
 
Fråga	1.	Provtagning	av	betongdamm,	hur	är	det	utfört?	I	vilka	steg?(	detta	vill	jag	veta	hur	dom	gör	det	
utförligen)	
Fråga	2.	Kärnborrning,	är	betong	kärnor	uttagna	ända	in	i	betongkonstruktionen?		
Fråga	3.	Är	betongslamet	uppsamlat	på	ett	och	samma	hål?	
Fråga	4.	Varför	har	man	valt	att	borra	i	pelare	enbart	i	botten	och	inte	högre	upp?	
Fråga	5.	Har	betongkärnor	testats	i	press	test?	
Fråga	6.	Om	svar	är	JA	på	fråga	5,	varför	har	man	inte	borrat	dimension	100	då?.	
Fråga	7.	Stämningen	i	garage	A,	vart	finns	stämp	schemat?	
Fråga	8.	Hur	ofta	kontrolleras	skydd	stämpningen? 
 
Hej,  
 
Svaren är enkla. 
Dom är utförda av mig (Billy Molin) och konstruktören från Convia Ab. 
Vi har tagit prover i mer än 20 år och vet vad vi gör. 
Proverna är tagna efter vad vi vill ha svar på. 
Man kan ta prov med olika syfte. I vårt fall rörde det sig om klorider i olika nivåer, ballast, och cementvikt. 
  
Kaxproverna: Först har vi röntgat betongen för att fastställa djup till armeringen. 
Sedan borras det lätt i ytan för att avlägsna skräp mm. 
Borrprovet utförs in till armeringens nivå eftersom det är där kloriderna skadar armeringen. 
Varje borrning utförs separat och borrmaskinen/borren blåses rent mellan proven. 
Ett labb har sedan analyserat borrkaxproverna. 
  
Kärnborrningen gick ut på att klargöra storlek på ballast och om de skiktar sig. Det har också tagits kloridprov i 
flera nivåer. 
  
Betongen har röntgats före borrningen för att inte borra av armering. 
Kärnornas läge har bestämts av konstruktör.  
  
Varför man bara borrar i botten på pelarna är pga att saltet från bilarna sugs upp i golvvinkeln mot pelarfoten. 
Pelarnas armering förgrenar sig i bjälklaget eller i fundamentet. 
Det är det känsligaste stället för korrosion av armeringen.  
Högre upp brukar det aldrig vara klorider över gränsvärdet. 
  
Kärnorna har borrats av en betongborrare med vår närvaro och våra instruktioner. 
  
Vi har inte ansett att tryckning av kärnor varit nödvändiga. Vi vet vad konstruktionsritningen säger. 
Därför borras 50 mm kärnor. 
Det intressanta har varit att klargöra sprickor och kloridförekomst. 
När betong spricker övergår lasten till armeringen. 
  
Stämpningen är en skyddsstämpning som skall stärka bjälklaget där det  är som värst. 
Det är uppenbart var sprickor mm är beläget. 
Konstruktören har varit på plats vid stämpningen. 
  
Utredningen har utförts med konstruktör på plats från Convia AB. 
Ali Farang är chef för företaget. Han var tidigare chef för RAMBOL betongavdelning.  
Före det var han chef för Cement och Betonginstitutet. 
De kan allt om betong. 
Själv har jag jobbat medbetong sedan 70-talet och de sista 23 åren tight med  
Cement och Betonginstitutet, Rambol och Tyrens. 
Jag var chef för betongavdelningen HSB Stockholm i 14 år. 
Före det arbetade jag på TYRENS AB. 
  
Mvh. Billy 


