar utförs enligt tillverkarens instruktioner. 
Mängden påfört medel per ytenhet och appliceringssätt ska vara samma för 
samtliga provkroppar och ska anges i provningsrapporten.  

Med provytan nedan menas en av provkroppens sågade ytor. 

.332 Vid provning av ånggenomgångsmotstånd påförs preparatet på den med 
cementbruk behandlade ytan. 

.333 Vid provning enligt .22 t.o.m. .25 påförs preparatet på provytan. 

Vid provning av påfört skikts används provkroppar från provning 
av kulörbeständigheten. 



 

 131

.34 Lagring efter påförande av preparat 

.341 Provkroppar avsedda för mätning av ånggenomgångsmotstånd lagras i 
ytterligare 14 dygn i klimat enligt .321, varefter provningen påbörjas.  

.342 Provkroppar avsedda för mätning av tjocklek enligt .44 lagras under åtta veckor i 
20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF varefter mätningen utförs. 

.343 Övriga provkroppar lagras under 14 dygn, eller enligt tillverkarens instruktioner 
om systemet kräver en förlängd lagring, i 20 ± 2°C och 65 ± 5 % RF varefter 
provningen påbörjas. 

.344 De obehandlade referensprovkropparna för varje provning lagras i samma klimat 
och på samma sätt som de behandlade provkropparna. Referensprovkropparna 
får dock inte lagras i samma utrymme som de behandlade provkropparna. De 
målade referensprovkropparna för bestämning av kulörbeständighet lagras i ljust 
utrymme i laboratoriemiljö till dess att provning utförs. 

.35 Antal provkroppar 
Antal provkroppar som ska tillverkas och prepareras framgår av tabell 1. 

Tabell 1 Sammanställning av antal provkroppar 
Antal provkroppar 

Provningsmetod 

p   Provkroppars 
tjocklek (mm) 

Behand-
lade 4) 

Obehand-
lade 

.41 Ånggenomgångsmotstånd 20 + 5 3 3 

.42 Inverkan på betongens  
frostbeständighet 

50 6 6 

.43 Systemets frost- 
beständighet 3) 

50 6  

.44 Påfört skikts tjocklek 50 2 1)  

.45 Kulörbeständighet 50 5 2)  
1) De 2 st provkroppar som inte frysprovats vid prov enligt .45 
2) 3 st av provkropparna kommer från provning av systemets  frostbeständighet 
3)  Inte samma provkroppar som för betongens frostbeständighet i .42 
4) Med behandlad avses provkropp med påfört målningspreparat 
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.4 Provning 

.41 Ånggenomgångsmotstånd 
Ånggenomgångsmotståndet bestäms enligt SSU- UEN ISO 12 572 på behandlade 
(Z) och obehandlade (Zo) provkroppar.  

Målningssystemets ånggenomgångsmotstånd Zs räknas fram som skillnaden Z - 
Zo, där Z och Zo är medelvärden från tre provkroppar. 

.42 Inverkan på betongens frostbeständighet 

Frystest utförs enligt SS 13 72 44, metod A, som jämförande prov mellan 
provytor som är behandlade med preparatet och obehandlade provytor. 

Provningsförfarandet börjar med 3 dygns vattenmättnad, dvs. tre dygn före det 
att provkropparna placeras i frysskåpen. 

Avflagningen mäts i kg/m2 efter 7, 14, 28, 42 och 56 dygn. 

.43 Systemets frostbeständighet 

 Frystest utförs enligt SS 13 72 44, metod A. 

Provningen börjar med tre dygns vattenmättnad, dvs. tre dygn före det att 
provkropparna placeras i frysskåpen. Förutom avflagat material enligt 
SS 13 72 44 görs en okulär bedömning av ytan efter frysprovningen för att 
bedöma om färgen flagat, spruckit eller om det har bildats blåsor under färgen. 

.44 Påfört skikts tjocklek  

Ett snitt med lutningen 45° mot betongytan skärs genom ytskiktet. 
Målningsproduktens skikttjocklek mäts med mätlupp med 0,1 mm noggrannhet. 
Mätningen utförs i minst 10 punkter jämnt fördelade över provkroppen. 

.45 Kulörbeständighet 

Kulörbeständigheten bestäms genom jämförelse, i ljusskåp med belysningen 
CIE standardljus D65 (dagsljus), mellan målade referensprovkroppar och 
målade provkroppar från frostbeständighetsprovningen  

Provkropparna placeras bredvid varandra i ljusskåpet. Avvikelsen i såväl 
svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och målade 
referensprovkroppar bedöms okulärt med hjälp av NCS standardfärgprover. De 
färgprover från NCS standardfärgprover som närmast överensstämmer med de 
målade referensprovkropparna används vid jämförelsen.  

Varje provkropp jämförs med två referensprovkroppar. Avvikelsen i såväl 
svarthet som kulörhet och kulörton mellan provkroppar och referensprovkroppar 
anges i NCS-enheter.  

.5 Resultat 
För samtliga delprov enligt .4 redovisas mätvärden såväl för preparerade 
provkroppar som för eventuella referensprovkroppar. 
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.51 Ånggenomgångsmotstånd 
Enskilda värden, medelvärde och standardavvikelse redovisas i 10³ s/m utan 
decimaler.  

.52 Inverkan på betongens frostbeständighet 
Medelvärde och standardavvikelse för avflagning efter 7, 14, 28, 42 och 56 
fryscykler redovisas i kg/m2 med en decimal. 

.53 Systemets frostbeständighet 
Medelvärde och standardavvikelse för avflagning redovisas i kg/m2 med en 
decimal.  

Dessutom anges om det uppstått skador i den behandlade ytan, t.ex. sprickor, 
större avflagningar, blåsbildningar etc. som kan ha en negativ påverkan på 
systemets funktion. Den skadade ytans storlek ska mätas och registreras i  % av 
den exponerade ytan. 

.54 Påfört skikts tjocklek 
Medelvärde och standardavvikelse för. skikttjocklek redovisas i mm med en 
decimal. Ett min och max värde för varje enskild provkropp ska redovisas. 

.55 Kulörbeständighet 
Avvikelsen i svarthet, kulörhet och kulörton mellan provkropp och målad 
referensprovkropp redovisas som ≤ 5 NCS-enheter, 5 − 10 NCS-enheter eller > 
10 NCS-enheter. 

.6 Rapport 
Provningen redovisas i en rapport som ska innehålla minst följande: 

a) namn och adress på provningslaboratoriet 

b) datum och identifiering av rapporten 

c) uppdragsgivarens namn och adress 

d) provkropparnas form, storlek, ursprung och märkning 

e) provkropparnas beskaffenhet och kondition vid avvikelse från det 
normala 

f) betongens sammansättning 

g) tidpunkt för provningens genomförande 

h) provningsmetoder 

i) mängd påfört preparat per ytenhet enligt .33 

j)  provningsresultat enligt .5 

k) övriga uppgifter av betydelse för bedömning av resultatet 

l)  namnteckning av den som ansvarat för provningen 
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