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G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT 

GB KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I 
ANLÄGGNING 
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE. 

Lagning av transport- och monteringsskada får utföras på arbetsplatsen efter godkännande av 
beställaren. 

Justeringsarbeten vid montering såsom pågjutning, bilning och dylikt ska utföras i samråd med 
beställaren. 

Element med vikt över 500 kg ska vara märkt med uppgift om vikt och lyftpunkter. 

Skydd, markeringar, märkfärg och dylikt får inte skada eller missfärga färdig yta och inte heller 
missfärga eller hindra vidhäftning av efterföljande ytbehandling. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Bullerskyddsskärmar vid väg 
Akustiska element ska vara deklarerade enligt SS-EN 14388 med avseende på 

– ljudabsorption

– ljudisolering

– bärförmåga

– beständighet.

För skärmar av glas, plast eller metall ska även ljusreflektion deklareras.

UTFÖRANDEKRAV 

Bullerskyddsskärmar vid väg och järnväg 
Montering ska utföras enligt tillverkarens monteringsanvisningar. 

KONTROLL 

Bullerskyddsskärmar vid väg 
Utöver certifikat och prestandadeklaration ska tillverkaren/leverantören tillhandahålla 

– monteringsanvisningar

– underhållsinstruktioner.

Dokumentationen enligt SS-EN 14388 ska vara skriven på svenska.

Produkter ska märkas fysiskt med CE-märke.

Bullerskyddsskärmar vid järnväg 
Tillverkaren/leverantören ska tillhandahålla 

– monteringsanvisningar

– underhållsinstruktioner.

Kategori A och B 
I detta avsnitt indelas vissa produktionsresultat i två kategorier benämnda A 
och B. 

Produktionsresultat i kategori A motsvarar i det tekniska innehållet de krav 
som Trafikverket ställer. Kod och rubrik i kategori A åberopas där 
Trafikverkets krav ska gälla till exempel för rörbro och konstruktioner i tunnlar. 

Kategori B åberopas normalt för andra konstruktioner, till exempel för trappor 
och stödkonstruktioner. 
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Ange arbets- och metodbeskrivning under YCC. 

Om missfärgning på synliga ytor eller annan skadlig inverkan kan tänkas 
uppstå på grund av korrosion av infästnings- och ingjutningsgods, föreskrivs 
skyddsbeläggning på godset. Se avsnitt LCB.6 och LDB.11. 

Se kommentarer under ZBE beträffande val av kvalitet i fästdon. 

För komplettering av element med varor i avsnitt DEP och avsnitt NB 
åberopas aktuell kod och rubrik i dessa avsnitt. 

Ange material, dimension och utformning av kramlor. 

Ange förtillverkade fundament under DEG.57. 

Ange platsgjutet fundament under aktuella koder och rubriker under EB. 

Ange platsbyggda bullerskyddsskärmar av trä under HBD.122. 

Bullerskyddsskärmar vid väg 
Avser bullerskyddsskärmar bestående av akustiska element för väg. 

Ange under aktuell kod och rubrik enligt SS-EN 14388 krav på 

– ljudabsorption 

– ljudisolering 

– bärförmåga 

– beständighet 

– ljusreflektion, gäller vid skärmar av glas, plast eller metall. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– dimensioner 

– material 

– ytbehandling 

– krav på åtgärder för att förhindra påflygning av fåglar, gäller vid 
transparenta bullerskärmar. 

Bullerskyddsskärmar vid järnväg 
Avser bullerskyddsskärmar bestående av akustiska element för järnväg. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– dimensioner 

– material 

– ytbehandling 

– för låga bullerskyddsskärmar vid järnväg krav enligt BVF 586.21 - 
Banteknik. Låga bullerskydd. Regler för placering, TDOK 2014:0387 

– krav på åtgärder för att förhindra påflygning av fåglar, gäller vid 
transparenta bullerskärmar. 

GBF KONSTRUKTIONER AV TRÄELEMENT I ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Träskyddsbehandlat virke 
För tryckimpregnerat virke av furu och andra lätt impregnerbart barrträ gäller LFB.11. 

För tryckimpregnerat virke av gran eller annat svårt impregnerbart barrträ gäller LFB.12. 

UTFÖRANDEKRAV 
Material ska lagras och hanteras enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar och på 
sådant sätt att avsedda egenskaper inte försämras. 
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Träskyddsbehandlat virke 
Om kapning, sågning eller hyvling av impregnerat virke i träskyddsklass M, A eller AB inte kan 
undvikas, ska de bearbetade ytorna efterbehandlas med lämpligt träskyddsmedel avsett för 
doppning eller bestrykning. 

Spikförband 
Spiklängden ska vara 2,5 gånger det infästa virkets tjocklek. 

Virkesdelarna ska passa tätt mot varandra. 

Utstickande spikändar ska slås omkull tvärs över fibrerna. 

Skruvförband 
Maskingängad skruv och träskruv ska dras så att det blir god anliggning mellan virkesdelarna, 
dock inte så hårt att gängorna skadas. 

Skruvförband ska utföras så att möjlighet till efterdragning finns. 

Under skruvhuvud ska bricka av sådan storlek att träet inte krossas vid åtdragning användas. 

Ange under aktuell kod och rubrik krav på fabriksmålning eller målning i 
målningsstation. 

Ange byggplatsmålning under aktuell kod och rubrik under LCB.3. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik krav 

– på hållfasthetsklass 

– toleransklass för konstruktionsvirke enligt SS-EN 336 

– användningsklass enligt SS-EN 335. 

Träskyddsbehandlat virke 
Impregnerat virke bör användas när byggnadstekniska åtgärder inte bedöms 
tillräckliga för att ge konstruktionen erforderlig säkerhet och beständighet. 
Användningen av olika träskyddsmedel regleras i Kemikalieinspektionens 
föreskrifter. 

Se vidare kommentarer under LFD.1 med underordnade koder och rubriker. 

Ange under aktuell kod och rubrik för impregnerat virke träskyddsklass enligt 

– LFS.11 för furu eller annat lätt impregnerbart barrträ  

– LFS.12 för gran eller annat svårt impregnerbart barrträ. 

Beakta träskyddsmedels korroderande inverkan på fästdonens beständighet 
vid förband i träskyddsbehandlat virke. 

UTFÖRANDEKRAV 

Fästdon 
Ange under aktuell kod och rubrik om annan spiklängd än i AMA angiven ska 
gälla. 

GBF.1 Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Konstruktionsvirkes egenskaper ska deklareras enligt SS-EN 14081-1. 

Limträ och limmat konstruktionsvirkes egenskaper ska deklareras enligt SS-EN 14080. 

Fanerträs egenskaper ska deklareras enligt SS-EN 14374. 

Ange med stöd av relevant del av SS-EN 14081-1, SS-EN 14080 samt SS-EN 
14374 krav på väsentliga egenskaper under aktuell kod och rubrik. 
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GBF.11 Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad av bro 

Trafik under byggnadstiden  
Förutsättningar för trafikering av broar under byggnadstiden med fordon för byggtransporter 
framgår av TRVK Bro, Bilaga 4. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Ytbehandling 
Ytbehandling ska utföras enligt SS-EN 927-1, strängaste exponeringsklassen. 

Färg för målning av träkonstruktioner utomhus ska vara lämplig för ändamålet. 

Fingerskarv 
Skarvning av huvudbalkar till vägbroar får inte utföras med fingerskarv. 

Fuktkvot 
Trä som ska ytbehandlas ska ha en målfuktkvot på högst 16 procent enligt SS-EN 14298. 

Trä i konstruktionsdel som spänns upp ska ha en målfuktkvot på 12 procent enligt SS-EN 
14298. 

Fästdon och beslag 
Spik, skruv, mutter, bricka och andra ståldetaljer som används i förband ska vara 
korrosionsskyddade enligt följande 

– spik och bricka ska vara varmförzinkade minst enligt tabell 3 i SS-EN ISO 1461 

– skruv och mutter ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684 

– ståldetaljer ska vara varmförzinkade minst enligt tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461 

– förbindare av metall ska uppfylla krav enligt SS-EN 14592 

– brickförbindare, spikplåtar och spikningsplåtar ska uppfylla krav enligt SS-EN 14545. 

Träkonstruktion 
Träelement till brobaneplatta ska vara av oimpregnerat barrträ eller av annat virke med 
erforderlig naturlig beständighet i användningsklass 2 enligt SS-EN 335. 

UTFÖRANDEKRAV 
En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn ska vara utsedd. Denne ska ha lämplig 
teoretisk utbildning, vara väl förtrogen med gällande bestämmelser om material, utförande och 
kontroll av träkonstruktioner och ha kännedom om den aktuella konstruktionens verkningssätt. 
Den ansvariga personen ska även ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av utförande 
och kontroll. 

Ytbehandling 
Limträ och limmat konstruktionsvirke ska skyddas med pigmenterad ytbehandling vid 

– konstruktion som utsätts för direkt solstrålning eller nederbörd 

– brobaneplattors underytor 

– pelare som inte är belägna i vägmiljö eller marin miljö och som skyddas av brobaneplattan 
eller av tak och brobaneplattas ände i de fall den är tätad på annat sätt än med plattans 
tätskikt. 

Ytbehandlingen ska uppfylla angivna krav i strängaste exponeringsklassen enligt SS EN 927 1. 

Skikttjockleken ska uppfylla angivna krav i klass mycket hög enligt SS-EN 927-1. 

Montering 
Konstruktionsdelar som förbinds med varandra ska utföras med sådan passning att träkilar och 
liknade inte behöver användas. 
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Skruvar ska dras åt så att bricka eller motsvarande sjunker ned i virket, dock högst 1 mm. 

Skruvförband 
Skruvförband i tvärförband över stöd och ändupplag ska förses med inpressade 
mellanläggsbrickor. Mellanläggsbrickans skruvhål ska motsvara skruvens diameter. 

Efterdragning av skruvförband ska utföras tidigast 12 månader efter färdigställande av bro. 

KONTROLL 

Tilläggskontroll 
Tilläggskontroll ska utföras enligt kontrollplan enligt YCQ.121. 

Tilläggskontroll ska omfatta kontroll av träskydd. Kontrollen ska minst omfatta intäckningens 
omfattning och funktion vid broände, brobaneplattans sidor, spännstagsförankringar, ändträ, 
öppna fogar som inte befinner sig inom av brobaneplattan skyddat område samt ytor med 
mindre vinkel än 30 grader mot horisontalplanet. För broar med en teknisk livslängd av 80 år 
ska kontrollen även omfatta övrig intäckning. Omfattning och skikttjocklek på 
huvudkonstruktionens ytbehandling ska kontrolleras. 

Ange spännstag under HBB.1221. 

UTFÖRANDEKRAV 

Yt- och skyddsbehandlingar 
Ange ytbehandlingssystem under LCB.31 för ytbehandlingen som ska utföras 
på byggarbetsplatsen. 

Ange krav på ytbehandling, träskyddsbehandlat virke och intäckning för olika 
konstruktionsdelar, till exempel täckande förmåga och skikttjocklek för 
ytbehandling och träskyddsklass vid impregnering. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– vilka konstruktionsdelar som ska skyddas genom ytbehandling 

– typ av ytbehandling 

– om ytbehandlingen till skillnad från i AMA angivet ska uppfylla angivna krav 
i exponeringsklass medel enligt SS EN 927 1 

– om skikttjockleken till skillnad från i AMA angivet ska uppfylla angivna krav 
för klass hög enligt SS EN 927 1. 

KONTROLL 
Ange omfattning av kontroll av träskydd. 

Ange krav på kontrollplan för tilläggskontroll av träelement under YCQ.121. 

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

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Limträ 

Limträbalkars uppbyggnad 
Balkar med bredd större än eller lika med 215 mm får vara tillverkade med kantlimmade 
lameller med förskjutna kantfogar enligt figur AMA GBF.111/1 och med endast en kantfog per 
lamell. I övriga fall ska lameller med full bredd användas. 
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Figur AMA GBF.111/1. Tvärsektion av balk med kantlimmade lameller 

Konstruktionsvirke 

Toleranser 
Konstruktionsvirke ska uppfylla kraven enligt SS-EN 336, toleransklass 1. 

GBF.1111 Pelare av träelement kategori A vid nybyggnad av bro 

GBF.1112 Balk av träelement kategori A vid nybyggnad av bro 

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

UTFÖRANDEKRAV 

Tvärspänd brobaneplatta 
Vid tillverkning av tvärspänd brobaneplatta ska inverkan av spännkraftsförluster beaktas. 
Efterspänning ska ske minst två gånger. 

Konstruktionsdelar ska vara förbundna med varandra med sådan passning att träkilar och dylikt 
inte behöver användas. 

Skruvar ska vara åtdragna så att bricka eller motsvarande sjunker ned i virket, dock högst 1 
mm. 

Arbete med uppspänning av tvärspänd brobaneplatta ska utföras enligt arbets- och 
metodbeskrivning som godtagits av beställaren före utförandet. Före uppspänning ska 
spännutrustningen kontrolleras och kalibreras. Uppspänning ska utföras enligt spännlista. Vid 
uppspänning ska spännkraften mätas för varje stag. 

Spännlista ska upprättas och föras på ett sådant sätt att det går att jämföra beräknad och 
verklig spännkraft. Beräknad spännförlust vid låsning ska anges. 

Tryckfördelande extra mellanläggsplattor av oimpregnerat lövträ motsvarande lägst 
hållfasthetsklass D35 enligt SS-EN 338 ska läggas mellan ankarplattan och den tvärspända 
brobaneplattan. Mellanläggsplattorna ska ha erforderlig naturlig beständighet i 
användningsklass 2 enligt SS-EN 335. Ytbehandling av brobaneplattans sidor ska utföras innan 
mellanläggsplattorna monteras. 

Toleranser 
Ojämnheter på överytan av en brobaneplatta ska vara mindre än 4 mm på 1,0 m mätlängd. 
Överytan ska vara jämn utan språngvisa förskjutningar mellan lamellerna. 

I tvärspänd brobaneplatta får spalten mellan längsgående lameller vara högst 3 mm. 

Överyta på brobaneplatta ska ha sådan jämnhet som fordras med hänsyn till tätskikts funktion 
och avvattning. 
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KONTROLL 

Tilläggskontroll 

Tvärspänd brobaneplatta 
För tvärspända brobaneplattor ska tilläggskontroll även omfatta kontroll av förspänning och 
förankringsanordningar. 

KONTROLL 

Tilläggskontroll 
Ange tidsintervall för efterspänning av tvärförspända brobaneplattor. 

Ange krav på kontrollplan för tilläggskontroll av brobaneplattor under 
YCQ.121. I kontrollplanen ska minsta förspänning anges. 

GBF.113 Båge av träelement kategori A vid nybyggnad av bro 

GBF.2 Konstruktion av träelement kategori B vid nybyggnad 
Element får vara begagnade efter kontroll av att de inte har mikrobiell påväxt och att de 
uppfyller samma krav som gäller för nya element. 

Ange 

– på vilket sätt begagnade elements kvalitet ska verifieras 

– om begagnade element inte får användas. 

GBF.21 Konstruktion av träelement kategori B vid nybyggnad av bro 

GBF.211 Pelare, balk o d av träelement kategori B vid nybyggnad av 
bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Limträ 
Limträs egenskaper ska vara deklarerade enligt SS-EN 14080. 

Limträbalkars uppbyggnad 
Balkar med bredd större än eller lika med 215 mm får vara tillverkade med kantlimmade 
lameller med förskjutna kantfogar enligt figur AMA GBF.111/1 och med endast en kantfog per 
lamell. I övriga fall ska lameller med full bredd användas. 

Konstruktionsvirke 
Material ska utgöras av konstruktionsvirke enligt SS-EN 338. 

Toleranser 
Konstruktionsvirke ska uppfylla kraven enligt SS-EN 336, toleransklass 1. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Limträ 
Beakta att ett limträelement bör ha samma ytbearbetning och ytbehandling i 
hela sin längd. 

Ange med stöd av relevant del av SS-EN 14080 krav på väsentliga 
egenskaper. 
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GBF.3 Konstruktion av träelement vid reparation 
Ange material- och varukrav, utförandekrav samt kontrollkrav med ledning av 
kraven enligt GBF.1 med underliggande koder och rubriker. 
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H KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR 

HB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING 
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE. 

Skydd, markeringar, märkfärg och dylikt får inte skada eller missfärga färdig yta och inte heller 
missfärga eller hindra vidhäftning av efterföljande ytbehandling. 

Figurerna i AMA är principiella och inte skalenliga. I figurerna redovisas inte alltid alla detaljer. 

Ange under aktuell kod och rubrik krav på fabriksmålning eller för målning i 
målningsstation. 

Ange byggplatsmålning under aktuell kod och rubrik under LCB. 

HBB KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I 
ANLÄGGNING 

Väg- och broräcken anges under aktuell kod och rubrik under DEG. 

Anläggningskompletteringar för bro såsom brolager, övergångskonstruktioner 
med mera anges under aktuell kod och rubrik under DEP. 

HBB.1 Konstruktioner av längdformvaror av stål 
Stålkonstruktioner ska, med angivna tillägg och ändringar, utföras enligt SS-EN 1090-2. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.1. 

För material ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur under 0 °C. 

Material ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204. Vid leverans av stål S235 JR 
och S275 JR, enligt SS-EN 10025-2, med godstjocklek under 25 mm får kontrollintyg 3.1 enligt 
ovan ersättas med kvalitetsintyg 2.2 enligt SS-EN 10204. 

För stål med sträckgräns högst 300 MPa och godstjocklek högst 55 mm ska 
slagseghetsprovning vara specificerad vid temperatur 20 °C eller lägre. 

För stål med sträckgräns över 300 MPa eller godstjocklek större än 55 mm ska 
slagseghetsprovning vara specificerad vid temperatur 0 °C eller lägre. 

För material till huvudkonstruktionen ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid 
temperatur -20 °C eller lägre. 

UTFÖRANDEKRAV 
Stålkonstruktioner ska utföras med krav enligt GBD.1. 

KONTROLL 
Slagseghetsprovning krävs inte för material med tjocklek mindre än 6 mm. 

HBB.12 Konstruktioner av kallbearbetat stål 
Dragbelastade komponenter av stål ska uppfylla kraven i SS-EN 1993-1-11. 

Ange stål för spännarmering av betongkonstruktioner under EBC.121. 

HBB.122 Spännstag 

HBB.1221 Spännstag till bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Material- och varukrav för spännstång enligt EBC.1211 ska uppfyllas. 

Spännstång ska uppfylla grundkraven ("standard properties") enligt SS 212551 och SS 212554. 
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Leveranskrav 
Spännstag ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204. 

Avser de spännstag som används i tvärspända brobaneplattor av trä. 

HBD KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I 
ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Träskyddsbehandlat virke 
För tryckimpregnerat virke av furu och andra lätt impregnerbart barrträ gäller LFB.11. 

För tryckimpregnerat virke av gran eller annat svårt impregnerbart barrträ gäller LFB.12. 

Fästdon 
För fästdon gäller ZBE. 

UTFÖRANDEKRAV 
Material ska lagras och hanteras enligt leverantörens anvisningar och på sådant sätt att dess 
egenskaper inte försämras. 

Träskyddsbehandlat virke 
Om kapning, sågning eller hyvling av impregnerat virke i träskyddsklass NTR M, NTR A eller 
NTR AB inte kan undvikas, ska de bearbetade ytorna efterbehandlas med lämpligt 
träskyddsmedel avsett för doppning eller bestrykning. 

Montering 
Konstruktionsdelar som förbinds med varandra ska utföras med sådan passning att träkilar och 
dylikt inte behöver användas. 

Skruvar ska dras åt på ett sådant sätt att bricka eller motsvarande sjunker ned i virket, dock 
högst 1 mm. 

Spikförband 
Spiklängden ska vara 2,5 gånger det infästa virkets tjocklek. 

Virkesdelarna ska passa tätt mot varandra. 

Utstickande spikändar ska, där det är åtkomligt, slås omkull tvärs över fibrerna. 

Skruvförband 
Maskingängad skruv och träskruv ska dras åt på ett sådant sätt att det blir god anliggning 
mellan virkesdelarna, utan att gängorna skadas. 

Skruvförband ska utföras på et sådant sätt att möjlighet till efterdragning finns. 

Bricka under skruvhuvud ska ha sådan storlek och vara utformad på ett sådant sätt att den vid 
åtdragning hindrar att underliggande trä skadas. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik krav på hållfasthetsklass. 

Beakta kommentarer i avsnitt ZBE beträffande val av material och kvalitet i 
fästdon. 

Fingerskarvat virke 
Ange under aktuell kod och rubrik om fingerskarvat virke får användas och om 
ljust skarvlim ska användas. 

Ange limtyp (I eller II enligt SS-EN 301) för fingerskarvat konstruktionsvirke. 
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Beakta att i virke som är synligt eller som ska laseras kan ibland varken 
mörka eller ljusa fingerskarvar godtas. 

Beakta kommentarer i avsnitt ZBE beträffande val av material och kvalitet i 
fästdon. 

Träskyddsbehandlat virke 
Impregnerat virke bör användas när byggnadstekniska åtgärder inte bedöms 
tillräckliga för att ge konstruktionen erforderlig säkerhet och beständighet. 
Användningen av olika träskyddsmedel regleras i Kemikalieinspektionens 
föreskrifter. 

Se vidare kommentarer under LFD.1 med underordnade koder och rubriker. 

Ange under aktuell kod och rubrik för impregnerat virke träskyddsklass enligt 

– LFS.11 för furu eller annat lätt impregnerbart barrträ 

– LFS.12 för gran eller annat svårt impregnerbart barrträ. 

Beakta träskyddsmedels korroderande inverkan på fästdonens härdighet vid 
förband i träskyddsbehandlat virke. 

UTFÖRANDEKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik krav på intäckning för olika 
konstruktionsdelar. 

Spikförband 
Ange under aktuell kod och rubrik om annan spiklängd än i AMA angiven ska 
gälla. 

HBD.1 Konstruktioner av längdformvaror av barrträ 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Begagnat virke får inte användas. 

HBD.11 Konstruktioner av barrträ i bro, brygga, kaj m m 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Konstruktionsvirke ska uppfylla krav enligt SS-EN 338. 

Konstruktionsvirkes egenskaper ska deklareras enligt SS-EN 14081-1:2005. 

Fästdon 
Spik, skruv, mutter, bricka och andra ståldetaljer som används i förband ska vara 
korrosionsskyddade enligt följande 

– spik och bricka ska vara varmförzinkade minst enligt tabell 3 i SS-EN ISO 1461 

– skruv och mutter ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684 

– ståldetaljer ska vara varmförzinkade minst enligt tabell NA. 1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461 

– förbindare av metall ska uppfylla krav enligt SS-EN 14592 

– brickförbindare, spikplåtar och spikningsplåtar ska uppfylla krav enligt SS-EN 14545. 

UTFÖRANDEKRAV 
Efterdragning av skruvförband ska utföras tidigast 12 månader efter färdigställande av 
anläggning. 

UTFÖRANDEKRAV 
Ange om efterdragning av skruvförband ska utföras med annan 
tidsbegränsning än vad som anges i AMA eller om efterdragning inte behövs. 
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HBD.111 Konstruktioner av barrträ i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Toleranser 
Konstruktionsvirke ska uppfylla krav enligt SS-EN 336, toleransklass 1. 

Ytbehandling 
Ytbehandling ska utföras enligt SS-EN 927-1, strängaste exponeringsklassen. 

Färg för målning av träkonstruktioner utomhus ska vara lämplig för ändamålet. 

HBD.112 Inbrädningar, inklädnader o d av bro 
Virke ska vara sorterat enligt SS-EN 1611-1. 

HBD.1121 Inbrädningar av bro 
Virke ska vara underlagsspont av sort G4-3 eller bättre. 

Brädtjocklek ska vara minst 23 mm. Bredden på underlagsspont får vara högst 145 mm. 

Brädor ska 

– läggas med rillad sida nedåt 

– skarvas stumt över upplag 

– spikas eller skruvas i varje upplag. 

Brädor som är bredare än 95 mm ska dubbelspikas eller dubbelskruvas. 

Brädor mot nock eller motsvarande ska fasas på ett sådant sätt att eventuell nockfals får stöd. 

I den färdiga inbrädningen får det inte finnas uppstickande spik, skruv eller annat som kan 
orsaka skador i den färdiga beslagningen. Nivåskillnader i inbrädningen större än 3 mm ska 
utjämnas. 

Avser krav på inbrädningar med underlagsspont som ska vara heltäckande 
vid plåtbeslagning av bärande delar i träbroar enligt JCB.532 eller JCC.532. 

Inbrädning som underlag för plåt ska alltid skyddas med byggpapp. 

Beakta att falsad plåt alltid måste läggas på ett heltäckande underlag. 

Granvirke rekommenderas på grund av bättre fuktegenskaper än furu. 

Ange 

– om endast granvirke får användas 

– bredd på underlagsspont. 

HBD.1122 Inklädnader av bro 
Virke ska vara av sort G4-2 eller bättre. 

Lös kvist, rötkvist, kvisthål, genomgående torrkvist, barkringkvist eller sprickor får inte 
förekomma. 

Brädor ska vara minst 17 mm tjocka. 

Avser skyddsinklädnader med trä av bärande delar i träbroar. 

Ange 

– typ av panel 

– dimensioner på panel 

– monteringsriktning - liggande eller stående panel 

– krav på ytbehandling. 

Se även krav- och rådstexter under HSD.16 i AMA Hus. 

Ange byggplatsmålning under aktuell kod och rubrik under LCB.31. 

Ange spikläkt under HBD.1552. 
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Vid stående panel kan det även bli aktuellt med luftningsläkt. Ange läkt för 
luftning av inklädnad av bro under HBD.1552. 

Ange eventuella droppbleck av metalliserad stålplåt under JCB.521 och av 
rostfri stålplåt under JCC.521. 

HBD.118 Diverse konstruktioner av längdformvaror av barrträ 
Avser till exempel underlag för droppbleck i bro, se JCB.521 och JCC.521. 

Ange krav på material och utförande. 

HBD.15 Kompletteringar av längdformvaror av barrträ till bro, brygga, 
kaj m m 
Virke ska vara sorterat enligt SS-EN 1611-1. 

Virke till läkt ska vara sort G4-2 eller bättre. 

HBD.155 Läkt för inbrädningar, inklädnader o d av bro 

HBD.1551 Läkt för inbrädning av bro 
Läkt ska ha dimension minst 25×45 mm. 

Läkt ska placeras med centrumavstånd högst 600 mm. 

Läkt ska fästas med varmförzinkad eller rostfri träskruv eller spik centrumavstånd högst 300 mm 
dock högst 100 mm från fri kant på bärande del. 

Avser läkt som ska användas för att åstadkomma en luftspalt under 
inbrädning som utgör underlag för plåtbeslagning av bärande delar i träbroar 
enligt JCB.532 och JCC.532. 

HBD.1552 Läkt för inklädnad av bro 
Spiläkt ska ha dimension minst 25×45 mm. 

Läkt för luftning ska dimension minst 12×45 mm. 

Läkt ska fästas med varmförzinkad eller rostfri träskruv eller spik. 

Avser spikläkt samt läkt för luftning vid stående träpanel. 

Ange 

– centrumavstånd och eventuella krav på speciella dimensioner. 

– typ av fästdon samt centrumavstånd. 

Ange träinklädnad av bro under HBD.1122. 

HBD.1553 Läkt för fribärande plåtbeslagning av bro 
Läkt ska ha dimension minst 12×45 mm. 

Läkt ska fästas med varmförzinkad eller rostfri träskruv eller spik. 

Läkt ska placeras med centrumavstånd högst 500 mm. Vid skarv på beslag ska 2 läkt placeras 
bredvid varandra på ett sådant sätt att skarven (överlappet) samt infästning får fullt stöd, se figur 
AMA HBD.1553/1. 

 

Figur AMA HBD.1553/1. Dubbla läkt vid skarv i beslag. 

Avser läkt som ska användas för att åstadkomma en luftspalt under fribärande 
plåtbeslag av bärande delar i träbroar enligt JCB.533 och JCC.533 
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Ange typ av fästdon och centrumavstånd. 

HBD.2 Konstruktioner av längdformvaror av limträ 

HBD.21 Konstruktioner av limträ i bro, brygga, kaj m m 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Limträ och limmat konstruktionsvirkes egenskaper ska deklareras enligt SS-EN 14080. 

UTFÖRANDEKRAV 
Efterdragning av skruvförband ska utföras tidigast 12 månader efter färdigställande av 
anläggning. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Beakta att ett limträelement bör ha samma ytbearbetning och ytbehandling i 
hela sin längd. 

Ange med stöd av relevant del av SS-EN 14080 krav på egenskaper. 

UTFÖRANDEKRAV 
Ange om efterdragning av skruvförband ska utföras med annan 
tidsbegränsning än vad som anges i AMA eller om efterdragning inte behövs. 

HBD.211 Konstruktioner av limträ i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Skarvning av huvudbalkar till vägbroar får inte utföras med fingerskarv. 

Fästdon 
Spik, skruv, mutter, bricka och andra ståldetaljer som används i förband ska vara 
korrosionsskyddade enligt följande 

– spik och bricka ska vara varmförzinkade enligt tabell 3 SS-EN ISO 1461 

– skruv och mutter ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684 

– ståldetaljer ska vara varmförzinkade minst enligt tabell NA.1. Fe /Zn i SS-EN ISO 1461 

– förbindare av metall ska uppfylla krav enligt SS-EN 14592 

– brickförbindare, spikplåtar och spikningsplåtar ska uppfylla krav enligt SS-EN 14545. 

Ytbehandling 
Färg- och färgsystem ska uppfylla krav enligt SS-EN 927-1. 

Färg för målning av träkonstruktioner utomhus ska vara lämplig för ändamålet. 

Ange spännstag under HBB.1221. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange exponeringsklass enligt SS-EN 927-1, tabell 2. 
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J SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, 
PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D 

JB SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX, 
EPOXI E D I ANLÄGGNING 
Figurerna i AMA är principiella och inte skalenliga. I figurerna redovisas inte alltid alla detaljer. 

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Polymermodifierad asfaltmastix 
Asfaltmastix ska uppfylla krav enligt Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531. 

Bitumen 
Bitumen till klistring av tätskikt ska ha dokumenterade egenskaper och vara anpassat till 
tätskiktet samt tätskiktets lutnings- och temperaturförhållanden. 

Fästdon 
För fästdon gäller ZBE. 

Bricka till fästdon ska vara utformad på ett sådant sätt att den hindrar att det infästa materialet 
skadas vid belastning intill fästpunkten. 

Fästdon av stål ska vara varmförzinkade med minsta skikttjocklek Fe/Zn 165 enligt SS-EN ISO 
1461 eller ha minst motsvarande korrosionsskydd. 

Teleskophylsor och dylikt ska i direkt anslutning till monteringen täckas enligt något av 
nedanstående alternativ 

– med klistrad lapp av YEP 2500, dimension minst 150×150 mm 

– genom att nästa lag i tätskikt täcker hylsa 

– vid infästning i överlapp genom att nästa våd täcker hylsa. 

UTFÖRANDEKRAV 
Vid försegling med epoxi ska lufttemperatur och temperatur på underlag vara lägst 8 °C. För 
övriga arbeten med försegling och tätskikt ska lufttemperatur och temperatur på underlag vara 
lägst 5 °C. 

Tätskikt ska snarast påföras efter det att försegling härdat eller eventuell primer torkat. 

Produkter som är avsedda att klistras genom uppvärmning av på fabrik pålagd bitumen 
(svetsprodukter) ska svetsas med utrustning som uppfyller försäkringsbolagens och Svenska 
Brandskyddsföreningens - Säkerhetsregler för heta arbeten. 

På yta med färdigt tätskikt får endast framföras fordon och maskiner som är nödvändiga för 
arbetet. Fordon eller utläggningsmaskiner får inte stå stilla på tätskikten längre tid än vad som 
är nödvändigt för utläggningen av ovanpåliggande lager. 

Om enstaka blåsor uppkommer i tätskiktet ska detta repareras genom att blåsorna skärs upp 
och lagas. Om blåsor uppstår i stor omfattning ska tätskiktet inom aktuellt område göras om. 
Stor omfattning är längre än 2,0 m längs skarvarna i tätskiktsmattan eller skarvarna i det 
gasavledande nätet under asfaltmastixen. Detsamma gäller om det är mer än 5 blåsor per 
mattvåd eller per 8 m2 med asfaltmastix. 

Extra tätskikt över fogar enligt handlingarna ska utföras med 250 mm breda remsor av 
tätskiktsmatta. 

Fogar mellan betongelement ingående i en elementbro ska utföras med 250 mm breda remsor 
av tätskiktsmatta. 

På brobaneplattor ska remsor placeras under det heltäckande tätskiktet. Om det heltäckande 
tätskiktet utformas som tätskiktsmatta ska remsorna skarvas kant i kant. Om det heltäckande 
tätskiktet består av asfaltmastix ska betongytan under mattremsan behandlas med 
bitumenlösning. Bitumenlösningen ska påföras med en mängd 0,2-0,3 kg/m2. 
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När refug placeras direkt på tätskikt av tätskiktsmatta eller asfaltmastix ska ett lager 
tätskiktsmatta svetsas ovanpå tätskiktet. Mattan ska läggas under hela refugen och minst 
200 mm utanför denna. Samma krav på utförande gäller vid kantsten som placeras ovanpå 
skyddslagret. Om kantstenen eller refugen placeras ovanpå bindlagret fordras inte något extra 
lager med tätskiktsmatta. 

I anslutning till övergångskonstruktioner ska åtgärder vidtas så att temperaturen i anslutning 
tillgummielement understiger 100 °C. 

Förbehandling av ytor 
Tätskikts- och förseglingsarbeten ska utföras på rena och torra ytor. Ytliga föroreningar av till 
exempel drivmedel eller olja ska avlägsnas omedelbart genom blästring eller fräsning. 

Ytor av trä 
Ytor av trä ska vara hyvlade eller slipade. 

Ytor av betong eller metall 
Ytor som ska förses med tätskikt eller förseglas ska blästras eller fräsas i anslutning till arbetet.  

På betongytor ska gjuthuden avlägsnas till en ren yta med tätt förekommande ojämnheter 
erhålls. 

Överytor på grundavloppstrattar ska bearbetas till en matt yta. 

Rengöring av stålytor, inklusive fästanordningar, ska utföras med högtryckstvättning varvid 
trycket vid munstycket ska vara minst 20 MPa. Tryckluft och blästermedel ska uppfylla kraven 
enligt KI Bulletin 104 Anvisningar för kontroll av rostskyddsmålning, avsnitt 2.3 och 2.4.2. 
Separatorer och renare ska användas. 

Stålytor ska sandblästras till Sa 2½ enligt ISO 8501-1. Blästring ska utföras med skarpkantade 
blästerkorn typ "grit". 

Förzinkad yta ska svepblästras till en ytråhet som överensstämmer med klass fin enligt SS-EN 
ISO 8503-2. 

På aluminiumytor ska oxidskiktet avlägsnas genom blästring. Den blästrade ytans ytråhet ska 
överensstämma med klass "medium" enligt SS-EN ISO 8503-2. Ytan ska behandlas med primer 
senast 24 timmar efter blästringen. 

Innan arbetet med tätskikt påbörjas ska betongyta blåsas ren med tryckluft. Tryckluftsutrustning 
ska vara försedd med vatten- och oljeavskiljare. Efter renblåsning ska rengjord del av betongyta 
stängas av för fordonstrafik utom för fordon som erfordras för utförande av tätskikt. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik om andra krav än i Tätskikt på broar, TDOK 
2013:0531, ska gälla. 

Asfaltmastix 
Ange om tidigare använd mastix får användas. 

Bitumen 
Ange typ av bitumen under aktuell kod och rubrik. 

Fästdon 
Se kommentarer under ZBE beträffande val av kvalitet i fästdon. 

Ange typ och kvalitet på fästdon. 

UTFÖRANDEKRAV 
För att skydda gummielementen mot hög temperatur kan de täckas med till 
exempel blöt sand. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– omfattning av extra tätskikt där rörelse i gjutfogar kan förväntas 

– torkningstider för betongytor. 
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JBE VATTENTÄTA SKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX 
E D I ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Tätskiktsmaterial 
Tätskiktsmaterial ska vara anpassat till underlag och uppfylla krav för efterföljande beläggning 
och beklädnad. 

UTFÖRANDEKRAV 
Underlag ska vara rent och torrt när tätskikt påförs. 

Nivåskillnader, till exempel i elementfogar, ska jämnas ut. 

Detaljer i tätskikt ska utföras i direkt anslutning till utläggning av tätskiktet. 

Efter varje arbetsskift ska färdiglagt tätskikt eller del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget. 

Vid uppvärmning i samband med läggning av tätskikt får bricka till skruv eller teleskophylsa inte 
deformeras. 

UTFÖRANDEKRAV 
Ange om särskilda åtgärder ska vidtas för att skydda färdigt tätskikt under 
entreprenadtiden. 

Beakta tillverkarens anvisningar till exempel med avseende på 
förbehandlingar. 

JBE.1 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta 

UTFÖRANDEKRAV 

Ytbehandling med bitumenlösning 
Före utläggning av tätskiktsmatta ska hela underlaget på ytor av betong, trä och aluminium 
behandlas med bitumenlösning. Vertikala ytor på anslutande konstruktionsdelar ska till angiven 
höjd förbehandlas och behandlas med bitumenlösning. 

Lösningsmedel ska ha avdunstat till torr yta innan tätskikt eller beläggning läggs ut. 

Bitumenlösning ska vid appliceringen ha god vidhäftning till underlaget samt erforderlig 
vattenförträngningsförmåga. 

Epoxiförsegling 
Före utläggning av tätskiktsmatta ska hela underlaget på ytor av stål behandlas med epoxi. 
Vertikala ytor på anslutande konstruktionsdelar ska till angiven höjd förbehandlas med epoxi. 

Epoxiförsegling ska ha härdat innan tätskiktsmattan läggs ut. 

Vid tätskiktsmatta på epoxiför segling ska det sandade epoxiskiktet rengöras och torkas. 
Torkning ska utföras på ett sådant sätt att epoxin inte skadas av för höga temperaturer. 

Försegling ska utföras med två lager epoxi. 

Arbete med epoxi ska utföras 

– vid torrt uppehållsväder utan stigande temperatur 

– vid yttemperatur över 8 °C men under 45 °C. 

Yttemperatur på underlag ska vara minst 3 °C över daggpunkt för den omgivande luften. 

Före och under epoxiarbetets utförande ska luftens, underlagets och materialets temperatur 
samt luftfuktighet  dokumenteras. Luftens daggpunktstemperatur ska bestämmas med hjälp av 
daggpunktstabell.  

Vid blandning av epoxi ska fullständiga satsstorlekar användas. Epoxikomponenterna ska 
blandas med varandra till blandningen blir homogen. Blandningen ska utföras med hjälp av 
långsamt gående omröringsutrustning. Lösningsmedel får inte tillsättas. 

Tömda behållare ska lagras på sådant sätt att inga rester kan komma ut på underlaget. 
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Akrylatförsegling 
Före utläggning av tätskiktsmatta ska hela underlaget på ytor av betong behandlas med akrylat. 
Vertikala ytor på anslutande konstruktionsdelar ska till angiven höjd förbehandlas med akrylat. 
Akrylatförseglingen ska ha härdat innan tätskiktsmattan läggs ut. 

Vid tätskiktsmatta på akrylatförsegling ska det avsandade akrylatskiktet rengöras och torkas. 
Torkning ska utföras utan att akrylat skadas av för höga temperaturer. 

Försegling ska utföras med två lager akrylat. 

Arbete med akrylat ska utföras 

– vid torrt uppehållsväder utan stigande temperatur 

– vid yttemperatur över 5 °C men under 45 °C. 

Yttemperatur på underlag ska vara minst 3 °C över daggpunkten för den omgivande luften. 

Före och under akrylatarbetets utförande ska luftens, underlagets och materialets temperatur 
samt luftfuktigheten dokumenteras. Luftens daggpunktstemperatur ska bestämmas med hjälp 
av daggpunktstabell. Vid blandning av akrylat ska fullständiga satsstorlekar användas. 
Akrylatkomponenter 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. 

Utläggning av tätskiktsmatta 
Tätskikt ska utföras med ett lager tätskiktsmatta. 

Tätskiktsmatta som tätskikt under betongbeläggning och skyddsbetong ska utföras med två 
lager. 

De olika lagrens skarvar ska förskjutas i förhållande till varandra med halva vådens bredd. 

Utläggning av tätskiktsmatta ska påbörjas i ytas lågpunkter. 

Tätskiktsmatta ska svetsas eller på annat sätt appliceras mot underlaget på ett sådant sätt att 
erforderlig vidhäftning erhålls. 

Vid svetsning av tätskiktsmatta till underlaget ska svetsningen utföras på ett sådant sätt att 
försegling eller ytbehandling inte förstörs av värmen från svetslågan. 

Vid svetsning av tätskiktsmatta ska bitumen på undersida av tätskiktsmatta värmas på ett 
kontrollerbart sätt och endast med den värmemängd som fordras för att få god vidhäftning 
mellan tätskiktsmattan och underlaget. 

När tätskiktsmatta svetsas till underlaget, ska klisterskiktet bilda en vall av smält bitumen längs 
hela rullens bredd och ett bindemedelsöverskott ska finnas längs alla skarvar. 

Mattskarv får inte bearbetas med brännjärn eller liknande. Överlapp ska helklistras. Bitumen ska 
tränga ut utanför överlappet till cirka 10 mm bredd. Längsgående skarv ska utföras med minst 
80 mm överlapp och tvärgående skarv med minst 120 mm överlapp. 

Tvärgående skarv ska förskjutas minst 1 m i förhållande till tvärgående skarv i intilliggande 
mattvåd. 

Skarvar får inte utföras över grundavlopp. 

Över grundavloppsrör ska hål tas i tätskiktsmatta för placering av förtillverkade filterkroppar. Vid 
håltagning får inte vidhäftning mellan tätskiktsmatta och grundavloppstratt försämras. 

Total tjocklek på tätskikt vid mattskarvar och dylikt får högst vara lika med dubbel mattjocklek. 
På ytor mindre än 0,1 m2 får dock tjockleken uppgå till tre gånger mattjockleken. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Benämningen tätskiktsmatta används för .armerade tätskiktsprodukter 
baserade på polymermodifierad bitumen. 

Exempel på polymermodifierad bitumen är SBS-bitumen, som har tillsatser av 
Styren-Butadien-Styren. 

Ange om alternativa produktvarianter av tätskiktsmatta kan godkännas. 

UTFÖRANDEKRAV 
Ange vilket alternativ för behandling av underlaget som ska utföras 

– ytbehandling med bitumenlösning 

Rem
iss

 - F
år 

ej 
åb

ero
pas



Remiss Anläggning 17 - Träbroar 

19 

– epoxiförsegling 

– akrylatförsegling. 

Ange höjd för ytbehandling av anslutande konstruktioners vertikala ytor. 

Utläggning av tätskiktsmatta 
För vissa konstruktioner kan skarvning kant i kant i stället för överlapp vara ett 
alternativ. Skarven kompletteras med en remsa som överlappar båda 
våderna. 

Ange om detta alternativ ska tillämpas, till exempel vid tätskikt på 
aluminiumytor. 

JBE.11 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i bro 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Bitumenlösning till ytbehandling 
Bitumenlösning för ytbehandling ska uppfylla krav och redovisas enligt Tätskikt på broar, TDOK 
2013:0531. 

Epoxiförsegling 
Epoxi för försegling innan isolering ska vara verifierad till nivå 3. Verifikatet inklusive ingående 
provning får vara högst 4 år gammalt. Epoxi ska uppfylla krav enligt Tätskikt på broar, TDOK 
2013:0531. 

Akrylatförsegling 
Akrylat för försegling innan isolering ska vara verifierad till nivå 3. Verifikatet inklusive ingående 
provning får vara högst 4 år gammalt. Akrylat ska uppfylla krav enligt Tätskikt på broar, TDOK 
2013:0531. 

Tätskiktsmatta 
Tätskiktsmatta ska uppfylla krav enligt TRVKB Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531. 

UTFÖRANDEKRAV 
Vid fuktiga eller osäkra väderleksförhållanden ska arbetet bedrivas med väderskydd som ger ett 
tillräckligt gynnsamt klimat. Exempel på väderskydd är intältning och avfuktningsanläggning. 

Epoxiförsegling 
När kantförsegling ska utföras ska förseglingen även dras upp som ett första lager 
kantförsegling. 

Akrylatförsegling 
När kantförsegling ska utföras ska förseglingen även dras upp som ett första lager 
kantförsegling. 

Utläggning av tätskiktsmatta 
Tätskiktsmatta ska svetsas till underlaget så att erforderlig vidhäftning uppnås. 

Längs kantbalkar och intill andra från brobaneytan uppstickande konstruktionsdetaljer får 
tätskiktsmatta utföras i tre lager på en bredd av högst 80 mm. 

Tätskiktsmatta vid dräneringskanaler i bindlager 
Vid bindlager av gjutasfalt ska en remsa av tätskiktsmatta svetsas under dräneringskanalen på 
det ordinarie tätskiktet. Remsa ska vara 150 mm bred. Vid grundavlopp ska remsan breddas till 
en fyrkant med sidan 240 mm. 
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KONTROLL 
Kontroll av försegling och tätskiktsmatta ska utföras enligt Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531. 

Ange det andra lagret kantförsegling under JBJ.112. 

Ange 

– om avfuktningsanläggning ska användas 

– om väderskydd får slopas och vid vilken väderlek. 

JBE.113 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på brobaneplatta av trä 
Asfaltspackel ska uppfylla material- och varukrav enligt JBH.111. 

Före utläggning av tätskiktsmatta ska träytor behandlas med polymermodifierad bitumenlösning 
med en sådan mängd att ytan blir täckt. 

Ojämnheter och språngvisa förskjutningar mellan lameller i en brobaneplatta ska utjämnas med 
asfaltspackel. 

Tätskiktsmatta ska svetsas till underlaget på sådant sätt att träunderlaget inte förändras av 
värmen från svetslågan. 

Tätskikt ska överlappa kantremsa enligt JBJ.1133 med minst 100 mm, se figur AMA JBE.113/1. 

Tätskikt ska avslutas högst 15 mm från vertikal skänkel på kantplåt enligt JCC.31 och minst 30 
mm utanför centrum på den yttersta infästningen av kantplåten, se figur AMA JBE.113/1. 

 

Figur AMA JBE.113/1 

Redovisa utförande av tätskiktsmatta vid till exempel övergångskonstruktion. 

Ange kantremsa under JBJ.1133. 

Ange kantplåt under JCC.31. 

JBJ FÖRSEGLINGAR I ANLÄGGNING 

JBJ.1 Kantförseglingar av tätskikt 

JBJ.11 Kantförseglingar av tätskikt i bro 
Tätskiktets kanter ska kompletteras med försegling vid till exempel kantbalk, refug, 
övergångskonstruktion och ytavlopp. Förseglingen ska utföras på anslutande vertikala ytor och 
200 mm ut på tätskiktet. Försegling vid kantbalk och refug ska avslutas i nivå med slitlagrets 
överyta. 

I tråg och slutna rambroar med invändig vägtrafik eller gång- och cykeltrafik ska förseglingen på 
murarnas respektive rambenens insidor utföras upp till slitlagrets överyta. 

JBJ.113 Kantförseglingar av tätskiktsmatta i bro 
Ytbehandling ska utföras för aktuell yta före utläggning av tätskiktsmatta. 

Ange ytbehandling under aktuell kod och rubrik under JBE.11. 

Redovisa detaljutformning på arbetsritning. 

JBJ.1133 Kantförsegling av tätskiktsmatta på trä 

Rem
iss

 - F
år 

ej 
åb

ero
pas



Remiss Anläggning 17 - Träbroar 

21 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Asfaltspackel ska uppfylla material- och varukrav enligt JBH.111. 

På träbroar ska före tätskikt enligt JBE.113 en kantremsa av tätskiktsmatta monteras längs med 
brons kanter. Kantremsan ska ha en minsta bredd av 300 mm. Kantremsan ska skarvas på en 
underliggande skarvlapp av samma typ som kantremsan. 

Kantremsa av tätskiktsmatta ska vara svetsbar och ha en armerande stomme med 
polymerbitumen på båda sidor. Kantremsan ska inte vara försedd med granulat. Stomme ska 
vara genomimpregnerad med bitumen och vara placerad i mattans övre del. Minst 2/3 av 
bitumenmängd ska finnas under stommen. Kompatibilitet ska råda mellan de material som ingår 
i mattan och de material som den kan komma i kontakt med. 

Kantremsa ska uppfylla krav enligt SS-EN 13707 och de i tabell AMA JBJ.1133/1 specificerade 
kraven. 

Följande uppgifter ska deklareras 

– bitumen; typ, halt och ursprung 

– polymer i bitumen; typ, undergrupp och halt 

– fyllmedel i bitumen; typ och halt 

– stomme; typ, vikt, fabrikat, impregneringsbitumen. 

Tabell AMA JBJ.1133/1 

 

UTFÖRANDEKRAV 
Ojämnheter och språngvisa förskjutningar mellan lameller i en brobaneplatta ska utjämnas med 
asfaltspackel. 

Före utläggning av kantremsa och skarvlapp ska träytor behandlas med polymermodifierad 
bitumenlösning med en sådan mängd att ytan blir täckt. 

Kantremsor ska skarvas kant i kant med en underliggande skarvlapp av kantremsa med 
längden 300 mm. 

Kantremsa och skarvlapp ska svetsas till underlaget på sådant sätt att träunderlaget inte 
förändras av värmen från svetslågan. 

Skarvlapp ska monteras i urfräsning i brobaneplattan, se figur AMA JBJ.1133/1. 

Skarvlapp och kantremsa ska svetsas fast längs kanten och vikas ner över kanten på ett sådant 
sätt att ett överhäng på minst 50 mm erhålls, se figur AMA JBJ.1133/2 och figur AMA 
JBJ.1133/3. 

Vid hörn i brobaneplatta ska skarvremsa vikas ner enligt figur AMA JBE.1133/3. 

Kantremsa och kantplåt enligt JCC.31 ska monteras vid samma tillfälle. 

Tätskikt för brobana enligt JBE.113 ska överlappa kantremsa med minst 100 mm. Se figur AMA 
JBJ.1133/4. 
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Figur AMA JBJ.1133/1 

 

Figur AMA JBJ.1133/2 

 

Figur AMA JBE.1133/3. 

Tätskikt för brobana enligt JBE.113 ska överlappa kantremsa med minst 100 mm. Se figur AMA 
JBJ.1133/4. 
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Figur AMA JBJ.1133/4 

Avser utförande på träbro då avvattning av brobanans yta ske över kant och 
med droppblek längs brons långsida, se figur RA JBJ.1133/. 

 

Figur RA JBJ.1133/1 

Kantplåt enligt JCC.31 ska monteras samtidig och gafflas in kantremsan längs 
brons långsida. 

Beakta att beläggning ska läggas med en höjd av 10 mm över kantplåt. 

Ange räcken under aktuell kod och rubrik under DEG.12. 

Ange beläggning under aktuell kod och rubrik under DCC. 

Ange tätskikt för brobana under JBE.113. 

Ange kantplåt under JCC.31. 

JBK VATTENAVLEDANDE SKIKT AV BYGGPAPP, DUK, FOLIE E D 
FÖR PLAN PLÅT I ANLÄGGNING 

JBK.1 Vattenavledande skikt av byggpapp för plan plåt 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Asfaltklister 
Asfaltklister, kallklister, till skarvklistring av byggpapp ska ha sådan viskositet att asfaltklistret är 
utstrykbart med spackel vid temperaturen 20 °C. Asfaltklister ska kunna förvärmas. 

Byggpapp 
Byggpappa ska vara lägst av kvalitet YEP 2500. 

Byggpapp ska förvaras och hanteras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. 

Byggpapp ska uppfylla krav enligt tabell AMA JBK/1. 
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Tabell AMA JBK.1/1. Egenskapskrav för byggpapp 

 

Fästdon 
För fästdon gäller ZBE. 

Fästdon ska vara minst varmförzinkad pappspik, dimension minst 20×28 alternativt 25×25. 

UTFÖRANDEKRAV 

Asfaltklister 
Uppvärmning av asfaltklister till skarvklistring av byggpapp får inte utföras med låga. 

Infästning av byggpapp på skikt av träunderlag e d 
Spik ska slås in vinkelrätt mot underlag. Spikhuvud får inte penetrera byggpapp. 

Längdskarv ska spikas i sicksack enligt figur AMA JBK.1/1. Spikrad får inte samman falla med 
springa mellan lameller, panelbräder, skivor och dylikt. 

 

Figur AMA JBK.1/1. Sicksack spikning av längdskarv 

Underlag ska vara rent, jämnt och torrt. 

Underlagsspont ska täckas med byggpapp i anslutning till att inbrädning monteras. 

Skarv ska utföras med minst 80 mm överlapp i längdskarv och minst 150 mm överlapp i 
tvärskarv. Tvärskarv i underlagets lutningsriktning ska snedskäras minst 1:3 in mot våden. 

Skarvklistring av vattenavledande skikt av byggpapp 
Våd i underlagets lutningsriktning samt tvärskarv ska skarvklistras oavsett lutning på underlaget. 

Skarvklistring ska utföras med varmasfalt, asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande as-
faltbeläggning. 

Fabrikspålagd självhäftande asfaltbeläggning ska värmas i samband med utläggningen om 
tillverkaren inte direkt avråder från detta. 
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Avser vattenavledande skikt av byggpapp på träunderlag som ska utgöra ett 
underlag för plåt. Detta avser utföranden där underlaget ligger luftat eller 
direkt på de bärverk på till exempel träbroar som ska beslås eller täckas in. 

UTFÖRANDEKRAV 
Ange läggningsriktning för byggpapp. 

Skarvklistring av vattenavledande skikt av byggpapp 
Beakta vid användning av byggpapp med fabrikspålagd klisterkant behov av 
värmning av asfaltklister. 

JBK.11 Vattenavledande skikt av byggpapp för plan plåt på bro 
Vid täckning med plåt ska skarv utföras med dold infästning enligt figur AMA JBK.11/1 och 
skarvklistras. 

 

Figur AMA JBK.11/1 

Ange om vattenavledande skikt ska utföras enligt alternativ 1 eller 2. 

Ange kvalitet på byggpapp om annan än i AMA angiven ska användas. 

JBK.12 Detaljutföranden av vattenavledande skikt av byggpapp på 
bro 

JBK.121 Uppdragning av vattenavledande skikt av byggpapp på vägg 
sarg e d 
Byggpapp ska anslutas till vertikal yta enligt figur AMA JBK.121/1. 

 

Figur AMA JBK.121/1. Uppdragning av byggpapp på vertikal yta 

JBK.122 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid 
brytningar i underlag 
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I brytningar i underlag ska byggpapp från respektive del överlappa varandra med minst 300 mm 
enligt figur AMA JBK.122/1. 

 

Figur AMA JB.122/1. Överlapp av byggpapp vid brytning i underlag 

JBK.123 Utförande av vattenavledande skikt av byggpapp vid 
genomföringar 

Uppdragning på rektangulär genomföring 
Anslutning av byggpapp till rektangulär genomföring ska utföras enligt figur AMA JBS.123/1. 

Uppdragning ska i överkant fästas med pappspik med centrumavstånd högst 60 mm. 

 

Figur AMA JBK.123/1. Utförande  vid rektangulär genomföring 

Utförande vid cirkulär genomföring 
Anslutning av byggpapp till cirkulär genomföring ska utföras enligt figur AMA JBK.123/2. 

 

Figur AMA JBK.123/2. Utförande vid cirkulär genomföring 

Avser genomföringar för till exempel räcken på träbroar. 

Ange räcken under aktuell kod och rubrik under DEG.12. 
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JC SKIKT OCH KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR 
ANLÄGGNING 
Figurerna i AMA är principiella och inte skalenliga. Falser är av illustrationstekniska skäl 
vanligen visade enkla. Därför redovisas inte alla detaljer i figurerna, till exempel underlag, och 
infästning. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Provningsintyg eller certifikat från tillverkaren om att angivna materialkrav innehålls ska 
överlämnas till beställaren. 

Plåt ska uppfylla krav enligt SS-EN 14783. 

Klammer ska vara utformad på ett sådant sätt att infästning kan ske med hänsyn till förväntade 
och dimensionerande laster. 

Glidbara (rörelseupptagande) klammer ska medge tillräcklig rörelsemån för förekommande 
rörelser. 

Klammer ska vara utformad på ett sådant sätt att skruv kan användas för infästning. 

Fästdon 
För fästdon gäller ZBE. 

Fästdon av stål ska vara anpassade mot korrosion i aktuell korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 
12944-2. 

Fästdon av rostfritt stål ska vara av kvalitet 1.4301 eller 1.4404 enligt SS-EN 10088-5. 

Tätningar 
Tätning i skarvar och falsar ska vara icke genomtorkande samt vattenavvisande och ha god 
vidhäftning mot plåten. Tätning ska behålla sin funktion under förekommande klimatiska 
påfrestningar under förväntad användningstid samt ha dokumenterade egenskaper för 
ändamålet. 

Tätning i överlapp ska utföras med fogmassa klass 25 HM. 

UTFÖRANDEKRAV 
Underlag ska vara rent, torrt och fast samt ha erforderligt fall. 

Underlag ska vara fritt från uppstickande föremål. 

Klammer ska fästas i träunderlag med skruv. 

Kontinuerliga fästbleck ska fästas enligt figur AMA JC/1. 

 

Figur JC/1 

Skruvning genom plåt ska ske på ett sådant sätt att läckage inte kan uppstå. 

Vid infästning med skruv i trä ska åtdragning utföras utan att frigång sker. 

Falser 
Liggande dubbelfals ska utföras enligt figur AMA JC/2. 

Liggande enkelfals ska utföras enligt figur AMA JC/3. 
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Figur JC/2. Liggande dubbelfals 

 

Figur JC/3. Liggande enkel fals 

Stående dubbelfals ska utföras enligt figur AMA JC/4. 

Stående enkelfals ska utföras enligt figur AMA JC/5. 

 

Figur JC/4. Stående dubbelfals 

 

Figur JC/5. Stående enkelfals 

Skarvar 
Slusskarv ska utföras enligt figur AMA JC/6. 

 

Figur JC/6. Slussskarv 

Överlapp 
Överlapp ska utföras enligt figur AMA JC/7 
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Figur AMA JC/7. Överlapp 

Vid skarv med överlapp ska urklipp utföras på ett sådant sätt att beslagen kan skjutas in i 
varandra, se figur JC/8. 

 

Figur AMA JC/8. Skarv med överlapp 

Falsat plåtarbete 
Plåtar ska fogas samman genom falsning. Falser ska förläggas och utföras på ett sådant sätt att 
vatten rinner av utan att tränga in i dem. 

Plåt ska fästas till underlaget med i falser invikta plåtklammer, stånd- och hakklammer. 

Falser ska tätas med falskitt (smalfogmassa). 

Ange korrosivitetsklass under aktuell kod och rubrik. 

JCB SKIKT OCH KOMPLETTERINGAR AV PLAN METALLISERAD 
STÅLPLÅT FÖR ANLÄGGNING 
Kraven gäller även färgbelagd metalliserad stålplåt. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Klammer, fästdon o d 

Plåtklammer 
Plåtklammer ska vara utförda av minst 0,6 mm metalliserad stålplåt med färgbeläggning, 
alternativt av minst 0,4 mm plåt av austenitiskt rostfritt stål A2 eller A4. Detta motsvarar kvalitet 
1.4301 respektive 1.4404 enligt SS-EN 10088-4. 

Glidbara (rörelseupptagande) klammer ska vara utförda av minst 0,6 mm metalliserad stålplåt 
alternativt minst 0,6 mm austenitiskt rostfritt stål A2 eller A4. Detta motsvarar kvalitet 1.4301 
respektive 1.4404 enligt SS-EN 10088-4. Gliddel av rostfritt stål ska vara utförd av minst 0,4 mm 
plåt. 
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Fästbleck 
Fästbleck ska vara utförda av minst 0,6 mm metalliserad stålplåt med färgbeläggning alternativt 
0,5 mm austenitiskt rostfritt stål A2 eller A4. Detta motsvarar kvalitet 1.4301 eller 1.4404 enligt 
SS-EN 10088-4. 

Fästdon för klammer och fästbleck 
Skruv ska vara av rostfritt stål. 

Förzinkad stålplåt 
Plåt ska vara varmförzinkad och ha en sträckgräns av cirka 180 N/mm2. 

Förzinkning ska vara utförd i lägst klass Z 350 enligt SS-EN 10346. 

Plåt för falsning ska kunna bockas 180 grader med diameter 0 och därefter kunna bockas på 
samma sätt i tvärriktning utan att grundmaterial uppvisar synliga sprickor och utan att zinken 
flagnar. 

Förzinkad färgbelagd plåt med en färgbeläggning av minst 25 μm och som ska användas för 
kompletteringar eller som fribärande plåtbeslag får vara utförd i lägst klass Z 275 enligt SS-EN 
10346. 

Plåt ska ha en tjocklek av minst av 0,6 mm. 

Färgbeläggning på förzinkad stålplåt 
Färgbeläggning ska uppfylla kraven enligt SS-EN 10169 för aktuell korrosivitetsklass enligt SS-
EN ISO 12944-2. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Klammer, fästdon o d 
Ange under aktuell kod och rubrik material i klammer och fästbleck. 

Fästdon för klammer och fästbleck 
Dimension på skruv är beroende av klammertyp, underlag samt beräknade 
laster. 

Ange under aktuell kod och rubrik dimension på skruv. 

Förzinkad stålplåt 
Beläggningsklasser för förzinkad stålplåt framgår av tabell RA JCB/1. 

Tabell RA JCB/1. Beläggningsklasser för förzinkad stålplåt 

 
Med zinkvikt menas total beläggning på båda sidorna, bestämd med kemisk 
upplösning enligt SS-EN 10346. Provtagning, tre- respektive enpunktsprov, 
utförs enligt SS-EN 10346. Zinkmängd den är inte alltid jämnt fördelad mellan 
de två sidorna, men normalt finns minst 40 procent av zinkvikten enligt 
enpunktsprov på endera ytan. 

Ange under aktuell kod och rubrik korrosivitetsklass. 

Färgbeläggning på förzinkad stålplåt 
Standardkulörer bör väljas. De är utprovade vad gäller pigment med mera 
med hänsyn till krav på kulörhärdighet. Dessutom finns från tillverkaren 
färdigbrutna bättringsfärger i standardkulörer. 
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I miljöer med stor eller mycket stor aggressivitet bör val av färgbeläggning ske 
i samråd med tillverkaren eller specialkunnig. Dessa miljöer motsvarar de 
mest aggressiva exemplen i korrosivitetsklass C4 och C5-I respektive C5-M 
enligt SS-EN ISO 12944-2. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– typ av färgbeläggning och kulör 

– beläggningstjocklek 

– skyddsbeläggning eller skyddsbehandling på plåtens baksida 

– korrosivitetsklass. 

JCB.5 Kompletteringar av plan metalliserad stålplåt på bro 

JCB.52 Droppbleck, listbeslag e d av metalliserad stålplåt 

JCB.521 Droppbleck av metalliserad stålplåt 
Droppbleck vid kantplåt enligt JCC.31 ska utföras enligt figur AMA JCB.521/1. 

 

Figur AMA JCB.521/1 

Droppbleck ska utföras med droppkant med omslag, nedvikt till minst 45 grader alternativt lodrät 
droppkant och avslutas minst 40 mm utanför de delar som ska skyddas. 

Droppbleck med en bredd på högst 125 mm ska fästas med skruv med centrumavstånd högst 
400 mm. Skruv ska ha tätningsbricka samt vara av rostfritt stål. 

Droppbleck med en bredd som överstiger 125 mm ska utföras med fast underlag och i språng 
fästas med 50 mm breda fästbleck med centrumavstånd högst 400 mm. 

Droppbleck med en längd mindre än 2 000 mm ska utföras oskarvade. Vid längre bleck ska 
skarvning utföras med 100 mm tätade överlapp. 

Avser droppbleck av metalliserad stålplåt vid kanter på träbroar för avledning 
av vatten från brobana och/eller skydd av underliggande trä. 

Ange 

– utförande - med nedvikt språng alternativt lodrät droppkant 

– hur droppbleck ska fästas. 

Ange underlag för droppbleck under HBD.118. 

Ange kantplåt under JCC.31. 

Redovisa hur genomföringar för räckesståndare ska genomföras. 

Beakta att räckesgenomföringar ska utformas på ett sådant sätt att vatten leds 
bort från broplatta. 

Ange räcken och stolpar under aktuell kod och rubrik under DEG.12. 

Beakta att droppbleck av metalliserad stålplåt behöver vara enkelt utbytbara. 
Vid utförande när blecket inte är utbytbart ska droppbleck utföras av rostfri 
stålplåt. Ange droppbleck av rostfri stålplåt under JCC.521. 
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JCB.525 Listbeslag av metalliserad stålplåt 
Beslag med bredd ≤ 125 mm ska utföras enligt figur AMA JCB.525/1 eller figur JCB.525/2. 

 

Figur AMA JCB.525/1 

 

Figur AMA JCB.525/2 

Beslag ska utföras med omslag och avslutas minst 40 mm utanför de delar som ska skyddas. 

Beslag med en bredd ≤ 125 mm ska fästas med skruv med centrumavstånd högst 400 mm. 
Skruv ska ha tätningsbricka samt vara av rostfritt stål. 

Beslag med en bredd större än 125 mm ska utföras med fast underlag och i språng fästas till 
fästbleck med centrumavstånd högst 400 mm. Se figur AMA JCB.525/3. 

 

Figur AMA JCB.525/3 

Beslag ska utföras med ett minsta fall av 1:4 (14 grader). 

Gavlar på beslag ska utföras utan iklipp. 

Beslag ska skarvas med överlapp med centrumavstånd högst 2 000 mm. 

Avser luftade listbeslag som ska användas som skydd av utstickande träytor 
på bärverk till exempel tvärbalkar. 

Ange 

– utförande enligt AMA utifrån aktuell bredd 
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– om beslag ska utföras med gavlar samt om tätning ska utföras bakom 
uppdragning på bakomliggande material. 

– höjd på gavlar. 

Ange beslagning av överytor på bärande delar i träbroar under aktuell kod och 
rubrik under JCB.53. 

JCB.53 Beslagning av överytor av metalliserad stålplåt 
Avser beslagning av överytor på bärande delar i träbroar. 

Beslagning kan utföras enligt tre huvudalternativ som anges under JCB.531, 
JCB.532 och JCB.533. 

JCB.531 Beslagning av metalliserad stålplåt på bärverk utan luftspalt 
Beslagning för bredder större än 200 mm ska utföras i princip enligt figur AMA JCB.531/1. 
Beslag ska i språng anslutas till fästbleck med enkel språngfals. 

Byggpapp ska vara med krav enligt JBK.11. 

 

Figur AMA JCB.531/1 

Fästbleck får skarvas med 100 mm överlapp eller slusskarv med centrumavstånd högst 1 950 
mm. Infästning ska utföras med skruv med centrumavstånd högst 600 mm. Skruv ska vara av 
rostfritt stål samt ha tätningsbricka. 

Vid en bredd som understiger 200 mm får beslag avslutas på sidor utan fästbleck enligt figur 
AMA JCB.531/2. 

 

Figur AMA JCB.531/2 

Beslag får vid en lutning på mer än 1:3 (18,4 grader) skarvas med 100 mm överlapp 
centrumavstånd högst 2 000 mm. Infästning ska förutom vid överlapp utföras med 
centrumavstånd högst 1 000 mm. Minst 2 skruvar vid varje infästning. Skruv ska vara av rostfritt 
stål samt ha tätningsbricka. 

Vid en lutning på mer än 1:4 (14 grader) ska beslag skarvas med slusskarv med 
centrumavstånd högst 1 200 mm. I varje slusskarv ska minst 3 infästningar finnas. 

Vid en lutning mindre än 1:4 (14 grader) ska beslag skarvas med enkel hakfals med 
centrumavstånd högst 1 200 mm. Varje hakfals ska fästas med minst 3 klammer. 
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Vid en bredd över 600 mm ska beslag i längdled skarvas med stående vinkelfals alternativt 
dubbelfals. Är bredden mer än 1 200 mm ska falser utföras med centrumavstånd högst 600 
mm. 

På böjda bärverk ska beslag skarvas med ståndfalser med centrumavstånd högst 1 200 mm i 
princip enligt figur AMA JCB.531/3. I språng ska ståndfals avslutas med knytning alternativt fälld 
ståndfals. Ståndfalser får endast fällas om ståndfalsen är dubbel. Ståndfalser ska klamras med 
centrumavstånd högst 400 mm. 

 

Figur AMA JCB.531/3 

Detta alternativ bör användas om lutningen överstiger 20 grader och om det 
finns risk att ytan kommer att beträdas. Ett vanligt exempel där detta kan 
förekomma är på hängverksbroar. 

Överytor beslås med falsad plåt direkt på bärverk med underliggande 
byggpapp. 

Ange 

– aktuellt utförande 

– hur beslag och fästbleck ska skarvas 

– typ av skruv 

– dimension på skruv 

– om ståndfals ska knytas eller fällas i språng. 

Ange byggpapp under aktuell kod och rubrik under JBK.1. 

JCB.532 Beslagning av metalliserad stålplåt på inbrädning med 
luftspalt 
Beslagning ska utföras i princip enligt figur AMA JCB.532/1 eller figur AMA JCB.532/2. 

Byggpapp ska vara med krav enligt JBK.11. 

Inbrädning ska vara med krav enligt HBD.1121. 

Läkt ska vara med krav enligt HBD.1551. 

Fästbleck ska ha en bredd av minst 50 mm och monteras med centrumavstånd högst 450 mm. 
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Figur AMA JCB.532/1 

 

Figur AMA JCB.532/2 

Beslag får vid en lutning på mer än 1:3 (18,4 grader) skarvas med 100 mm överlapp 
centrumavstånd högst 2 000 mm. Infästning ska förutom vid överlapp utföras med 
centrumavstånd högst 1 000 mm. Minst 2 skruvar vid varje infästning. Skruv ska vara av rostfritt 
stål samt ha tätningsbricka. 

Vid en lutning på mer än 1:4 (14 grader) ska beslag skarvas med slusskarv med 
centrumavstånd högst 1 200 mm. I varje slusskarv ska minst 3 infästningar finnas. 

Vid en lutning mindre än 1:4 (14 grader) ska beslag skarvas med enkel hakfals med 
centrumavstånd högst 1 200 mm. Varje hakfals ska fästas med minst 3 klammer. 

Vid en bredd över 600 mm ska beslag i längdled skarvas med stående vinkelfals alternativt 
dubbelfals. Är bredden mer än 1 200 mm ska falser utföras med centrumavstånd högst 600 
mm. 

På böjda bärverk ska beslag skarvas med ståndfalser med centrumavstånd högst 1 200 mm i 
princip enligt figur AMA JCB.532/3. I språng ska ståndfals avslutas med knytning alternativt fälld 
ståndfals. Ståndfalser får endast fällas om ståndfalsen är dubbel. Ståndfalser ska klamras med 
centrumavstånd högst 400 mm. Rem
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Figur AMA JCB.532/3 

Detta alternativ bör väljas när det finns risk att beslagningen kan komma att 
beträdas eller bli utsatt för annan belastning samt om lutningen är svag. Ett 
vanligt exempel där detta kan förekomma är på bågbroar. 

Överytor beslås med falsad plåt på luftad inbrädning ovanför bärverk. 
Inbrädning ska täckas med byggpapp. 

Ange 

– aktuellt utförande 

– hur beslag och list ska skarvas 

– typ av skruv 

– dimension på skruv 

– om ståndfals ska knytas eller fällas i språng. 

JCB.533 Beslagning med fribärande metalliserad stålplåt på läkt 
Beslagning ska utföras i princip enligt figur AMA JCB.533/1. 

Läkt ska vara med krav enligt HBD.1553. 

 

Figur AMA JCB.533/1 

Beslag ska skarvas med 100 mm överlapp centrumavstånd högst 2 000 mm. Infästning ska 
förutom vid överlapp utföras med centrumavstånd högst 500 mm. Infästning ska utföras med 
minst 2 skruv vid varje infästning samt vid överlapp. Skruv ska vara av rostfritt stål samt ha 
tätningsbricka. 

Vid vinklar mellan strävor eller dylikt ska säkerställas att vatten inte kan bli kvarstående. 
Förtillverkade vinklar nitade till beslag får användas. 

Vid högpunkt ska beslag dras upp minst 20 mm med ankantat omslag mot anslutande material. 

Detta alternativ kan användas där bredden understiger 220 mm och risken för 
att ytan kommer att beträdas är liten. 
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Överytor täcks med fribärande plåt på läkt som bildar en luftspalt mellan plåt 
och bärverk. Ingen byggpapp används. 

Ange 

– typ av skruv 

– dimension på skruv 

– om förtillverkade vinklar inte får användas 

– om särskild tätning ska utföras vid vinklar 

– hur hög uppdragning vid detaljer ska utföras. 

Som alternativ till genomskruvning enligt figur AMA JCB.533/1 kan infästning 
även ske med 50 mm breda fästbleck av perforerad varmförzinkad stålplåt 
med centrumavstånd 450 mm i princip enligt figur RA JCB.533/1. 

Ange utförande. 

 

Figur RA JCB.533/1 

JCB.58 Diverse kompletteringar av plan metalliserad stålplåt på bro 
Ange kompletteringar för avvattning under aktuell kod och rubrik under 
DEP.13. 

JCB.586 Stosar av metalliserad stålplåt till rör, stolpe e d på bro 
Stos ska utföras av samma plåt som beslagning. 

Stos av metalliserad stålplåt ska falsas till beslagning. 

Stos ska utformas och anslutas på ett sådant sätt att plåtens rörelser inte hindras. 

Stos ska dras upp till droppring och ankantas mot rör, stolpe eller dylikt i princip enligt figur AMA 
JCB.586/1. 

Vid anslutning av plåt till befintliga eller icke demonterbara rör, stolpar eller dylikt ska stos 
utföras i princip enligt figur JCB 586/2 i halvor och anslutas till beslagning med svängda falser 
eller falser som löds. 
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Figur AMA JCB.586/1 

 

Figur AMA JCB.586/2 

I olika sammanhang ersätts droppring av gummidamask. 

Ange 

– höjd på stos eller uppdragning 

– aktuellt utförande och hur droppring eller gummidamask ska anslutas till 
stolpe eller rör. 

Ange beslagning under aktuell kod och rubrik under JCB.53. 

Ange stolpar och räcken under aktuell kod och rubrik under DEG.12. 

JCC TAKTÄCKNINGAR, VÄGGBEKLÄDNADER, 
KOMPLETTERINGAR M M AV PLAN PLÅT AV ROSTFRITT 
STÅL FÖR ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Plåt ska vara av austenitiskt rostfritt stål A4. Detta motsvarar kvalitet 1.4401 eller 1.4404 enligt 
SS-EN 10088-4. 

Rem
iss

 - F
år 

ej 
åb

ero
pas



Remiss Anläggning 17 - Träbroar 

39 

Klammer, fästdon o d 

Plåtklammer 
Plåtklammer vid falsat utförande ska vara utförda av minst 0,4 mm austenitiskt rostfritt stål A2 
eller A4. Detta motsvarar 1.4301 respektive 1.4404 enligt SS-EN 10088-4. 

Glidbara (rörelseupptagande) klammer vid falsade utföranden ska vara utförda av minst 0,6 mm 
austenitiskt rostfritt stål A2 eller A4. Detta motsvarar kvalitet 1.4301 respektive 1.4404 enligt SS-
EN 10088-4. Gliddel av rostfritt stål ska vara utförd av minst 0,4 mm plåt.  

Fästbleck 
Fästbleck ska vara utförda av minst 0,5 mm austenitiskt rostfritt stål A4. Detta motsvarar kvalitet 
1.4401 eller 1.4404 enligt SS-EN 10088-5. 

Fästdon för klammer och fästbleck 
Skruv ska vara av rostfritt stål. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV  
I starkt korrosiv miljö bör en högre plåtkvalitet än de i AMA föreskrivna 
användas, till exempel austenitiskt rostfritt stål A5. Detta motsvarar kvalitet 
1.4436 enligt SS-EN 10088-4. I inlandsklimat motsvarande korrosivitetsklass 
C3-C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 kan austenitiskt rostfritt stål A2 användas. 
Detta motsvarar kvalitet 1.4301 enligt SS-EN ISO 10088-4. 

Ange kvalitet på rostfri stålplåt. 

Klammer, fästdon o d 
Ange kvalitet på material i klammer och fästbleck. 

Dimension på skruv är beroende av klammertyp, underlag samt beräknade 
laster. 

Ange dimension på skruv. 

JCC.3 Kompletteringar av plan plåt av rostfritt stål vid skikt av 
tätskiktsmatta i bro e d 

JCC.31 Kantplåtar av rostfri stålplåt på träbro 
Plåt ska ha en tjocklek av minst av 1,5 mm. 

Kantplåt ska utföras med perforerad del och med mått enligt figur AMA JCC.31/1. 

 

Figur AMA JCC.31/1 

Kantplåt ska monteras med stöd mot räckesståndare. 

Kantplåt ska rengöras före montering på kantremsa enligt JBJ.1133 för att säkerställa 
vidhäftning. 

Innan kantplåt monteras ska kantremsa enligt JBJ.1133 värmas så att bitumenet från denna 
kan flyta upp genom plåtens perforeringar. 

Kantplåt ska skarvas med överlapp minst 50 mm med centrumavstånd högst 2 000 mm. 
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Kantplåt ska även fästas med skruv av rostfritt stål enligt figur AMA JCC.31/2.  

 

Figur AMA JCC.31/2 

Överlapp ska tätas i två strängar med fogmassa. 

Avser utförande på träbro då avvattning av brobanans yta ske över kant och 
med droppblek längs brons långsida, se figur RA JCC.31/1. 

 

Figur RA JCC.31/1 

Kantplåten ska monteras samtidig och gafflas in kantremsa enligt JBJ.1133 
längs brokantens långsida. 

Redovisa projektspecifikt utförande och ange kantplåtens höjd h, som ska 
vara 10 mm lägre än den projekterade asfaltbeläggningens tjocklek. 

Ange kvalitet på fogmassa för tätning av överlapp i skarv. 

Ange beläggning under aktuell kod och rubrik under DCC. 

Ange droppbleck av metalliserad plåt under JCB.521. 

Ange droppbleck av rostfri stålplåt under JCC.521. 

Ange tätskiktsmatta under JBE.113. 

Ange kantremsa under JBJ.1133. 

JCC.5 Kompletteringar av plan plåt av rostfritt stål på bro 

JCC.52 Droppbleck, listbeslag e d av rostfri stålplåt på bro 

JCC.521 Droppbleck av rostfri stålplåt 
Plåt ska ha en tjocklek av minst av 0,7 mm. 

Droppbleck vid kantplåt ska utföras med krav enligt JCB.521. 
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Avser droppbleck vid kanter på träbroar för avledning av vatten från brobana 
och/eller skydd av underliggande trä. 

Ange om droppbleck ska utföras med nedvikt språng alternativt lodrät 
droppkant. 

Ange droppbleck av metalliserad stålplåt under JCB.521. 

Ange kantplåt under JCC.31. 

Redovisa hur genomföringar för räckesståndare ska genomföras. 

Beakta att räckesgenomföringar ska utformas på ett sådant sätt att vatten leds 
bort från broplatta. 

Ange räcken och stolpar under aktuell kod och rubrik under DEG.12. 

JCC.53 Beslagning av rostfri stålplåt av överytor på bro 
Avser beslagning av överytor på bärande delar i träbroar. 

Beslagning kan utföras enligt tre huvudalternativ som anges under JCC.531, 
JCC.532 och JCC.533. 

JCC.531 Beslagning av rostfri stålplåt på bärverk utan luftspalt 
Plåt ska ha en tjocklek av minst av 0,5 mm. 

Beslagning ska utföras med krav enligt JCB.531. 

Detta alternativ bör användas om lutningen överstiger 20 grader och om det 
finns risk att ytan kommer att beträdas. Ett vanligt exempel där detta kan 
förekomma är på hängverksbroar. 

Överytor beslås med falsad plåt direkt på bärverk med underliggande 
byggpapp. 

Ange 

– bredd 

– hur beslag ska skarvas 

– typ av skruv 

– dimension på skruv 

– om ståndfals ska knytas eller fällas i språng. 

Ange byggpapp under aktuell kod och rubrik under JBK.1. 

JCC.532 Beslagning av rostfri stålplåt på inbrädning med luftspalt 
Plåt ska ha en tjocklek av minst av 0,5 mm. 

Beslagning ska utföras med krav enligt JCB.532. 

Detta alternativ bör väljas när det finns risk att beslagningen kan komma att 
beträdas eller bli utsatt för annan belastning samt om lutningen är svag. Ett 
vanligt exempel där detta kan förekomma på är bågbroar. 

Överytor beslås med falsad plåt på luftad inbrädning ovanför bärverk. 
Inbrädning ska täckas med byggpapp. 

Ange 

– hur beslag ska skarvas 

– typ av skruv 

– dimension på skruv 

– om ståndfals ska knytas eller fällas i språng 

– kvalitet på rostfri stålplåt. 

JCC.533 Beslagning med fribärande rostfri stålplåt på läkt 
Plåt ska ha en tjocklek av minst av 0,7 mm. 

Beslagning ska utföras med krav enligt JCB.533. 

Detta alternativ kan användas där bredden understiger 200 mm och risken för 
att ytan kommer att beträdas är liten. 
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Överytor täcks med fribärande plåt på läkt som bildar en luftspalt mellan plåt 
och plåt och bärverk. Ingen byggpapp används. 

Ange för beslagning 

– typ av skruv 

– dimension på skruv 

– om förtillverkade vinklar inte får användas 

– om särskild tätning ska utföras vid vinklar 

– hur hög uppdragning vid detaljer ska utföras 

– kvalitet på rostfri stålplåt. 

Som alternativ till genomskruvning enligt figur AMA JCB.533/1 kan infästning 
även ske med 50 mm breda fästbleck av perforerad varmförzinkad stålplåt 
med centrumavstånd 450 mm i princip enligt figur RA JCB.533/1. Ange 
utförande. 

JCC.58 Diverse kompletteringar av plan rostfri stålplåt på bro 

JCC.586 Stosar av rostfri stålplåt till rör, stolpe e d på bro 
Stos ska utföras med krav enligt JCB.586. 

I olika sammanhang ersätts droppring av gummidamask. 

Ange 

– höjd på stos eller uppdragning 

– aktuellt utförande och hur droppring eller gummidamask ska anslutas till 
stolpe eller rör. 

Ange beslagning under aktuell kod och rubrik under JCB.53. 

Ange stolpar och räcken under aktuell kod och rubrik under DEG.12. 
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L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, 
SKYDDSIMPREGNERINGAR M M 

LF SKYDDSIMPREGNERING 

LFB SKYDDSIMPREGNERING I ANLÄGGNING 
För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE. 

LFB.1 Tryckimpregnering mot röta, träförstörande insekter o d 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Träskyddsmedel får inte innehålla krom, arsenik eller kreosot. 

NTR-impregnerat virke är behandlat med träskyddsmedel som med avseende 
på effektiviteten är godkänt av Nordiska Träskyddsrådet och med avseende 
på miljö- och hälsoaspekter godkänt av Kemikalieinspektionen, Keml. Detta 
innebär också att produktionen av tryckimpregnerat virke i NTR-klass följer 
NTRs kvalitetskrav och är tredjepartskontrollerat. 

Beträffande begränsningar i användning av träskyddsbehandlat virke, se 
Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2008:2 och 2008:3. 

Impregnerat virke bör användas när konstruktivt träskydd inte bedöms ge en 
godtagbar motståndsförmåga mot röta. 

Tabell RA LFB.1/1. Exempel på användning av träskyddsbehandlat trä 
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Tabell RA LFB.1/2. Sambandet mellan träskyddsklasser, inträngning och 
användningsklasser enligt SS-EN 351-1 

 
Ange träskyddsklass och omfattning i direkt anslutning till produktionsresultat 
till exempel under aktuell kod och rubrik under GBF eller HBD. 

LFB.11 Tryckimpregnering av furu eller annat lätt impregnerbart 
barrträ 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Skydd mot angrepp av röta och virkesförstörande insekter ska utföras enligt SS-EN 351-1. 

Impregnerat trä ska uppfylla kraven enligt 

– NTR Dokument nr 1:2013 

– NTR Dokument nr 2:2010 

– NTR Dokument nr 3:2013. 

Impregnerat trä i träskyddsklass NTR M, NTR A respektive NTR AB ska uppfylla kraven för 
inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1. 

Impregnerat trä i träskyddsklass NTR B ska uppfylla kraven för inträngningsklass NP3 enligt 
SS-EN 351-1. 

Exempel på användning av impregnerat virke i olika träskyddsklasser framgår 
av tabell RA LFB.1/1. Av tabell RA LFB.1/2 framgår sambandet mellan 
träskyddsklasser, inträngning och användningsklasser. 

Virke som är impregnerat enligt träskyddsklass A och AB ger ett fullgott skydd 
mot träförstörande insekter. 

Klass B skyddar normalt inte mot träförstörande insekter. 

LFB.12 Tryckimpregnering av gran eller annat svårt impregnerbart 
barrträ 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Impregnerat virke av gran ska uppfylla kraven enligt 

– NTR Dokument nr 1:2011, Del 2 

– NTR Dokument nr 3:2011 Del 2. 

Impregnerat trä i träskyddsklass NTR GRAN ska uppfylla kraven för inträngningsklass NP1 
enligt SS-EN 351-1. 
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Exempel på användning av impregnerat virke i olika träskyddsklasser framgår 
av tabell RA LFB.1/1. Av tabell RA LFB.1/2 framgår sambandet mellan 
träskyddsklasser, inträngning och användningsklasser. 

Träskyddsklass NTR Gran avser impregnerat granvirke för utvändiga 
panelbrädor, vindskivor, vattbrädor, strö- och bärläkt. 

Trässkyddsklasserna avser endast skydd mot biologisk nedbrytning, det vill 
säga röta. Klassindelningen baseras på SS-EN 351-1 och anknyter till de 
användningsklasser för trä och träbaserade produkter som definieras i SS-EN 
335. 

Z DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR 
O D 

ZB DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR 
O D I ANLÄGGNING 

Kategori A och B 
I detta avsnitt indelas vissa produktionsresultat i två kategorier benämnda A 
och B. 

Produktionsresultat i kategori A motsvarar i det tekniska innehållet de krav 
som Trafikverket ställer. Kategori A åberopas där Trafikverkets krav ska gälla. 

Kategori B åberopas då lägre krav än i kategori A erfordras. 

ZBE FÄSTDON I ANLÄGGNING 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Materialförpackning ska vara försedd med svensk text och innehålla uppgift om 

– typ 

– dimension 

– material och ytbehandling 

– monteringsanvisning. 

Fästdon ska vara fritt från smuts och korrosionsangrepp. 

Förzinkning ska vara utförd enligt LDB.11. 

Spikar 

Förzinkning 

Varmförzinkning 

Spik ska vara varmförzinkad minst enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3. 

Spiktyper 
Huggen spik ska vara utförd av stål enligt SS-EN ISO 16120-1 och med draghållfastheten minst 
40 (20-d) N/mm2, där d är spikens tvärmått i mm. 

Kamspik ska vara utförd av material enligt nedanstående alternativ 

– stål enligt SS-EN ISO 16120-1 och med draghållfastheten minst 40 (20-d) N/mm2, där d är 
spikens tvärmått i mm 

– lättmetall med draghållfastheten minst 300 N/mm2 

– rostfritt stål i kvalitet med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4162, 1.4401, 1.4404, 
1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt SS-EN 10088-1 till och 
med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav. 

Klippspik ska vara utförd av material enligt nedanstående alternativ 

– lättmetall i legering EN AW-6082 enligt SS-EN 573-1 vitkokad och med draghållfastheten 
minst 300 N/mm2 
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– stål med draghållfastheten minst 350 N/mm2. 

Skjutspik ska vara tillverkad av härdat stål med hårdheten 52-56 HRC och draghållfastheten 1 
200 N/mm2. 

Skruvspik ska vara tillverkad av stål enligt SS-EN ISO 16120-1 och med draghållfastheten minst 
40 (20-d) N/mm2, där d är spikens tvärmått i mm. 

Slagspik ska vara tillverkad av härdat stål med hårdheten 54-56 HRC. 

Smidd spik ska vara utförd med draghållfastheten minst 350 N/mm2. 

Spiralspik av lättmetall ska vara utförd av aluminium EN AW-6082 enligt SS-EN 573-1, vitkokad 
och med draghållfastheten minst 300 N/mm2. 

Stålspik ska vara utförd med hårdheten 54-56 HRC. 

Trådspik ska vara räfflad eller rund)och med draghållfastheten minst 40 (20-d) N/mm2, där d är 
spikens tvärmått i mm. 

Vriden spik ska vara utförd av stål enligt SS-EN ISO 16120-1 och med draghållfastheten minst 
40 (20-d) N/mm2, där d är spikens tvärmått i mm. 

Skruvar, muttrar, brickor, nitar 
Skruv och mutter av stål ska uppfylla mekaniska egenskaper enligt SS-EN ISO 898-1 och SS-
EN ISO 898-2. 

Skruv och mutter av rostfritt stål ska uppfylla mekaniska egenskaper enligt nedanstående 
alternativ 

– SS-EN ISO 3506-1 och SS-EN ISO 3506-2 

– SS-EN ISO 898-1:2013 och SS-EN ISO 898-2 med kemisk sammansättning enligt SS-EN 
10088-2 alternativt SS-EN 10088-5. 

Gängpressande skruv ska uppfylla mekaniska egenskaper enligt SS-EN ISO 2702. 

Träskruv med sexkanthuvud (fransk skruv) ska vara utförd enligt SS 2020. 

Spår i skruv får inte vara deformerat. 

Skruv med mutter ska förses med underläggsbrickor. 

Fyrkantiga underläggsbrickor ska vara enligt SS 1630 och runda enligt SS-EN ISO 7091. 

Förzinkning 

Varmförzinkning 

Skruvar och muttrar ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684. 

Brickor ska minst vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3. 

Kemankare 
Produkter för infästning ska deklareras med ETA enligt TR 029. 

Expanderdon 
Produkter för infästning ska deklareras med ETA enligt ETAG 001, Annex C. 

Kemiska injekteringsmassor 
Produkt för efterinjektering av armering med kemiska massor ska deklareras med ETA enligt TR 
023. 

Produkt för dubbning ska deklareras med ETA enligt TR 029. 

UTFÖRANDEKRAV 
Synlig infästning med spik eller skruv ska utföras efter linjering eller i regelbundet mönster. 

Mutter ska säkras efter åtdragning. 

Nitar 
Längd hos nit med kullrigt huvud ska avpassas så att nithålet fylls och stukhuvudet kan 
utformas lika sätthuvudet. 
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Träskruv 
I de fall risk finns att trä spricker vid skruvning ska förborrning utföras. 

I stenmaterial, betong och dylikt ska pluggas för skruv. Hålets diameter ska anpassas efter 
skruven. 

Kemankare 
Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

Expanderdon 
Vid montering av expanderdon i betong och dylikt ska förborrning utföras med borrdiameter 
enligt tillverkarens anvisningar. 

Hålen ska renblåsas före montering av expanderdon. 

Inoljning av expanderdon får inte utföras före montering. 

Fästdon kategori A 
Infästningar i betong enligt SIS-CEN/TS 1992-4-3, SIS-CEN/TS 1992-4-4 och SIS-CEN/TS 
1992-4-5 med en avsedd teknisk livslängd av minst 50 år i den aktuella miljön kan användas för 
infästning av 

– räcken på gång- och cykelbroar och järnvägsbroar 

– stuprör och andra ledningar för dagvatten 

– kabelstegar 

– utanpåliggande kabelskåp  

– utanpåliggande belysningsarmaturer, dock inte belysningsstolpar 

– inspektionsbryggor samt trappor och stegar för inspektion  

– skyltar och vägmärken 

– stolpar för skyltar och vägmärken, dock inte portaler 

– skyddsskärm vid elektrifierad järnväg. 

Denna kod och rubrik åberopas i övriga kapitel i AMA. Ändringar och tillägg 
anges under denna kod och rubrik i de fall det kompletterande kravet ska 
gälla generellt. Ange särskilda krav på fästdon i avsnitt där varan som ska 
fästas beskrivs. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange 

– om fästdon ska vara förzinkade och typ av förzinkning 

– förzinkningsklass enligt SS-EN ISO 10684. 

UTFÖRANDEKRAV 

Fästdon kategori A 
Där elektrisk kontakt mellan en infäst stålkonstruktion och armering krävs ska 
möjligheten att ordna det beaktas vid valet av infästningar. 

För efterinstallerade infästningar med kemiska system enligt SIS-CEN/TS 
1992-4-5 beaktas krav för kemiska produkter i Trafikverkets verksamhet. 

Rem
iss

 - F
år 

ej 
åb

ero
pas




