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1. BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Renlavsgången i Tyresö har två garage. 

Föreningen har uppmärksammat vissa skador i garagen och vill veta skicket samt om det finns 

nödvändiga åtgärder. Utredningen har utförts av Billy Molin tillsammans med 

Ingenjörsfirman Convia AB på uppdrag av föreningen. Föreningen önskar förslag på åtgärder 

avseende skadorna i garaget. 

Ett flertal utredningar har utförts genom åren. Bla har CBI gjort en utredning 2008. 

 

2. BESKRIVNING AV OBJEKTET 

Två garage berörs av utredningen. Garagen är belägna i Krusboda i Tyresö- Stockholm.  

Garagen har benämning A och B. Garage A har parkering i tre plan. Garage B har parkering i 

två plan. Golvytorna är belagda med asfalt. Taken är platsgjutna med ”våffelkonstruktion” 

med korslagda balkar. Pelarna är platsgjutna. De flesta pelare har en pågjutning i nedre delen 

som utförts med avsikt som pelarrenovering. 

Båda garagen har kör-ytor på ovansida bjälklag. Övre bjälklaget består av förutom carportar 

även smågarage. 

Tidigare har tre utredningar utförts av statusen på garagen.  

Första utredningen utfördes år 2000. Samtliga utredningar har påpekat ett stort 

renoveringsbehov. Vår utredning är del 2 av statuskontroll av både garage A och B. 

Syftet med del två är att noggrant precisera vad som är absolut nödvändigt att renovera, samt 

vad som kan avvakta till ett senare tillfälle. Renovering av det här slaget kräver alltid 

vattenbilning och återgjutning, vilket är en mycket kostsam renoveringsmetod.  

Kartläggning av skadorna är därför extra viktig kostnadsmässigt. 

Garage A har skydds-stämpats i säkerhetssyfte där skadorna bedömts som störst. 

 

3. ALLMÄNT OM SKADOR PÅ PARKERINGSGARAGE 

Skador på betong och betongkonstruktioner kan ha olika orsaker. När det gäller 

parkeringsgarage är skadorna ofta förknippade med rostangrepp (korrosion) på ingjuten 

armering. 

 

Vanligtvis sker rostangrepp till följd av att betongen antingen kontaminerats med klorider 

(salt) eller att betongen har karbonatiserat. 

 

Kloridinitierade rostangrepp kan uppstå på ingjutet stål/armering om den omgivande betongen 

är kloridhaltig samt att det finns tillgång till fukt och syre. Halten av klorider i betongen har 

stor betydelse för hur korrosiv miljön är för armeringen. Ett allmänt vedertaget tröskelvärde 

då kloridinitierad armeringskorrosion anses vara möjlig är en kloridhalt på 0,4% klorider i 

förhållande till cementvikten i betongen [Browne]. Dock är tröskelvärdet inte helt bestämt 

eftersom flera faktorer kan inverka på korrosionsrisken.  

 

I parkeringshus och garage kan förekomsten av klorider i betongen oftast härledas till de 

tösalter som bilarna för med sig in i under vintern. Löst i vatten sugs klorider in i betongen där 

de anrikas. Klorider kan även förekomma i betong av andra orsaker än tösaltning. Förr i tiden 

tillsatte man ibland salt i betongen under gjutning för att få ett snabbare härdningsförlopp 

under vintern. 
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Karbonatisering är en naturlig process som sker i betongen med tiden. Ursprungligen är 

betong ett basiskt material med ett högt pH-värde (ca pH 13). Förutsatt att det inte finns några 

klorider kommer denna basiska miljö att skydda den ingjutna armeringen mot rostangrepp 

även om betongen skulle vara fuktig. Detta naturliga skydd av den ingjutna armeringen 

upphävs genom karbonatisering som enkelt utryckt orsakas genom att koldioxid från luften 

tränger in som en front i betongen och där sänker dess pH-värde till <pH 9. När 

karbonatiseringsfronten nått fram till den ingjutna armeringen kan stålet i kombination med 

fukt och syre börja rosta. Karbonatiseringen i sig är inte skadlig men den möjliggör 

rostangrepp. 

 

Rostangrepp på ingjuten armering uppstår enklast där armeringen är ytligt placerad i 

betongen, eller med andra ord där armeringen har ett tunt täckande betongskikt (täckskikt). 

 

4. UNDERSÖKNING 

Undersökningarna som utförts av Billy Molin Konsult och Projektledning AB  

i samarbete med Convia Ingenjörsbyrå AB utgörs av: 

 

• Okulär undersökning av garagen. 

• Uttag av totalt 22 st borrkärnor i bjälklag och pelare. 

• Analys av kärnorna, samt kloridprov av dessa i två nivåer. 

• Uttagning av 60 st prover i tak och balkar för kloridanalys. 

• Uttagning av kloridprover under befintliga pågjutningar av pelare för kloridanalys. 

• Bomknackning av utvalda områden. 

• Nedknackning av några gamla lagningar. 

• Kartläggning av skador samt sprickor. 

• Nedknackning på utvalda ställen för kontroll av armering. 

• Uttagning av kloridprover i väggar för analys. 

• Genomgång av K-ritningar. 

• Bedömning av provresultat. 

• Rapportskrivning med åtgärdsförslag. 

 

4.1 Observationer 

• Bägge garagen har pelare som har pågjutningar som utförts som åtgärd av 

kloridangrepp. Pågjutningarna har bom. 

 

• Det finns stor förekomst av spjälkskador i tak.   

 

• Lagningar har utförts i takkonstruktionen generellt. 

 

• Stora delar av Garage A har sprickor i taket mellan balkarna och genomgående 

sprickor i balkarna. 

 

• En längsgående spricka finns i taket utanför porten vid garage B.  

 

• Betongpelare som håller räcket ovanför portarna har undermålig infästning pga 

rostangrepp samt yttre våld/påkörning. Akut åtgärd krävs. 
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• Sprickor finns generellt i taket på garage A och B 

 

• Uppläggen av bjälklagen på yttervägg är minimala och börjat spjälka. 

 

• Delar av bjälklagen i garage A är i mycket dåligt skick och har stora  

 

spjälkskador samt rostangrepp på armeringen. 

 

• I garage A har de flesta takbrunnarna (våffelbjälklag) mellan takbjälkarna sprickor och 

påspacklingar. 

 

• Huvudbalkar mellan sekundärbalkarna i taket har på flera ställen tvärgående 

sprickbildningar.  
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4.2 Provning

 

Sprickor i tak mellan balkarna 
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Vissa sprickor är genomgående genom balkar och bjälklag 
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När armeringen korroderar skjuts kakor av betong bort 
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Sprickor som visar fuktgenomslag. Kalkutfällningar. 
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Kloridanalyser  

Prover från betongen har tagits ut och analyseras i laboratorium för bestämning av kloridhalt. 

Eftersom provningen utförs för att bedöma risken för rostangrepp på ingjuten armering tas 

provet på det djup in i betongen där armeringen befinner sig. Vilken kloridhalt som faktiskt 

kommer att resultera i rostangrepp kan påverkas av flera olika faktorer, till exempel 

betongkvalité, fukttillgång mm. Vid en kloridhalt på 0,4% klorider i förhållande till 

cementvikten i provet kan man dock i många fall betrakta rostangrepp som möjligt. Då man 

börjar uppnå kloridhalter kring 1% kan man betrakta risken för rostangrepp som stor. 

 

Tabellen visar uppmätta kloridhalter och karbonatiseringsdjup i angivet garage  och 

konstruktionsdelar. Kloridhalter som överstiger tröskelvärdet 0,4% är gul- och röd- 

markerade.  

 

Kloridkoncentration 

(%av cementvikt) 

Korrossionsrisk 

<0,4% Försumbar 

<0,4% till 1,0% Möjlig 

1,0 till 2,0% Trolig 

>2,0% Säker 

 

Tabell över kloridanalys del 1. 
 

TABELL 1. Garage  
A1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov nr Djup (mm) 

Klorid 
(vikt-
%) TB (mm) Konstruktionsdel 

T1  10 mm 1,35%  10mm A1 mellanplan  

T2 20 mm 0,36%  20mm A1 mellanplan 

T3 20 mm 4,55%  20mm A1 mellanplan  

T4 20 mm 0,33%  20mm A1 mellanplan 

T5 20 mm 0,58%  20mm A1 mellanplan 

T6 20 mm 0,45%  20mm A1 Bottenplan 

T7 20 mm 1,27%  30mm A1 Bottenplan 

T8 20 mm 1,44%  30mm A1 Bottenplan 

T9 20 mm 3,65%  30mm A1 Bottenplan 

T10 20 mm 2,44%  25mm A1 Bottenplan 

T11 20 mm 2,78%  25mm A1 Bottenplan 

T12 20 mm 1,33%  30mm A1 Bottenplan 

T1 20 mm 0,54%  20mm B1 tak inne 

T2 30 mm 0,39%  20mm B1 tak inne 

T3 20 mm 0,57%  20mm B1 tak inne 

T4 20 mm 0,52%  20mm B1 tak inne 

T5 20 mm 2,11% 20mm B1 tak inne 

T6 20 mm 1,58% 20mm B1 tak inne 

T7 20 mm 0,04%  20mm B1 tak inne 
T8 20 mm 0,44%  20mm B1 tak ute 
T9 20 mm 0,12%  20mm B1 tak ute 
T10 20 mm 0,08%  20mm B1 tak ute 
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FÖRKLARING, TABELL:  

Röda siffror visar värden över 0,4% kloridinnehåll ställt mot cementvikt. 

 

I garaget har höga kloridhalter påträffats i så gott som samtliga provade takdelar i garage A. 

Pottornas skick har speciellt utvärderats i del 2. Kloridhalten har i många prover från 

”pottorna” visat låga halter. Sprickorna har utvärderats och separerats från små mindre 

betydande sprickor (Ej dokumenterade då de återfinns generellt) och större genomgående 

sprickor med fuktgenomslag. Summeringen har tillsammans med synliga skador och de 

tidigare uttagna kloridproverna med höga värden resulterat i vår åtgärdsbedömning. 

I garage B har värderna inte varit lika höga. Generellt är garage B i bättre skick än garage A. 

Kloridförekomsten bedöms kunna härledas till de tösalter som bilarna tar med sig in i 

garagen. 

Vid jämförelse av tabell från CBIs rapport framgår det att värdena i garage A blivit högre. 

Det visar på otätt tätskikt.  

Nedknackning av lagningar utfördes i takkonstruktionen.  

Lagningarna har bedragit till ett förvärrat tillstånd. 

 

Pågjutningarna uppvisar bom vid bomknackning generellt. 

 

Tabell över kloridanalys del 2 

 
Kloridprovning del 2 utförs för att kunna utesluta de delar som okulärt ser oskadade eller 

mindre skadade ut. 

 

Flertalet prov togs i ”pottan” mellan sekundärbalkarna. De flesta har spacklingar eller sprickor 

i liten omfattning. 

 

De prover som togs i del 1 visar graden av kloridinträngning på synligt skadade delar. 

 

Proverna visar generellt låga värden i ”pottorna” med småskador, men höga värden i ”pottor” 

med större skador. 

 

Balkar och pelare visar höga eller mycket höga värden. 

 

Pågjutningarna av pelarna har utförts felaktigt. Den kloridkontaminerade betongen har inte 

avlägsnats. Det gäller båda garagen. 

 

Väggarna visar även de mycket höga värden. 
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En betongpelare som är fäst i bjälklaget har lossnat. Troligen påkörd av snöröjningsmaskin. 

Mycket brådskade åtgärd krävs. Garage B. 
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Samma pelare från en annan vinkel. Garage B. 

Samtliga pelare måste säkras. Infästningen är undermålig. Gäller både garage A och B. 
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5. BEDÖMNING OCH FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD 
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Kloridförekomsten i nederdelen av takbalkarna är stor och kommer successivt att resultera i 

fler och större skador än vad som redan finns.  

Stor förekomst av grova sprickor finns i garage A. 
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Pågjutningarna på pelarna uppvisar bom vid undersökning. Det betyder att vidhäftningen är 

dålig eller obefintlig. Kloridproverna uppvisar att den kontaminerade betongen finns kvar 

bakom pågjutningarna. 

Det talar för att arbetet inte utförts av fackman i betong.  

Proverna visar höga kloridhalter upp till 3,65%. Gränsvärdet är 0,4%. 
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Ser man till betongen i garaget är kloridkontamineringen så pass omfattande att det inte 

lämpligt med selektiva åtgärder. Med andra ord behöver samtliga pelare rensas från 

pågjutning  och kvarlämnad kontaminerad betong, armeringskompletteras och gjutas om. 

 

Skadorna i pelarna måste vattenbilas ner till sula och ca 20 mm bakom armering med en höjd 

på 50 cm över golv.  

 

Garage A vattenbilas i sin helhet enligt ovanstående blåmarkerade fält. 

Samtliga pelare vattenbilas ner till plint, armeringskompletteras och omgjutes.  

Övriga sprickor i ”pottorna” vattenbilas  längs sprickan och gjuts igen. Se kartering. 

Väggen i nedre plan i A-garaget som vetter mot nedfarten vattenbilas och omgjutes i 

takvinkeln för bättre upplag för bjälklaget. Gäller i synnerhet väggpelarna.  

Garage A måste renoveras snarast. 

 

B-garaget är i bättre skick, men har skador som måste repareras. 

Pelarna har höga kloridhalter och skall åtgärdas lika A-garaget. 

Vägglivens nedre kanter uppvisar höga kloridhalter och vattenbilas/pågjutes. 

Bjälklaget har ett flertal sprickor. Sprickorna vattenbilas och gjuts om. 

Balkarna i bjälklaget har några allvarliga skador, men -för övrigt uppvisar 

kloridprovtagningen att bjälklaget är i mycket bättre skick än garage A. 

Garage B bör renoveras, men bedömd tid för nödvändig åtgärd är inom fem år. 

 

Billy Molin, 070 454 59 67 

 

Billymolin.konsult@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


