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Abstract 
 
Evaluation of available rust protective coating systems for maintenance painting of historical 
monuments - Prerequisites for reference object study with two railway bridges and report on the 
initial maintenance painting of the bridges 
 

You may call in question if modern rust protective coating systems are more favourable to a traditional 
one with a red lead linseed oil primer. To clarify this from a holistic view point, a comprehensive re-
search program was initiated by the Swedish National Heritage Board under the leadership of SP 
Swedish National Testing and Research Institute. 
 
As part of this program a reference object study described in this report has now been initiated. The 
study involves repainting of two rail way bridges and assessment of the long-term performance of a 
series of modern coating systems and a traditional read lead linseed oil based coating system for a time 
period of at least ten years. The objectives are to elaborate the benefits and draw backs of the different 
kinds of rust protective coating systems with respect to maintenance cost, service life and environ-
mental quality under real practical working conditions.  
 
The suitability of the different coating systems will be judged based on a total cost accounting ap-
proach taking into account the cost of materials and manpower needed for repainting but also environ-
mental costs associated with disposal of waste and environmental protective measures prescribed to 
keep the environmental quality at a tolerable level. The number of repainting needed to keep the rust 
protective capability at the acceptable level of performance will be the most crucial factor for the suit-
ability of a specific coating system for rust protection. 
 
Key words: Rust protection, maintenance painting, organic coating, reference object study, red-lead 
linseed oil primer, long-term performance, service life, environmental impact, environmental protec-
tion, total cost 
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Förord 
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[b]  "Hälso- och miljöaspekter på blymönja och moderna blyfria alternativa  
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[c]  "Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård - Resultat av accelererad  
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Sammanfattning 
Inom vården av kulturobjekt av järn och stål hör det till undantagen att alla ytor före underhållsmål-
ning helt kan rengöras från rost, vilket alla kända rostskyddssystem utom linoljeblymönja anses kräva 
för att fungera tillfredsställande. På initiativ från Riksantikvarieämbetet initierades därför ett projekt 
med huvudfrågeställningen om det idag finns mer miljövänliga och prestandamässigt sett likvärdiga 
alternativ till linoljeblymönja som rostskyddsgrundfärg för kulturmiljövård. Inom projektet ryms inle-
dande analys av kommersiellt tillgängliga rostskyddsfärgssystem och deras miljöegenskaper, bestäm-
ning av korrosionsskyddsförmåga hos färgsystemen genom accelererad korrosionsprovning, utvärde-
ring av färgsystemen genom fältstationsprovningar samt utvärdering av färgsystemen genom faktisk 
utförd underhållsmålning av två referensobjekt, järnvägsbroar, under minst en tioårsperiod. De två 
första aktiviteterna inom projektet är idag avslutade och rapporterade. 
 
I aktuell rapport redovisas förutsättningarna för inledda referensobjektsundersökningar. För dessa ut-
nyttjas två före detta järnvägsbroar tillverkade i götstål och placerade vid Ätran i Ätrans samhälle re-
spektive vid Viskans utlopp vid Åskloster. Målning av referensobjekten har nu utförts med de tidigare 
undersökta färgsystemen på likvärdiga provytor så att korrosionsskyddsförmågan skall kunna be-
stämmas och jämföras med varandra. För att också kunna utvärdera förbehandlingens betydelse för 
korrosionsskyddsförmågan och långtidshållbarheten, togs även provytor fram med olika grader av 
förbehandling för vart och ett av de ingående färgsystemen. Referensobjekten kommer efter ommål-
ning att besiktigas årsvis och reparationsmålning av delar av objekten utföras om detta bedöms nöd-
vändigt. Referensobjektets kondition skall följas upp under minst en tioårsperiod och total kostnad för 
underhållsmålning med de olika färgsystemen uppskattas.  
 
Tio färgsystem med varierande förbehandlingar studeras. Referenssystemet utgörs av ett färgsystem 
med linoljeblymönja som ingick i den accelererade korrosionsprovningen. 
 
Tre färgsystem är alkydsystem med grundfärger som innehåller rostskyddspigment och korrosionsin-
hibitorer som zinkfosfat. Ett annat alkydfärgsystem använder sig av en opigmenterad penetrerande 
yttolerant linoljealkyd, Isotrol, som grundbehandling följt av en mellanfärg och en toppfärg av alkyd-
typ. Mellanfärgen innehåller järnoxidpigment för korrosionsskydd. Ytterligare ett alkydfärgsystem 
finns med en fiskoljebaserad fukt och yttolerant penetrerande grundfärg med zinkfosfat som korro-
sionsinhibitor. Mellanfärgen är av alkydtyp och toppfärgen är en uretanmodifierad alkydfärg.  
 
Flera färgsystem av tvåkomponentstyp som bygger på korrosionsskydd genom barriärverkan finns 
med i undersökningen. Ett sådant är ett epoxy/polyuretan  system där grundfärgen använder sig av 
järnglimmer som huvudsakligt pigment. I ett annat epoxy/polyuretan system utgörs grundfärgen av 
aluminiumpigmenterad epoxy. Ett tredje sådant system använder sig dessutom av en opigmenterad 
penetrerande yttolerant linoljealkyd som grundbehandling följt av ett tvåkomponents epoxy / polyure-
tan system. I ett färgsystem med epoxygrundfärg används som täckfärg en lösningsmedelsbaserad 
akrylatfärg för att underlätta reparationsmålning. Den nominella totala färgskikttjockleken för varje 
färgsystem sattes till 160 µm. 
 
Prov och referensytorna med färgsystemen är placerade på de vertikala balkarna på järnvägsbroarna 
som är av fackverkstyp. De vertikala balkarna är ytbehandlade med ett och samma färgsystem och 
innehåller tre provytor med varierande förbehandling och med en area av 2,3 m2 . Ytbehandlingen på 
Ätranbron var före ommålningen nästan helt förbrukad och ytrosten var utbredd över nästan hela brons 
yta. På Ätranbron behandlades den nederste tredjedelen av de vertikala balkarna enligt 
sandblästringsgraden Sa 2, mellersta delen enligt stålborstningsgraden St 2 samt den översta 
tredjedelen av balkarna enligt stålborstningsgraden St 1. Färgen på Viskanbroarna var före 
ommålningen till stora delar intakt till skillnad från Ätranbron. Viskanbroarna var tidigare 
grundmålade med linoljeblymönja men uppvisade på vissa ytor och i spalter djupa och omfattande 
korrosionsskador. På Viskanbron behandlades den nederste tredjedelen av de de vertikala balkarna 
enligt sandblästringsgraden Sa 2 1/2, mellersta delen enligt sandblästringsgraden Sa 2 samt den 
översta tredjedelen av balkarna enligt övermålningsalternativet med stålbostningsgrad St 2.  
 
Målningen av Ätranbron kunde utföras i stort sett som planerats. De medelskikttjocklekar med korrek-
tion för bidrag från underlaget visar att de specificerade skikttjocklekarna för merparten av färgsyste-
men uppnås även om vissa avvikelser finns. Blästrings- och målningsarbetet utfördes inom tät intäck-
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ning och den mängd blästermedel som försvann ut i omgivningen under arbetet bedömdes som låg och 
i nivå med de 5 % som brukar anges som möjlig att uppnå. Inga kemiska analyser av vatten och mark 
samt använt blästermedel ansågs nödvändiga att utföra under arbetet med Ätranbron. Genomförda 
kulörmätningar efter målning visar att skillnaderna mellan de olika färgsystemen är mindre än två ∆E-
enheter enligt CIE-systemet .  
 
En komplikation som framkom strax före det att arbetet med blästrings- och målningsarbetet av Vis-
kabroarna skulle inledas var att vattnet från den norra flodmynningen av Viskan utnyttjas för fram-
ställning av dricksvatten. Detta tillsammans med det faktum att linoljeblymönjefärg blästrades bort 
före målning gjorde att omfattande miljöskyddsåtgärder fick genomföras avseende drickvattenförsörj-
ning, förvaring av kemikalier på arbetsplatsen, tvätt av broarna, intäckning och bestämning av utsläpp 
av bly under blästringen samt omhändertagande av blästeravfall. I rapporten ges en omfattande be-
skrivning och analys över de problem och metoder som kom att användas i detta sammanhang.  
 
Vad avsåg omhändertagande av blästermedel uppstod problem först genom att Ragnsells i Varberg 
inte visade sig ha tillstånd för mellanlagring av farligt avfall (blästeravfallet) i containrar. I Halmstad 
hade man dock ett sådant tillstånd och det skulle åtminstone juridiskt sett vara tillfylles att frakta avfal-
let till Halmstad för mellanlagring. 
 
Ett annat problem uppstod även då chauffören till bilen för transport av använt blästersand visade sig 
sakna tillstånd att transportera farligt avfall på allmän väg till mellanlagring. Den möjlighet som fanns 
att lösa detta problem skulle vara att mellanlagra blästeravfallet i någon container på byggplatsen en-
ligt Miljö- och hälsoskyddskontoret. 
 
För att inte gå ifrån ursprungsidén att minska miljörisken genom daglig borttransport av använt bläs-
termedel lånades en större industridammsugare som kunde användas på byggplatsen. Blästeravfallet 
som sögs upp fylldes i byggsäckar på byggplatsen och kunde nu genom Ragnsells försorg mellanlag-
ras innan dessa fraktades bort för vidare slutbehandling.  
  
De regler som styr hantering och transport av farligt avfall ställer i det aktuella fallet upp hinder för att 
minska miljörisker. Att mellanlagra farligt avfall i en container på byggplatsen belägen strax intill en 
rådricksvattentäkt ansågs mer rätt jämfört med att transportera bort avfallet för mellanlagring på en 
säkrare plats. Hanteringen av blästeravfall är som framgått en synnerligen komplex fråga där det up-
penbarligen förekommer många oklarheter.  
 
En generell slutsats är att nationella riktlinjer behöver utvecklas för hur miljöfrågor skall hanteras i 
samband med rostskyddsmålning, speciellt i de fall där ett gammalt färgskikt innehållande blymönja 
måste blästras bort före färgapplicering. Målningen av Viskanbroarna kunde dock utföras i stort sett 
som planerats om man undantar de problem som uppstod på grund av närheten till dricksvattentäckten. 
Målningstekniskt är resultatet för arbetet med Viskanbroarna i stort sett lika det som framkom från 
arbetet med Ätranbron. 
 
För att utvärdera ommålningsarbetet samt de olika färgsystemens kondition under minst en 
tioårsperiod kommer besiktningar att företas årligen. Speciella bedömningspunkter vid de årliga kon-
ditionsbesiktningarna utgör förhållandena hos de plana ytorna, vid spalter och kanter samt vid nitar. 
 
Som ett led i projektarbetet har ett visst kostnadsunderlag för de olika målningsalternativen tagits 
fram. Ett första försök till uppskattning av totalkostnaden för ommålningen enligt de olika 
målningsalternativen presenteras även i rapporten.  
 
Totalkostnaden CTotal  för underhåll under en tjugofemårsperiod eller om möjligt längre tidsperiod för 
de olika alternativen uppskattas utgående från följande uttryck: 
 
C Total = C Ställning, intäckning + C Färgmaterial  + C Deponering färgavfall  + C Förbehandling + 

+ C Deponering blästermedel + C Målning + CArbetsmiljö + C Deponering övrigt + N⋅CFörnyad ommålning   
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Kostnaden för förnyad ommålning  under aktuell tidsperiod N⋅CFörnyad ommålning  , där N betecknar 
antalet erforderliga ommålningar under tidsperioden blir avgörande vid den slutliga utvärderingen av 
de olika ytbehandlingsalternativens för- och nackdelar.  
 
Resultat från kostnadsberäkningar enligt föreslagna model redovisas i en separat rapport.  
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1.   Bakgrund och tidigare genomförda undersökningar inom projektet 
Kulturhistoriskt värdefulla objekt med gjutjärn, smidesjärn och stål ställer speciella krav på utformningen av 
rostskyddet. Inom detta område hör det nämligen till undantagen att alla ytor före underhållsmålning helt kan 
rengöras från rost, vilket alla kända rostskyddssystem utom linoljeblymönja kräver för att fungera tillfreds-
ställande enligt vår vetskap. Från färgindustrins håll hävdas emellertid att goda ersättningsmaterial för olje-
blymönjan har tagits fram för att kunna möta behovet av att försöka minska på användningen av bly i sam-
hället. Underhållmålning med blyfria rostskyddsmaterial, där fullständig rengöring före målning inte är möj-
lig, har dock inte provats i någon större omfattning.  Den information som finns idag är därför inte tillräcklig 
för att man utgående från ett helhetsperspektiv skall kunna bedöma ersättningsmaterialens prestanda i förhål-
lande till blymönjans.  
 
På initiativ från Riksantikvarieämbetet initierades därför ett projekt med följande huvudfrågeställningar: 
 
• Finns idag mer miljövänliga och prestandamässigt sett likvärdiga alternativ till linoljeblymönja som rost-

skyddsgrundfärg  för kulturmiljövård? 
 
• Hur ställer sig de traditionella ytbehandlingssystemen för rostskydd till de moderna rostskyddsfärgsyste-

men vad avser prestanda, livslängd, underhållsvänlighet och arbetsmiljöegenskaper? 
 
• Vad krävs i arbetsmiljöåtgärder vid underhållsmålning med de olika färgsystemen och vad är kostnaderna 

för underhållsmålning? 
 
• Vilka svårigheter finns med användningen av olika färgsystem och vilka tidiga fel kan uppträda? 
 
Projektet genomförs som fyra delprojekt av vilka de två första idag är avslutade: 
 
1)  Identifiering av tillgängliga rostskyddsfärgssystem och deras miljöegenskaper  
2)  Bestämning av korrosionsskyddsförmåga hos färgsystemen genom accelererad  korrosions- 
  provning. 
3)  Utvärdering  av färgsystemen genom fältstationsprovningar under fyra år i marin miljö och i   
  inlandsmiljö. 
4)  Utvärdering av färgsystemen genom faktisk utförd underhållsmålning och uppföljning av två 
  referens objekt, järnvägsbroar, under minst en tioårsperiod. 
 
I delprojekt 2 utvärderades korrosionsskyddsförmågan hos åtta moderna rostskyddssystem genom accelere-
rad korrosionsprovning enligt VDA 621-415, se [1]. Fem färgsystem var av alkydtyp och tre var 
epoxy/polyuretan system. Som referens användes ett färgsystem bestående av linoljebaserad blymönjegrund-
färg och en alkydtäckfärg. I utvärderingen ingick även två färgsystem som tillverkats utgående från littera-
turuppgifter om recepturer för några typiska äldre färgsystem, se [2]. 
 
Resultaten från den accelererade korrosionsprovningen överensstämmer väl med vad man kunde förvänta sig 
av de provade färgsystemen. I termer av C-klasser (korrosivitetsklasser), överensstämmer resultaten även 
kvantitativt sett väl med den klassificering av rostskyddsfärgssystem som ges i Boverkets handbok för stål-
konstruktioner (BSK 99) utgående från använda färgtyper och skikttjocklekar [3].  
 
Undersökningen visade på appliceringens betydelse för att ett tillfredsställande rostskydd skall kunna upp-
nås. Kritiska ställen i en konstruktion utgör spalter och vassa kanter där speciell uppmärksamhet måste till 
vid appliceringen för att erhålla tillfredställande lokal skikttjocklek. En speciella provkropp med spalt som 
togs fram för projektets räkning visade sig mycket användbar för att kunna bedöma hur känslig appliceringen 
är för ett färgsystems rostskyddsegenskaper. 
 
Efter vissa förbättringar hos några av de moderna rostskyddssystemen speciellt vad gäller skikttjocklek an-
sågs alla dessa vara kvalificerade för fullskaleförsök. 
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Med testsystemen med de ursprungliga färgerna behövs ytterligare förbättrande utvecklingsarbete för att 
dessa skall kunna komma ifråga för fullskaleförsök. 
 
På frågan om moderna rostskyddsfärgsystem är jämförbara i prestanda med ett rostskyddssystem med olje-
blymönja som grundfärg ger den accelererande korrosionsprovningen som resultat att svaret borde vara att 
det verkar så om färgskiktet kan hållas fri från mekaniska skador. När det gäller att hålla tillbaka underkorro-
sion framstår linoljeblymönjesystemet som det bästa av de undersökta systemen, men skillnaden till de andra 
systemen är ej så markant som kanske förväntats. Fullskaleförsök som även kan ta hänsyn till färgåldringsef-
fekter krävs innan ett mer underbyggt svar på projektets huvudfråga kan lämnas. 
 
Inom delprojekt 1 utfördes en undersökning över använda färgsystems hälso- och miljöegenskaper med ut-
gångspunkt från lagstiftningen inom kemikalie- och arbetsmiljöområdet, se [4]. Arbetet innebar att främst 
bedöma klassificering av grundfärger, mellanfärger och täckfärger i de olika färgsystemen. Bedömningarna 
gjordes utgående från kemikalielagstiftningen, inklusive det nya preparatdirektivet (1999/45/EG) som inne-
bär att miljöfarlighetskriterier etableras även för blandningar av ämnen, inklusive färger och andra bered-
ningar. Undersökningen visar att flertalet av färgerna i de moderna systemen varken skall klassificeras i fa-
roklassen ”Miljöfarlig” eller ”Hälsofarlig”. Alla grundfärger, mellanfärger och täckfärger i de elva olika 
färgsystemen kan dock fritt tillverkas, försäljas och användas inom ramen för lagstiftningen på kemikalie- 
och arbetsmiljöområdet. Vid bedömningar av de olika färgsystemens för och nackdelar inom projektet måste 
kostnadspåverkande skyddsmoment främst vid arbete med oreagerade härdplaster och blyhaltigt material. 
beaktas och för att klarlägga detta krävs också fullskaleförsök.  
 
Inom projektet har därför fullskaleförsök igångsatts i form av referensobjektsundersökningar där två objekt 
underhållsmålats enligt den praxis som idag gäller på marknaden. I denna rapport beskrivs den inledande 
fasen eller förprojekteringen inför fullskaleundersökningarna samt målningsarbetet av referensobjekten.  
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2.  Syften med referensobjektsundersökningarna och förväntade resultat  
För referensobjektsundersökningarna valdes två före detta järnvägsbroar i götstål placerade vid Ätran i Ät-
rans samhälle respektive vid Viskans utlopp vid Åskloster. De två referensobjekten är därmed belägna i mil-
jöer med mycket olika korrosivitet. Målning av referensobjekten gjordes med de tidigare undersökta färgsy-
stemen på likvärdiga provytor, så att de olika färgsystemens korrosionsskyddsförmåga skall kunna bestäm-
mas och jämföras med varandra. För att också kunna utvärdera förbehandlingens betydelse för korrosions-
skyddsförmågan och långtidshållbarheten, togs även provytor fram med olika grader av förbehandling för 
vart och ett av de ingående färgsystemen. Referensobjekten kommer efter ommålning att besiktigas årsvis 
och reparationsmålning av delar av objekten utföras om detta bedöms nödvändigt. 
 
Referensobjektets kondition skall följas upp under minst en tioårsperiod och total kostnad för underhållsmål-
ning med de olika färgsystemen uppskattas. Totalkostnaden skall innefatta kostnader för material, arbete 
samt nödvändiga åtgärder vad avser arbetsmiljö och andra miljökostnader.  
 
Syftena med referensobjektsundersökningarna kan sammanfattas i följande punkter: 
 
1) Kartlägga för- och nackdelar med de olika slagen av färgsystem avseende underhållskostnad, 
 livslängd och miljöegenskaper. Bestämma vilka skademekanismer som är avgörande för den tekniska 

livslängden och i detta sammanhang  försöka utvärdera vilken betydelse ett färgsystems förmåga att 
tränga in i spalter har för dess korrosionsskyddsförmåga. 

 
2) Utvärdera betydelsen av olika förbehandlingsgrader på den tekniska livslängden hos färgsystemen. 
 
3) Se vilken betydelse den atmosfäriska korrosiviteten har för den tekniska livslängden på färgsystemen. 
 
4) Kunna bedöma relevansen av resultaten från de accelererade korrosionsprovningarna och fältstations-

provningarna utifrån den skadebild och skadeutvecklingstakt som kan observeras hos färgsystemen på de 
två referensobjekten. 

 
De förväntade resultaten av referensobjektsundersökningarna kan sammanfattas i nedanstående punkter: 
 

• Underlag skapas för val av mest lämpliga rostskyddssystem för underhåll av konstruktioner med stål och 
järn och som kan utnyttjas vid upphandling av underhållsarbeten av såväl statliga, kommunala som priva-
ta förvaltande organisationer i fall som även ligger långt utanför de speciella förutsättningar som gäller 
vården av våra kulturminnen. 

 

• Referensobjekt kommer till stånd där olika rostskyddsfärgssystem och den relativa betydelsen av olika 
faktorer som bestämmer kvaliteten hos ett rostskydd kan bedömas under autentiska och lika förhållanden 
för alla färgsystem. 

 

• Ett referensbibliotek skapas med data över rostskyddsprestanda hos olika färgsystem, kostnader förenan-
de med olika åtgärder vidtagna av hälso- och miljöskäl, fel som bestämmer den tekniska livslängden hos 
ett rostskyddssystem samt underhålls-/livscykelkostnaden förenad med användning av olika rostskydds-
system. 
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3.  Referensobjekten  
De två f.d. järnvägsbroarna är av fackverkstyp och kan beskrivas enligt följande: 
 

3.1   Järnvägsbron över Ätran i Ätran 
Järnvägsbron är byggd 1910 och fungerade som järnvägsbro till 1961. Bron är en fackverksbro av halvpara-
beltyp bestående av en nitad konstruktion av valsade stålbalkar och profiljärn av olika dimensioner, se Figur 
1. Bron tillverkades av Borås mekaniska verkstad. Bron var ursprungligen ytbehandlad med någon bitumen-
produkt, stenkolstjära eller liknade. Den har senare underhållsmålats med blymönja som rostskyddsfärg och 
täckmålats med linoljefärg sannolikt med järnglimmerpigment. Den senaste underhållsmålningen utfördes 
1959. Huvuddata för bron ges i Tabell 1. 
 
Brons kulturhistoriska värde är sådant att ett bevarande enligt länsstyrelsen var motiverat. Vidare var dess 
fysiska tillstånd före ommålningen, väl lämpat för såväl ett bevarande som att utgöra ett lämpligt objekt för 
provningen av de olika färgsystemen för rostskyddsmålning. Konstruktionsmässigt var den även i ett skick 
som skulle kräva att endast några få skadade nitar skulle behöva bytas ut.  

 
Figur 1 Bild av f.d. järnvägsbron över Ätran i Ätran 

 
Ytbehandlingen var före ommålningen nästan helt förbrukad och ytrosten var utbredd över nästan hela brons 
yta. Rostangreppen var däremot inte av sådan karaktär att brons hållfasthet var hotad inom den närmaste 
tiden, men åtgärdsbehovet var akut och omfattande. Vid sidan av nitrevisionen var det i stort sett endast rost-
skyddsmålning som måste genomföras för ett bevarande. Denna bro representerar på ett utmärkt sätt de pro-
blem byggnads- och industriminnesvården har att brottas med i form av utbredda rostangrepp över stora ytor, 
viss gravrost, rost i spalter vid nitförbanden, avlagringskorrosion där löv, sand och salt blir liggande i fickor i 
konstruktionen osv. Anläggningen kan inte demonteras för att rengöras på verkstad inför rostskyddsmålning. 
 
3.2 Järnvägsbroarna över Viskan i Åskloster 
Järnvägsbroarna är byggda 1912 och fungerade som järnvägsbroar till 1997. Dessa två broar är fackverks-
broar av parallelltrapetstyp bestående av en nitad konstruktion av valsade stålbalkar och profiljärn av olika 
dimensioner, se Figur 2. Broarna som konstruktivt sett är snarlika Ätranbron tillverkades av Hessleholms 
Mekaniska Verkstad (Viskan stora) resp. J.C.Petersens Gjuteri och Mek. Verkstad i Trelleborg (Viskan lilla).  
Den senaste underhållsmålningen utfördes 1987. Blymönja har tidigare använts som rostskyddsgrundfärg vid 
åtminstone en tidigare ommålning. Huvuddata för den södra järnvägsbron ges i Tabell 1. 
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Figur 2 Bild av f.d. järnvägsbron över Viskan 
 
Järnvägsbron är intressant som kompleterande referensobjekt till Ätranbron då den har mycket likartad 
konstruktion men är belägen i en miljö med väsentligt högre korrosivitet på grund av närheten till havet. 
Färgen på Viskanbroarna, som  målades om så sent som 1987, var före ommålningen till stora delar intakt till 
skillnad från Ätranbron. Viskanbroarna uppvisade dock på vissa ytor och i spalter djupa och omfattande 
korrosionsskador. 
 
Tabell 1 Huvuddata för de två referensobjekten[5] 
Referensobjekt 
 

Järnvägsbro över Ätran i Ätran Södra järnvägsbron över Viskan i 
Åskloster 

Ort Ätran Åskloster 
Kommun Falkenberg Varberg 
Län Halland Halland 
Brotyp Balkbro med stående balkar av 

halvparabelfackverk. Vindförband 
upptill. Konstruktionen uppbyggd av 
ett stort antal smådelar med samtliga 
förband nitade 

Balkbro med stående balkar av 
parallelltrapetsfackverk som har 
stigande och fallande diagonaler. 
Vindförband upptill. Konstruktionen 
uppbyggd av ett stort antal smådelar 
med samtliga förband nitade. Elektrisk 
kontaktledning upphängd 1936. 

Antal spann 1 1 
Byggnadsår 1910 1912 
Landfästen Sten i bruksmur Sten i bruksmur 
Landfäste, år 1910 1887 
Tillverkare Borås Mekaniska Werkstad Hessleholms Mek. Verkstad 
Teoretisk spännvidd 45,9 meter 41,2 meter 
Bandel 172 (f.d.) 31(f.d.) 
F.d. bronummer Saknas 998 
Ritn. nr. B3481 B922 
Läge km 48+391,5 km 63+225 
Senast målad Fullständigt 1953, partiellt 1959 1987 
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4  Specifikation av utvalda färgsystem och allmän beskrivning av  
  målningsarbetet 
 
4.1  Utvalda färgsystem 
De färgsystem som valdes ut för att undersökas på de två referensobjekten finns specificerade i Tabell 2. De 
flesta färger med några få undantag överensstämmer med de som tidigare utvärderades i den accelererade 
korrosionsprovningen och vars resultat finns redovisat i [1]. 
 
Tabell 2 Färgsystem i referensobjektsundersökningarna 
Beteckning Förbe-

hand-
ling 

Färgsystem och uppbyggnad Riktvärden 
skikt- 

tjocklekar 
(µm) 

Färgleverantör 

Järnvägsbron över Ätran i Ätran 
Ä.R1.1 St 1 
Ä.R1.2 St 2 

100 
 60 

Ä.R1.3 Sa 2 

PROTECT ROSTSKYDD OLJEMÖNJA* 
TEMA LACK AB 70  
* Har utgått ur sortimentet 160 

ALCRO 
BECKERS  

Ä.F0.1 St 1 
Ä.F0.2 St 2 

80 
80 

Ä.F0.3 Sa 2 

INERTA MASTIC MIOX 
TEKNOCRYL 90 

160 

TEKNOS 
TRANEMO 

Ä.F1.1 St 1 
Ä.F1.2 St 2 

80 
80 

Ä.F1.3 Sa 2 

TEKNOSYNT PRIMER 1228 
TEKNOSYNT 1360 

160 

TEKNOS 
TRANEMO 

Ä.F2.1 St 1 
Ä.F2.2 St 2 
Ä.F2.3 Sa 2 

50 
50 
60 

  

PROTECT ROSTSTOPP 
TEMA LACK AB MIO  
TEMA LACK AB 70 

160 

ALCRO 
BECKERS 

Ä.F3.1 St 1 
Ä.F3.2 St 2 
Ä.F3.3 Sa 2 

50 
50 
60 

  

TEMA PRIME AB  
TEMA LACK AB MIO  
TEMA LACK AB 70 

160 

TIKKURILA 

Ä.F4.1 St 1 
Ä.F4.2 St 2 
Ä.F4.3 Sa 2 

15 
90 
55 

  

ISOTROL 
ISOGUARD PANSAR 
ISOTROL FINISH 

160 

INTROTEKNIK 

Ä.F5.1 St 1 
Ä.F5.2 St 2 
Ä.F5.3 Sa 2 

35 
70 
55 

  

RUST-OLEUM RÖD PRIMER 769 
RUST-OLEUM MELLANFÄRG 
RUST OLEUM ALKYTHANE  

160 

INDUF 

Ä.F6.1 St 1 
Ä.F6.2 St 2 
Ä.F6.3 Sa 2 

80 
80 

  

INERTA MASTIC MIOX 
TEKNODUR 50/90 

160 

TEKNOS 
TRANEMO 

Ä.F7.1 St 1 
Ä.F7.2 St 2 
Ä.F7.3 Sa 2 

60 
60 
40 

  

TEMABOND ST 200 
TEMACOAT GPL-S MIO  
TEMADUR 50 

160 

TIKKURILA 

Ä.F8.1 St 1 
Ä.F8.2 St 2 
Ä.F8.3 Sa 2 

15 
105 
40 

  

ISOTROL 
ISOMASTIC 
ISODUR 

160 

INTROTEKNIK 
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Tabell 2 Färgsystem i referensobjektsundersökningarna (fortsättning) 
Beteckning Förbe-

hand-
ling 

Färgsystem och uppbyggnad Riktvärden 
skikt- 

tjocklekar 
(µm) 

Färgleverantör 

Södr järnvägsbron över Viskan vid Åskloster 
V.R1.1 St 2** 
V.R1.2 Sa 2  

100 
 60 

V.R1.3 Sa 2 ½ 

PROTECT ROSTSKYDD OLJEMÖNJA* 
TEMA LACK AB 70  
* Har utgått ur sortimentet 160 

ALCRO 
BECKERS  

V.F0.1 St 2** 
V.F0.2 Sa 2  

80 
80 

V.F0.3 Sa 2 ½ 

INERTA MASTIC MIOX 
TEKNOCRYL 90 

160 

TEKNOS 
TRANEMO 

V.F1.1 St 2** 
V.F1.2 Sa 2  

80 
80 

V.F1.3 Sa 2 ½ 

TEKNOSYNT PRIMER 1228 
TEKNOSYNT 1360 

160 

TEKNOS 
TRANEMO 

V.F2.1 St 2** 
V.F2.2 Sa 2  
V.F2.3 Sa 2 ½ 

50 
50 
60 

  

PROTECT ROSTSTOPP 
TEMA LACK AB MIO  
TEMA LACK AB 70 

160 

ALCRO 
BECKERS 

V.F3.1 St 2** 
V.F3.2 Sa 2  
V.F3.3 Sa 2 ½ 

50 
50 
60 

  

TEMA PRIME AB  
TEMA LACK AB MIO  
TEMA LACK AB 70 

160 

TIKKURILA 

V.F4.1 St 2** 
V.F4.2 Sa 2  
V.F4.3 Sa 2 ½ 

15 
90 
55 

  

ISOTROL 
ISOGUARD PANSAR  
ISOTROL FINISH 

160 

INTROTEKNIK 

V.F5.1 St 2** 
V.F5.2 Sa 2  
V.F5.3 Sa 2 ½ 

35 
70 
55 

  

RUST-OLEUM RÖD PRIMER 769 
RUST-OLEUM MELLANFÄRG 
RUST OLEUM ALKYTHANE 

160 

INDUF 

V.F6.1 St 2** 
V.F6.2 Sa 2  
V.F6.3 Sa 2 ½ 

80 
80 

  

INERTA MASTIC MIOX 
TEKNODUR 50/90 

160 

TEKNOS 
TRANEMO 

V.F7.1 St 2** 
V.F7.2 Sa 2  
V.F7.3 Sa 2 ½ 

60 
60 
40 

  

TEMABOND ST 200 
TEMACOAT GPL-S MIO  
TEMADUR 50 

160 

TIKKURILA 

V.F8.1 St 2** 
V.F8.2 Sa 2  
V.F8.3 Sa 2 ½ 

15 
105 
40 

  

ISOTROL 
ISOMASTIC 
ISODUR 

160 

INTROTEKNIK 

 **  Förbehandlingsgraden St 2 inebar i detta fall ett övermålningsalternativ då stora delar av tidigare          
  färgskikt på järnvägsbron var intakt före det att målningsarbetet inleddes.  
 
Tio färgsystem med varierande förbehandlingar studeras. Referenssystemet utgörs av ett färgsystem med 
linoljeblymönja som ingick i den accelererade korrosionsprovningen [1].  
 
Färgsystem F1,F2 och F3 är alkydsystem med grundfärger som innehåller rostskyddspigment och korro-
sionsinhibitorer som zinkfosfat. Färgsystem F4 använder sig av en opigmenterad penetrerande yttolerant 
linoljealkyd, ISOTROL, som grundbehandling följt av en mellanfärg och en toppfärg av alkydtyp. Mellan-
färgen innehåller järnoxidpigment för korrosionsskydd. Färgsystem F5 utgörs av en fiskoljebaserad fukt och 
yttolerant penetrerande grundfärg med zinkfosfat som korrosionsinhibitor. Mellanfärgen är av alkydtyp och 
toppfärgen en uretanmodifierad alkydfärg.  
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Färgsystem F6 är ett tvåkomponents epoxy/polyuretan system som bygger på korrosionsskydd genom barri-
ärverkan. Epoxygrundfärgen använder sig av järnglimmer som huvudsakligt pigment. Färgsystem F7 är ett 
tvåkomponents epoxy/polyuretan system som också bygger på korrosionsskydd genom barriärverkan. 
Grundfärgen utgörs av aluminiumpigmenterad epoxy. Färgsystem F8 använder sig av en opigmenterad pe-
netrerande yttolerant linoljealkyd, ISOTROL, som grundbehandling följt av ett tvåkomponents epoxy / poly-
uretan system. Principen för korrosionsskydd för detta system bygger på barriärverkan och grundfärgen ut-
görs av typen aluminumpigmenterad epoxy. 
 
Färgsystemet F0 ingick ej i den accelererade korrosionsprovningen men bedömdes ändå som intressant att ta 
med i fullskaleundersökningen som ett intressant alternativ till färgsystem F6. I färgsystemet som bygger på 
korrosionsskydd genom barriärverkan används samma epoxygrundfärg som i färgsystem F6. Täckfärgen är 
dock en lösningsmedelsbaserad akrylatfärg, vilket bör underlätta reparationsmålning. 
 
Färgsystemen skulle ha en mellangrå kulör motsvarande NCSS-5502. Avvikelsen mot specificerade kulör 
skulle ej vara mer än två ∆E-enheter. 
 
Den totala skikttjockleken specificerades till 160 µm. En total skikttjocklek på 160  µm motsvarar för ett 
alkydsystem krav enligt BSK 99 för C2 hög och C3 medel vid en förbehandlingsgrad av Sa 2 ½ [3]. För ett 
epoxy/epoxypolyuretan gäller enligt BSK 99 samma förhållanden.  
 
Bron i Ätran är belägen i ett område med en korrosivitet motsvarande klassen C2 avseende korrosion av 
kolstål. Järnvägsbroarna över Viskan vid Åskloster är belägna vid själva utloppet av denna flod i Kattegatt 
och korrosivitetsklassen är därmed högre och lika med C4 avseende korrosion av stål. 
 
Större skikttjocklekar borde därmed ha använts på Viskanobjektet jämfört med Ätranobjektet enligt gängse 
praxis . För att hålla nere antalet försöksparametrar - inte få för små provytor - bestämdes dock att bara 
använda en total skikttjocklek som också motsvarar den som användes vid den accelererade 
korrosionsprovningen. Av primärt intresse är att studera vad som händer vid spalter och vid vassa kanter och 
i dessa fall är den lokala skikttjockleken främst beroende av hur appliceringen går till snarare än av vilken 
specificerad skikttjocklek som skall gälla.  
 
4.2  Förbehandlingar 
Betydelsen av graden av förbehandling för färgsystemens livslängd studeras mera ingående. De 
förbehandlingar som används på de två referensobjekten ges i Tabell 3.  
 
 Tabell 3 Förbehandlingar på de två referensobjekten 

Referensobjekt/ Läge Ätran Viskan 
Förbehandling längst upp 

                       i mitten         
           längst ned 

St 1 
 St 2 
 Sa 2 

St 2 (övermålning) 
Sa 2 

  Sa 2 ½ 
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Följande definitioner utgående från ISO 8501-1 (SS 05 59 00) [6] användes för klarare specificera de olika 
förbehandlingsgraderna: 
 
Sa 2 Noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts 
och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla 
resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast, d.v.s ej kunna lyftas bort med en slö 
spakelspade 
  

Sa 2 ½  Mycket noggrann blästring 
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts 
samt  från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande spår av 
föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder.  
 

St 1 Lätt manuell bearbetning med hårdmetallskrapa och stålborste 
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts 
samt  från löst sittande rost och  lager av målningsfärg och andra föroreningar. All 
kvarvarande rost och färg skall inte kunna lyftas bort med t.ex. en slö spakelspade. 
 

St 2 Noggrann maskinell bearbetning med roterande stålborste 
Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts 
samt  från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla 
resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast, d.v.s ej kunna lyftas bort med en slö 
spakelspade 
 

 
Att sandblästring valdes som huvudmetod för förbehandling av Viskanobjektet före målning sammanhängde 
med att det gamla färgskiktet i stor utsträckning fanns kvar. Lokalt förekom dock mycket djupa 
korrosionsskador i anslutning till skadorna i färgskiktet. Förbehandlingsgraden St 2 innebar dock  i huvudsak 
ett övermålningsalternativ. Detta alternativ för ommålning kan förövrigt ses som del i ett projekt som utförts 
på Korrosionsinstitutet om övermålningsbarhet hos linoljeblymönja, se [7]. 
 
Genom att Sa 2 användes på båda referensobjekten ges möjlighet att bedöma vilken effekt den förhöjda 
korrosiviteten på Viskanbron har på färgsystemens livslängd. 
 
Det bör vidare påpekas att förbehandlingsgraden St 1 i standarden ISO 8501-1 inte bedöms som lämpligt 
underlag för målning men ansågs ändå som intressant att använda inom aktuellt projekt för att mer 
kvantitativt kunna utvärdera skillnaden till St 2 i termer av teknisk livslängd hos undersökta målningssystem. 
Även lämpligheten hos St 2 alternativet för Viskanbron kan ifrågasättas då tidigare färgskikt var relativt 
tjockt och till viss grad även nedbrutet. Projektgruppen ansåg dock också i detta fall det vara intressant att 
utvärdera detta alternativ i förhållande till övriga främst ur  miljö- och kostnadssynpunkt.  
 
4.3  Provytor 
De vertikala balkarna på fackverksbroarna bedömdes som mest lämpliga för att placera prov- och 
referensytorna på även fast två olika slag av vertikala balktyper har använts i de två broarna, se Figur 3. 
Genom balkarnas konstruktion var det dock möjligt att här få fram likvärdiga prov- och referensytor för de 
ytor som är vända i broarnas längdriktning (nord och sydytorna). Varje vertikal balk skulle förbehandlas så 
att provytor med tre olika förbehandlingsgrader skapades. Varje vertikal balk ytbehandlas sedan med ett och 
samma färgsystem. Varje provyta, tre stycken per färgsystem har en area av 2,3 m2 . Höjden är 1,2 m.  
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Figur 3 Vertikala balkar  på Ätranobjektet där de olika provytorna placerades (underlag från [8]) 
 
 
För att markera gränsen mellan två provytor användes följande triangelsymbol:  
 
 
 
 
Före sandblästring, eller för vissa provytor stålborstning, tvättades ytorna med vatten av en temperatur av 85 
°C. Den nedersta tredjedelen av de vertikala balkarna på Ätranbron sandblästrades sedan till Sa 2, den 
mellersta delen stålborstades till St 2 och den översta delen till St 1. Prov- och referensytorna på Viskabron 
placerades på de vertikala ballkarna analogt med vad som gällde för Ätranbron. Den nedersta delen 
sandblästrades till Sa 2 ½ , den mellersta till Sa 2 och den översta förbehandlades enligt övemålnings-
alternativet med stålbostning av områden med korrosionsskador till St 2. 
 
 
Samtliga provytor inklusive referensytorna penselmålades och stor vikt lades vid behandlingen av spalter. 
Våtskikttjockleksmätning användes som hjälp för att uppnå specificerade mängder färg vid appliceringen. 
Mätning av skikttjocklek på de intorkade färgskikten skedde efter påföringen av grundfärg, efter påföring av 
mellanfärg och efter täckmålning. Som referens användes en blank plåt. Efter förbehandling av Ätranobjektet 
bestämdes skikttjockleksvärden mot denna referens även hos underlaget  av de olika provytorna för att få ett 
mått på kvavarande mängd färg, valshud och rost innan  grundmålning. Dessa uppgifter kunde utnyttjas vid 
kontroll av det nya färgsystemets olika skikts tjocklekar mot specificerade.    

Gräns mellan två provytor 
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4.5  Ytbehandling övriga ytor på referensobjekten 
Övriga ytor av referensobjekten tvättades först med vatten av 85 °C och sandblästrades därefter till Sa 2 ½. 
Sedan påfördes genom sprutning grundfärgen ,TEMA PRIME AB, med en specificerad tjocklek av 60 µm. 
Applicering skedde sedan med mellanfärgen TEMA LACK AB MIO, med en specificerad tjocklek av 120 
µm samt täckfärgen , TEMA LACK AB 70, med en specificerad tjocklek av 60 µm. Färgsystemet över-
stämmer med F3 systemet men har ytterligare förstärkts genom att ett dubbelt så tjockt mellanfärgsskikt an-
vänds i detta fall, se Tabell 2. Färgapplicering skedde genom sprutmålning. Extra ytbehandling av spalter 
skedde genom inpensling s.k. notchning. 
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5.  Miljökonsekvensbedömningar och kontrollplaner 
5.1  Miljöaspekter vid rostskyddsmålning 
Rent allmänt styrs miljöarbetet vid  rostskyddsmålning av Miljöbalken (SFS 1998:808) [9] och de principer 
som där anges vad gäller bevisbörda, krav på kunskap, försiktighet, lokalisering, miljöriktigt produktval och 
teknik samt resurshushållning.  
 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för att avhjälpa skador och även sådana som orsakats tidigare. Dock gäller 
kraven på hänsyn i den utsträckning de inte kan anses orimliga att uppfylla. Vid denna bedömning skall en-
ligt Miljöbalken särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostna-
derna för sådana åtgärder.  
 
Ett rostskyddsmålningsarbete faller normalt under begreppet miljöfarlig verksamhet och skall anmälas till en 
kommuns miljöskyddskontor om blästring kommer att ske av en yta som är större än 500 m2 eller på en plats 
där det finns risk för förorening av vatten. Anmälningsplikt gäller även om verksamheten ger upphov till 
utsläpp på mer än 500 kg av organiska lösningsmedel (SFS 1998:899) [10].  
 
I och med att verksamheten är att betrakta som miljöfarlig krävs att verksamhetsutövaren skall ha rutiner för 
att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olä-
genheter för människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövaren skall också fortlöpande och systematiskt 
undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersök-
ningar och bedömningar skall dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Vidare krävs av verksam-
hetsutövaren att denne skall förteckna de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan 
innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. 
 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter 
som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad be-
dömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 
 
Avfall från ett rostskyddsmålningsarbete tillhör ibland kategorin ”Farligt avfall” på grund av användning av 
material med innehåll av organiska lösningsmedel och giftiga ämnen som t.ex. blyoxid- eller kromatinnehål-
lande rostskyddspigment. Hanteringen av farligt avfall styrs av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) [11]. 
Enligt Bilaga 3 i Avfallsförordningen anges att om totalhalten giftiga ämnen i blästeravfallet är lägre än 3 % 
är inte avfallet att betrakta som ”Farligt avfall” om inte de giftiga ämnena är att anse som reproduktionstox-
iska, kan ge farligt lakvatten eller vara ekotoxiska. Innehåller avfallet ett ämne, som är skadligt för fortplant-
ningen1 (kategori 1eller 2) och som skall klassificeras som R 60 eller R61 vid en koncentration = 0,5 %, skall 
avfallet anses som farligt. För övriga blyföreningar till vilket blyoxider måste räknas anger Kemikalieinspek-
tionen att dessa är att anse som skadliga för fortplantningen (kategori 1) med riskfrasen ”Kan ge fosterska-
dor” (R61) vid halter överstigande 0,5 % vid förtäring (eller inandning) med tillägget att ämnet kan ansamlas 
i kroppen och ge skador. För egenskaperna ”kan ge farligt lakvatten” och ekotoxiskt ges i Avfallsförordning-
en inga gränser för när ett avfall skall anses som farligt avfall i dessa avseenden. För övriga blyföreningar 
anger Kemikalieinspektionen att dessa är att anse som miljöfarliga, med motiveringen att dessa är mycket 
giftiga för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.  
 
För att kunna bedöma arbetsmiljöskyddsåtgärder som erfordras vid rostskyddsmålning bildar Arbetarskydds-
styrelsens/Arbetsmiljöverkets författningssamlingar om härdplatser (AFS:2000:28) [12] och om blyhaltiga 
material (AFS 2000:14) [13]  utgångspunkter för att kunna uppskatta tillhörande miljökostnader. 
 
Som exempel på kostnadspåverkande skyddsmoment vid arbete med blyhaltigt material kan nämnas: 
• Punktutsug måste anordnas vid svetsning eller skärning 
• Andningsskydd (halvmask med filter / tryckluftsapparat med huva) måste bäras vid fristrålebläst- 

ring 

                                                      
1 Termen reproduktionstoxiskt "skadlig för fortplantningen" infördes genom direktiv 92/32/EEG. Termen "fosterska-
dande" ersattes därigenom med den motsvarande termen "skadlig för fortplantningen. 
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• Spridning av luftburet bly skall undvikas, t ex genom inkapsling 
• Arbets- och skyddskläder måste bäras och arbetet utföras i avskilt utrymme 
• Arbetstagare måste läkarundersökas innan blyarbete kan påbörjas 
 
Exempel på kostnadspåverkande skyddsmoment vid arbete med härdplaster (oreagerat epoxiharts och orea-
gerade isocyanater)  utgör: 
• Utbildning om risker och skyddsåtgärder  
• Särskilda skyddsåtgärder måste vidtagas vid svetsning, lödning och slipning 
• Läkarundersökning (luftvägsbesvär, handeksem och överkänslighetsreaktioner) måste ske innan  arbetet 
 påbörjas  
• Rutiner för rengöring, uppsamling och sanering utarbetas 
• Plan upprättas för sanering vid olyckshändelse och läckage 
• Individuellt utprovade andningsskydd - minst halvmask med filter skall användas 
• Lågmolekylär epoxi får inte användas på byggarbetsplats om det finns andra produkter som ger   
 likvärdigt resultat  
 
Ett blästrings- och målningsarbete som klassas som miljöfarlig verksamhet skall anmälas till berörd kom-
muns miljökontor senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, om inte den kommunala tillsynsmyndig-
heten medger en kortare tid (NFS 2000:14) [14]. Myndigheten bör dock inte förbjuda en verksamhet enbart 
för att den påbörjas innan sex veckor förflutit sedan anmälan kom in till myndigheten. En omständighet som 
kan tala mot ett medgivande av förkortad tid är om kringboendes eller andra sakägares intressen riskerar att 
motverkas om tiden förkortas. 
 
5.2  Blästrings- och målningsarbetet med Ätranbron 
En anmälan om blästrings- och målningsarbetet med Ätranbron lämnades formellt in till Miljö- och Hälso-
skyddsnämnden i slutet av maj 2003. I anmälan gavs en kort teknisk beskrivning över hur arbetet skulle utfö-
ras och vilka material och tekniker som skulle användas. Det meddelades även att arbetet skulle ske under 
ordinarie arbetstid. Blästrings- och målningsarbetet skulle ske under tät inklädnad samt att blästringsavfallet 
var att betrakta som industriavfall. Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelade i början av juni, efter mindre 
än två veckor, att lämna inkommen anmälan utan erinran. Man bedömde de föreslagna försiktighetsåtgärder-
na med tät inklädnad vid blästrings och målning som tillräcklig för att skydda miljön mot skador. Man före-
tog ett tillsynsbesök under arbetets gång och fann vid detta tillfälle inget att anmärka på. 
  
5.3 Blästrings- och målningsarbetet med Viskanbroarna 
En anmälan om blästrings- och målningsarbetet av Viskanbroarna lämnades formellt in till Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun sista juni 2003. I denna anmälan meddelades att arbetet var 
planerat att ske mellan 20/7 till 30/9. Det meddelades att arbetet skall ske under ordinarie arbetstid. Bläst-
rings- och målningsarbetet skulle ske under tät inklädnad samt att blästringsavfallet var att betrakta som far-
ligt avfall och skulle deponeras. Efter kompletteringar av anmälan med miljökonsekvensbedömningar fattade 
Miljö- och Hälsoskyddskontoret i slutet av juli det beslut som redovisas i Bilaga 2. Arbetets start flyttades 
fram till 11 augusti för att samråd med Södra Cell Värö skulle kunna ske om kontrollrutiner för arbetet. Strax 
före planerad start av arbetet framkom uppgifter om att Södra Cell Värö använder vattnet från norra flod-
mynningen inte bara till kylning utan även för beredning av dricks- och processvatten. Dessa uppgifter gjor-
de att miljöskyddsarbetet väsentligen fick utvidgas. Efter diskussioner mellan Miljö- och Hälsoskyddskonto-
ret i Varberg kommun, Södra Cell Värö och projektgruppen utarbetades en utvidgad kontrollplan för miljö-
skyddsarbetet som redovisas i Bilaga 3. Hur miljöskyddsarbetet kom att bedrivas i samband med arbetet med 
Viskanbroarna diskuteras mer utförligt i Kapitel 7, speciellt avsnitt 7.8 . 
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6.  Målningsarbetet med Ätranbron 
 
6.1  Provytornas placering 
Provytornas placering framgår av Figur 4. Den nederste tredejedelen av de vertikala balkarna 
förbehandlades enligt Sa 2, mellersta delen enligt St 2 samt den översta tredjedelen av balkarna enligt St 1. 
De vertikala balkarna med färgsystemen R1 och F0 är av balktyp 6, se Figur 3. De övriga vertikala balkarna 
med provsystem är av typen 3. 
 

 

 
 
Figur 4  Placering av prov- och referensytor på Ätranobjektet. Färgsystemens uppbyggnad framgår av 
redovisningen av de olika färgsystemen i Tabell 2. Den nederste tredejedelen av de vertikala balkarna 
förbehandlades enligt Sa 2, mellersta delen enligt St2 samt den översta tredjedelen av balkarna enligt St 1. 
De vertikala balkarna med färgsystemen R1 och F0 är av typen 6, se Figur 3.De övriga vertikala balkarna 
med provsystem är av typen 3. Uppströms i figuren innebär i detta fall västlig riktning, höger i figuren nord-
lig riktning samt vänster i figuren sydlig riktning.  
 
6.2  Bestämning av initial salthalt på provytorna  
Salthalten på provytorna före arbetets start bestämdes genom extraktion av lösliga salter från underlagets yta 
med Breslemetoden, ISO 8502-6 [15]. Lösliga salter analyserades sedan konduktometriskt enligt ISO 8502-9 
[16]. Salthalten på de olika provytorna varierade därmed mellan 10 och 60 mg/m2 (uppmätt elektrisk led-
ningsförmåga översatt  i mängd natriumklorid per m2 ) Mätningar utfördes på rostigt underlag och begränsa-
des till väst- och ostsidorna av några vertikala balkar. Ingen signifikant skillnad mellan öst- och västsidorna 
kunde iakttas.  
 
6.3  Konditionen hos provytorna innan förbehandling 
Före blästrings- och målningsarbetet utfördes en besiktning av provytorna varvid deras kondition dokumen-
terades som anges i Tabell 3. I tabellen specificeras separat konditionen hos de olika sidorna av provytorna. 
För kommande utvärderingar är konditionen hos nord- och sydsidorna  av  störst intresse då dessa sidor är 
lika oavsett balktyp, som tidigare påpekats. I Figur 5 presenteras också foton på några av provytorna som de 
såg ut innan förbehandling. 
 
Som framgår av resultatet finns gammal färg och valshud kvar på de flesta av provytorna. Rostgraden för de 
flesta av provytorna ligger i graden 5, vilket innebär att rödrost kan iakttas på mer än 40 % av betraktade yta. 
För vissa sidor av provytorna bedömdes mängden rödrost vara mindre än graden 4, d.v.s. mindre 8 % av ytan 
täkt. I dessa fall finns det gamla färgskitet kvar i förhållandevis gott skick, se Bild 5 i Figur 5. 



 24

 
 
Tabell 3 Initial kondition av provytorna hos Ätranbron 
Färgsystem/ (grund-
färg) 

Sida Kondition  Rostgrad 
(Ri) 

 
nord Gammalt grått färgskikt kvar med visst rostinslag 4-5 
väst Gammalt grått färgskikt kvar med visst rostinslag  4-5 
syd Valshud/ svart färgskikt med rostinslag samt gammalt grått 

färgskikt, se Bild 1, Figur 5 
5  

R1/ 
(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 

ost Ej åtkomligt för besiktning - 
nord Gammalt grått färgskikt, rost 5 
väst Ej åtkomlig för besiktning  
syd Valshud/ gammalt färgskikt, rost 5 

F0/ 
(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 
90) ost Valshud/ gammalt färgskikt, rost, se Bild 3, Figur 5 5 

nord Grått färgskikt krackelerat, rostinslag 4 
väst Valshud/gammal svart färg med visst rostinslag 4 
syd Valshud med rostinslag 4 

F1/ 
(TEKNOSYNT PRI-
MER 1228) 

ost Ej åtkomligt - 
nord Flagnande grått färgskikt med rostinslag 4 
väst Valshud/ gammalt svart färgskikt, rost 5 
syd Valshud med flagnande svart färg, rost, se Bild 2, Figur 5 5 

F2/ 
(PROTECT ROST-
STOPP) 

ost Ej åtkomligt  
nord Gamla grå färgrester på rostig plåtyta, se Bild 4, Figur 5 5 
väst Ej åtkomlig för besiktning - 
syd Valshud/ gammalt svart färgskikt, rost 5 

F3/ 
(TEMA PRIME AB) 

ost Valshud/ gammalt svart färgskikt, rost 5 
nord Gammalt grått färgskikt med rostinslag 4 
väst Ej åtkomlig för besiktning - 
syd Valshud och gammal svart färg, rost 5 

F4/ 
(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

ost Valshud och gammal svart färg, rost 5 
nord Gammalt rött färgskikt kvar < 4 
väst Valshud eller gammalt svart färgskikt med rostinslag 5 
syd Troligen. valshud under gammalt blymönjeskikt < 4 

F5/ 
(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

ost Ej åtkomlig - 
nord Gammalt grått färgskikt, rost 5 
väst Ej åtkomlig för besiktning - 
syd Valshud/ gammalt färgskikt, rost  5 

F6/ 
(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 
50/90) ost Valshud/ gammalt färgskikt, rost 5 

nord Gråa och röda färgrester på svart underlag med visst rostin-
slag, se Bild 5, Figur 5 

< 4 

väst Ej åtkomlig för besiktning - 
syd Gråa och röda färgrester på rostig plåtyta 5 

F7/ 
(TEMABOND ST 200) 

ost Valshud, rost 5 
nord Gammalt rött färgskikt kvar, visst rostinslag < 4 
väst Valshud, rost 5 
syd Valshud/ gammal svart färgskikt med visst rostinslag 4 

F8/ 
(ISOTROL, ISOMAS-
TIC) 

ost Ej åtkomligt för besiktning - 
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Bild 1: Valshud/ svart färgskikt med rostinslag 
samt gammalt grått färgskikt (Ri = 5) 

Sydsida för färgsystem R1 

 

 
Bild 2: Valshud med flagnande svart färg, rost 
(Ri = 5) 

Sydsida för färgsystem F2 
 

 
Bild 3: Valshud/ gammalt färgskikt, rost (Ri = 5) 

 
Ostsida för färgsystem F0 

 

 
Bild 4: Gamla grå färgrester på rostig plåtyta  
(Ri = 5) 

Norrsida för färgsystem F3 
 

 
Bild 5: Gråa och röda färgrester på svart underlag 

med visst rostinslag (Ri < 4) 
Norrsida för färgsystem F7 

 
Innebörd av rostgraden Ri enligt ISO 4628-3  

 
Ri 0 ⇔ 0 ≤ AR < 0,05 
 
Ri 1 ⇔ 0,05  ≤  AR  < 0,5 
 
Ri 2 ⇔ 0,5 ≤ AR < 1 
 
Ri 3 ⇔ 1 ≤ AR < 8 
 
Ri 4 ⇔ 8 ≤ AR < 40 
 
Ri 5 ⇔ AR  > 40 

 
AR  är andelen  av  ytan med rostangrepp (%)  
 

Figur 5 Exempel på konditionen hos några provytor före blästring, se även Tabell 3. ISO 4628-3 [17] 
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6.4  Kvalitets- och miljöplan för blästrings- och målningsarbetet 
Kvalitetsplan och miljöplan för arbetet följde gällande standarder då målningsföretaget är såväl miljöled-
ningscertifierad enligt system baserad på ISO 14000 [18] som kvalitetscertifierad enligt system baserad på 
ISO 9000 [19]. Den arbetsmiljöplan som tillämpades redovisas i Bilaga 5. I Tabell 4 återges några utvalda 
journaluppgifter från arbetet med de olika provytorna. Under blästringsarbetet inträffade några gånger myck-
et kraftiga regnskurar, som hade till följd att regn trängde in genom intätningen. Följden blev att vissa ytor 
återrostade och därmed fick blästras om. 
 
Tabell 4 Journaluppgifter om blästrings- och målningsarbetet av provytorna på Ätranbron 
Datum 
 

Arbetsmoment Klimatstorheter 

2003-06-10 Tvättning med hetvatten  
2003-06-15 Blästring av provytor Sa 2 för färg-

system F5 och F7 
 

2003-06-17 Blästring av provytor Sa 2 för färg-
system F0, R1, F3, F8 

 

2003-06-18 Blästring av provytor Sa 2 för färg-
system 

 

2003-06-19 
 

Svepblästring p.g.a. återrostning  

2003-06-23 Blästring av provytor Sa 2 för färg-
system F2 och F4 

 

2004-06-25 Omblästring p.g.a. återrostning 
orsakad av inträngande regn  

 

2003-07-01 Stålborstning. Renblåsning och 
grundmålning av alla provytor 

Kl 16.00 
Lufttemperatur =16,4 °C; Ståltemperatur = 
16,2 °C; RH = 78,3 %; Daggpunkt = 12,9 °C 
Kl. 20.00 
Lufttemperatur =17,6 °C; Ståltemperatur = 
16,0 °C; RH = 73,6 %; Daggpunkt = 12,4 °C  

2003-07-2 Tvättning av hela bron och kontroll 
av grundfärgsskikt  

 

2003-07-13 Mellanmålning och täckmålning av 
provstolpar 

Kl. 16.00 
Lufttemperatur =22,0 °C; Ståltemperatur = 
23,0 °C; RH = 54 %; Daggpunkt = 13,4 °C 

2003-07-14 Fortsättning med täckmålning av 
provstolpar  

Kl. 10.00 
Lufttemperatur = 27,0 °C; Ståltemperatur = 
28,7 °C; RH = 44  %; Daggpunkt = 12,9 °C 

2003-07-15 Fortsättning och avslutning  täck-
målning av provstolpar  

Kl. 09.00 
Lufttemperatur = 25,0 °C; Ståltemperatur = 
27,0 °C; RH = 49  %; Daggpunkt = 13,1 °C 

 
6.5  Förbehandling samt besiktning och kontroll av de olika provytorna efter     
  förbehandling 
För varje färgsystem preparerades som nämnts tre provytor med varierande förbehandlingar St 1, St 2 och Sa 
2.  För att karakterisera underlagen efter dessa förbehandlingar med avseende på kvarvarande färg, valshud 
och rostrester utfördes skikttjockleksmätningar mot en referens av blank plåt. Högsta värden erhölls naturligt 
för St 1ytorna på de flesta av pelarna där provytorna var placerade, se Tabell 5. Undantagen kan förklaras av 
skillnader i mängden kvarvarande färg och valshud  innan förbehandling.  
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Tabell 5 Skikttjockleksmätningar gjorda av målningsentreprenören MYTEC för provytorna på Ätranobjek-
tet. Beteckningarna G: grundfärg, GM: grundfärg+mellanfärg, GT: grundfärg+täckfärg och GMT: grund-
färg + mellanfärg + täckfärg. Värdena som anges kursivt  utgör uppskattningar av skikttjockleksintervallet 
för dessa kombinationer. Korrektion av tjockleken för rester på underlaget efter förbehandling har även 
gjorts. Vid korrektionen antogs också att medelvärdet + standardavvikelsen representerar värden från St1 
ytorna och korrektion gjordes utgående från detta. Medelvärdet – standardavvikelsen antogs representera 
värden från Sa 2 ytorna och korrektion gjordes utgående från detta. Inom parentes anges medelvärdet av 
totalskiktstjockleken för alla provytor av ett färgsystem som beräknats utgående från de mätningar som 
gjorts av SP efter det att målningsarbetet avslutats. 
Färgsystem/(grundfärg) Färgskikttjocklekar (µm) 
 Efter förbehand-

ling 
Med grund-

ning 
 

Med grund 
och mellanfärg 

Efter färdigbe-
handling 

133 (St 1) 
107 (St 2) 

R1/ 
(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 29 (Sa 2) 

177 ± 44 
G:88-104 

jfr spec. 100 

 323 ± 72 
GT:222-262 
jfr spec. 160 

(235) 
113 (St 1) 
84 (St 2) 

F0/ 
(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 
90) 

29 (Sa 2) 

288 ± 90 ?? 
G: 169-265* 
 jfr spec. 80 

 238 ± 94 
GT:115-219 
jfr spec. 160 

(315) 
105 (St 1) 
110 (St 2) 

F1/ 
(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 29 (Sa 2) 

161 ± 60 
G: 72-111 

jfr spec. 80 

 221 ± 67 
GT: 125-178 
jfr spec. 160 

(270) 
125 (St 1) 
106 (St 2) 

F2/ 
(PROTECT ROST-
STOPP) 32 (Sa 2) 

105 ± 39 
G:19-34 

 jfr spec. 50 
 

213 ± 55 
GM:33- 143 
jfr spec.100 

323 ± 75 
GMT: 216 -273 

jfr spec 160 
(205) 

116 (St 1) 
67 (St 2) 

F3/ 
(TEMA PRIME AB) 

31 (Sa 2) 

167 ± 86 
G:50-137 

jfr spec. 50 
 

229 ± 74 
GM:124-187 
jfr spec.100 

299 ± 70 
GMT: 198-253 
jfr spec. 160 

(215) 
104 (St 1) 
89 (St 2) 

F4/ 
(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 28 (Sa 2) 

104 ± 44 
G: 32-44 

jfr spec. 15 
 

127 ± 54 
GM: 45-77 

jfr spec. 105 

280 ± 57 
GMT: 195-233 
jfr spec. 160 

(289) 
108 (St 1) 
95 (St 2) 

F5/ 
(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 34 (Sa 2) 

146 ± 46 
G: 66-84 

jfr spec. 35 

221 ± 63 
GM:124-176 
 jfr spec. 105 

258 ± 67 
GMT: 157-217 
jfr spec. 160 

(273) 
165 (St 1) 
96(St 2) 

F6/ 
(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 
50/90) 

33 (Sa 2) 

205 ± 66 
G:105-106 
 jfr spec.80 

 

 224 ± 72 
GT: 119-131 
 jfr spec. 160 

(246) 
92 (St 1) 

125 (St 2) 
F7/ 
(TEMABOND ST 200) 

30 (Sa 2) 

229 ± 74 
G:125-178 

 jfr spec. 60 
 

278 ± 93 
GM:155-246 
jfr spec. 120 

311 ± 92 
GMT: 189 -278 

jfr spec. 160 
(256) 

129 (St 1) 
106 (St 2) 

F8/ 
(ISOTROL, ISOMAS-
TIC) 30 (Sa 2) 

108 ± 51 
G: 30-57 

jfr spec. 15 
 

247 ± 83 
GM: 134-201 
jfr spec.120 

312 ± 82 
GMT:200- 265 
jfr spec. 160 

(285) 
* Om alla mätpunkter härrör från St 1 ytan blir intervallet 85-265 
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6.6  Grundmålning samt besiktning och kontroll av de olika provytorna  
Efter grundmålning kontrollerades skikttjockleken genom uppmätning av omkring femtio värden jämt förde-
lade över St 1, St 2, och Sa 2 provytorna på en pelare, se Tabell 5. Tyvärr gjordes ingen uppdelning av vär-
dena mellan de olika provytorna på en pelare varför de givna värdena i tabellen representerar ett medelvärde 
som inte tar hänsyn till att underlagen har olika förbehandling. Ett sätt att få fram ett mer relevant mått på 
grundfärgsskiktets tjocklek är att utnyttja uppmätta skikttjockleksvärden för underlaget  efter förbehandling 
som beskrivs i tabellen.   
 
Först antogs att det bestämda medelvärdet för alla provytorna på en provpelare plus tillhörande standardav-
vikelse representerade värden från St1 ytorna eller den provyta som uppvisade det högsta skikttjockleksvär-
det efter förbehandling av provytorna på en pelare. Därefter antogs att det bestämda medelvärdet för alla 
provytorna på en provpelare minus tillhörande standardavvikelse representerar värden från Sa 2 ytorna.  Här-
igenom kunde utgående från detta ett sannolikt skikttjockleksintervall för grundfärgen beräknas som anges i 
tabellen.   
 
Allmänt sett ligger det sannolika skikttjockleksintervallet något över specificerade nivåer. I vissa fall är av-
vikelsen till och med mer än en faktor 2. Underlaget med rester av gammal färg och rost varierar dock många 
gånger stort inom en och samma provyta vilket kan förklara en del av avvikelserna.  
 
6.7  Applicering av mellanfärg och toppfärg samt besiktning och kontroll av de olika  
  provytorna efter färdigmålning  
Resultat från kontrollmätningar utförda av målningsentreprenören efter applicering av mellanfärg och efter 
täckmålning redovisas också i Tabell 5. På samma sätt som tidigare uppskattades sannolikt skikttjockleksin-
tervall för grundfärg plus mellanfärg samt för den totala färgskiktstjockleken, vilka kan jämföras med speci-
ficerade värden. För de flesta färgsystemen ryms den specificerade totala skikttjockleken på 160 µm inom 
det sannolika totalskiktsintervallet som beräknats på det sätt som tidigare beskrivits. 
 
I Tabell 5 redovisas också totala medelskiktstjocklekar för de olika färgsystemen som beräknats från data 
från de olika provytorna bestämda av SP efter det att målningsarbetet avslutats. I Tabell 6, 7 och 8 presente-
ras mer detaljerade skikttjockleksdata uppmätta av SP för olika sidor av provytorna med förbehandlingarna 
Sa 2, St 2 respektive St 1. 
 
Som framgår av en jämförelse mellan medelvärdena av de data som uppmätts av MYTEC och de av SP upp-
träder för vissa färgsystem ganska stora skillnader. Värdena för medelskiktjockleken av samtliga färgsystem 
ligger dock mycket nära varandra, 229 µm för MYTECs och 217 µm för SPs värden. Detta antyder å ena 
sidan att använda mätteknik kalibreringsmässigt sett är mycket lika mellan MYTEC och SP. De ibland 
mycket stora skillnaderna som uppträder i presenterade data är förmodligen en följd av att stora variationer i 
skikttjocklek finns till och med inom en och samma provyta. För att komma rätta med detta skulle antalet 
mätpunkter ha behövt vara väsentligen större både vid mätningarna utförda av MYTEC och av SP.  
 
Som framgår av resultaten i Tabell 6-8 varierar uppmätta totala skikttjocklekar väsentligt från varandra. 
Standardavvikelsen i uppmätta värden för en sida av en provyta kan variera mellan 10 % till i några fall upp 
till 50%,  men typiskt ligger standardavvikelsen mellan 20 % - 25 %. Mellan de olika provytorna med sam-
ma färgsystem men med olika förbehandling märks en ökning av medelvärdet för den totala skikttjockleken 
om man går från Sa 2, St 2 till St 1. Men skillnaden verkar inte lika stor som MYTECs resultat från skikt-
tjockleksmätningarna efter förbehandlingen visar på, jämför med värden i Tabell 5. Någon korrektion av 
uppmätta skikttjocklekar av SP och som redovisas i Tabell 6 - 8 för att kompensera för underlagets beskaf-
fenhet innan målning har därför inte ansetts befogad att göra.   
 
Resultaten redovisade i Tabell 6 - 8 ger en detaljerad bild över vilka förutsättningar som gäller för de olika 
färgsystemen vid varierande grader av förbehandling. Som sådant kommer detta underlag att kunna utnyttjas 
vid bedömningen av de olika färgsystemens korrosionsskyddsförmåga sett över en längre tidsperiod. Skikt-
tjockleken utgör dock inte det enda måttet för hur väl ytbehandlingen utförts på de olika provytorna. Hur väl 
ytbehandlingen förmår skydda underlaget från korrosion sammanhänger också med hur väl färgappliceringen 
utförts vid spalter och över vassa kanter. 
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Tabell 6 Total skikttjocklek efter slutbehandling  för provytor med förbehandlingen Sa 2 på Ätranbron 
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Antal Medelvärde

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

nord 10 199 74 85 369 
ost 10 258 88 142 380 
syd 10 172 38 106 228 

R1/ (PROTECT ROSTSKYDD 
OLJEMÖNJA) 
 

väst 10 214 88 127 434 
nord 10 263 27 223 316 
ost 10 271 27 230 310 
syd 10 265 37 211 361 

F0/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNOCRYL 90) 
 

väst 10 281 43 211 361 
nord 10 247 39 193 328 
ost 10 249 30 218 313 
syd 10 339 54 264 458 

F1/(TEKNOSYNT PRIMER 1228) 
 

väst 12 247 39 193 328 
nord 10 260 64 168 373 
ost 10 275 46 196 323 
syd 20 295 70 214 429 

F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 
 

väst 10 247 57 148 317 
nord 12 140 27 101 185 
ost 10 172 22 149 212 
syd 20 136 17 106 163 

F3/(TEMA PRIME AB) 
 

väst 10 189 58 108 288 
nord 10 206 41 150 287 
ost 10 189 30 133 219 
syd 10 247 25 222 304 

F4/(ISOTROL, ISOGUARD PAN-
SAR) 
 

väst 10 196 17 164 223 
nord 20 137 35 93 267 
ost 20 187 84 91 344 
syd 20 134 21 101 190 

F5/(RUST-OLEUM RÖD PRIMER 
769) 
 

väst 20 136 27 102 218 
nord 10 212 47 147 283 
ost 10 348 80 253 469 
syd 10 306 55 240 408 

F6/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 
 

väst 10 281 79 167 400 
nord 12 274 58 219 411 
ost 10 216 35 163 284 
syd 10 275 39 222 329 

F7/(TEMABOND ST 200) 
 

väst 10 250 49 175 341 
nord 12 185 75 99 385 
ost 10 228 98 131 401 
syd 12 263 126 91 603 

F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 
 

väst 20 143 39 91 242 
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Tabell 7 Total skikttjocklek efter slutbehandling  av provytor med förbehandlingen St 2 på Ätranbron 
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Antal Medelvärde

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

nord 10 231 65 116 353 
ost - - - - - 
syd 10 192 33 130 223 

R1/(PROTECT ROSTSKYDD 
OLJEMÖNJA)  
 

väst 10 299 74 225 443 
nord 10 376 119 216 579 
ost 10 315 30 280 365 
syd 10 339 54 244 406 

F0/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNOCRYL 90) 
 

väst - - - - - 
nord 10 272 46 230 370 
ost - - - - - 
syd 10 345 92 241 530 

F1/(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 
 

väst 10 219 61 143 349 
nord 10 203 49 108 250 
ost - - - - - 
syd 10 191 35 142 234 

F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 
 

väst 12 199 46 124 278 
nord 10 254 45 180 350 
ost 10 307 77 226 465 
syd 10 282 58 197 393 

F3/(TEMA PRIME AB) 
 

väst - - - - - 
nord 10 278 47 178 356 
ost 12 332 30 303 397 
syd 10 358 39 293 418 

F4/ (ISOTROL, ISOGUARD 
PANSAR) 
 

väst 10 350 37 291 395 
nord 10 371 100 167 482 
ost - - - - - 
syd 10 340 101 216 540 

F5/(RUST-OLEUM RÖD PRI-
MER 769) 
 

väst 10 391 85 244 561 
nord 10 233 55 152 302 
ost 10 259 28 213 302 
syd 10 183 29 138 226 

F6/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 
 

väst - - - - - 
nord 10 289 31 237 351 
ost 10 258 30 216 292 
syd 10 269 50 188 334 

F7/(TEMABOND ST 200) 
 

väst - - - - - 
nord 10 333 109 262 634 
ost - - - - - 
syd 10 372 86 285 519 

F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 
 

väst 10 206 52 223 391 
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Tabell 8 Total skikttjocklek efter slutbehandling av provytor med förbehandlingen  St 1 på Ätranbron 
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Antal Medelvärde 

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

nord 10 257 67 147 364 
ost - - - - - 
syd 10 241 44 169 296 

R1/(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 
 

väst 10 272 36 216 314 
nord 10 334 60 263 465 
ost 10 316 39 263 383 
syd 12 349 42 280 437 

F0/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 90) 
 

väst - - - - - 
nord 10 270 57 172 345 
ost - - - - - 
syd 10 260 55 184 379 

F1/(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 
 

väst 10 284 36 207 316 
nord 10 211 57 103 276 
ost - - - - - 
syd 10 218 48 161 312 

F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 
 

väst 10 203 19 179 227 
nord 10 314 72 224 393 
ost 10 256 45 201 342 
syd 10 278 48 217 375 

F3/(TEMA PRIME AB) 
 

väst - - - - - 
nord 10 320 62 249 421 
ost 10 327 27 283 370 
syd 10 334 59 274 472 

F4/(ISOTROL, ISOGUARD 
PANSAR) 
 

väst - - - - - 
nord 10 311 53 240 394 
ost - - - - - 
syd 10 274 57 199 388 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 
 

väst 10 323 49 261 422 
nord 10 253 20 233 283 
ost 10 268 22 238 299 
syd 10 191 54 116 256 

F6/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 50/90) 
 

väst 10 191 104 115 473 
nord 20 281 54 213 452 
ost 10 226 28 164 253 
syd 10 218 53 153 294 

F7/(TEMABOND ST 200) 
 

väst - - - - - 
nord 10 365 88 207 503 
ost - - - - - 
syd 10 379 28 342 426 

F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 
 

väst 10 276 26 246 322 
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6.8  Materialåtgång och avfallsmängder efter genomfört arbete 
 
Förbrukningen av blästermedel och färg vid arbete med Ätranbron redovisas i Tabell 9 respektive Tabell 10. 
Blästermedelsavfallet bedömdes i detta fall vara av kategorin industriavfall då den kontaminering av bläs-
termedlet som skulle ha kunnat ske genom kvarvarande blymönja bedömdes som ringa. Vid senaste under-
hållsmålning 1959 hade bron delvis grundmålats med blymönjefärg men kvarvarande mängd blymönja från 
detta tillfälle bedömdes som liten .  
 
Tabell 9 Förbrukning av blästermedel vid arbetet med Ätranbron 
Blästermedel Förbrukning 

(kg) 
Förbrukning 
per ytenhet 

(kg/ m2) 
Fajalit 84 200 47 
 
Tabell 10 Förbrukning av färg för övriga ytor vid arbetet  med Ätranbron 
Färger Mängd  

våt färg 
(liter) 

Mängd 
torr färg 

(liter) 

Mängd torr färg 
per ytenhet 

(µm) 

Specificerade 
skikttjocklekar

(µm) 
Temaprime AB 340 177 99 (69) 60 
Temalac AB Mio (ljusgrå) 340 170 96 60 
Temalac AB Mio (mörkgrå) 310 155 87 60 
Temalac AB 70 (NCS S 5502-B) 470 244 137 60 
Summa   746 419 240 
 
Som framgår av Tabell 10 motsvarar förbrukad mängd färg på övriga ytor en torrskikttjocklek av 419 µm då 
den totala arean för dessa ytor motsvarade 1780 m2 . Den medelskikttjocklek som kunde uppmätas för dessa 
ytor var 312 ± 63 µm .  För en ytprofil av klassen medium preparerad genom blästring med ett skarpkantat 
blästermedel till Sa 2 1/2 brukar man räkna med att en färgmängd motsvarande en tjocklek av omkring 30 
µm så att säga göms genom att ytan inte är helt plan (totalmedelvärdet av maximala topp-till-dal-höjden lig-
ger i detta fall på omkring 60 µm). Skillnaden mellan förbrukad mängd färg uttryckt i torrskikttjocklek och 
faktiskt uppmätt skikttjocklek korrigerad för ytprofilseffekten blir därmed omkring 80 µm. Spillet motsvarar 
därmed 19 % vilket överstämmer väl med tidigare erfarenheter om färgåtgång. Uppmätta medelskikttjocklek 
ligger dock nästan 30 % över specificerade. 
 
6.9  Resultat av vidtagna miljöåtgärder 
Blästrings- och målningsarbetet utfördes inom tät intäckning. Den mängd blästermedel som försvann ut i 
omgivningen under arbetet bedömdes som låg och i nivå med de 5 % som brukar anges som möjlig att upp-
nå. Inga kemiska analyser av vatten och mark samt använt blästermedel ansågs nödvändiga att utföra i sam-
band med arbetet med Ätranbron. 
  
6.10 Sammanfattande kommentarer 
Målningen av Ätranbron kunde utföras i stort sett som planerats. De medelskikttjocklekar med korrektion för 
bidrag från underlaget som redovisas i Tabell 5 visar att de specificerade skikttjocklekarna för merparten av 
färgsystemen uppnås även om vissa avvikelser finns. Skillnaderna mellan medelvärdena i totalskikttjocklek 
beräknande från mätningarna av SP och MYTEC är i det stora hela förhållandevis god även om avvikelsen 
för vissa färgsystem är stor. En bidragande orsak till detta är de stora variationer som finns i totalskikttjock-
lek inom de olika provytorna. För att komma fram till samstämmiga medelvärden borde ett mycket större 
antal mätpunkter ha använts än som var fallet. De största avvikelserna i medelvärdena i totalskikttjocklek hos 
några av färgsystemen kommer dock att i efterhand analyseras genom att genomföra ytterligare mätningar 
vid kommande kontroller. 
 
Av intresse ur korrosionsskyddssynpunkt är att veta hur stor del av en provyta som uppvisar otillfredsställan-
de låg skikttjocklek. En avvikelse nedåt från specificerade skikttjocklek på omkring 15 - 20 % anses vanligen 
acceptabelt för en mindre del av ytan, d.v.s. i aktuella fallet 128 µm - 136 µm. I Tabell 11 återges därför som 
mått på lägsta skikttjockleken , dmin, på en provyta, representerande omkring 15 % av mätpunkterna, medel-
värdet minus standardavvikelsen. Det bör påpekas att värdena i Tabell 11 inte korrigerats för bidraget från 
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underlaget. Trots detta uppvisar många norr och syd sidor av de olika färgsystemen dmin- värden som ligger 
under gränsen 128 µm - 136 µm som nämnts ovan. Vilken betydelse de låga skikttjocklekerna  har för den 
långsiktiga korrosionsskyddsförmågan kommer senare att undersökas och sättas i relation till korrosions-
skyddsförmågan som finns vid spalter och vassa kanter. 
 
Som också framgår av de beräknade dmin-värdena i Tabell 11 ökar dessa om man går från Sa 2, St 2 till St 1 
och visar på bidraget från underlaget. Skillnaderna är dock mindre än vad som framgår av mätningarna redo-
visade i Tabell 5. 
 
Tabell 11 Lägsta skikttjocklekar, dmin , (medelvärde - standardavvikelse) beräknade för de olika provytorna 
på Ätranobjektet 

Förbehandlingar Färgsystem/(grundfärg) 
 dmin för provytor 

med Sa 2 (µm) 
dmin för provytor 

med St 2 (µm) 
 

dmin för provytor 
med St 1 (µm) 

 
norr 125  166  190  R1/ (PROTECT ROSTSKYDD 

OLJEMÖNJA) syd 134  159  197  
norr 236 257 274 F0/(INERTA MASTIC MIOX, 

TEKNOCRYL 90) syd 228 280 307 
norr 208 226 213 F1/(TEKNOSYNT PRIMER 

1228) syd 285 253 205 
norr 196 154 154 F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 
syd 225 156 170 
norr 113 209 243 F3/(TEMA PRIME AB) 
syd 119 224 230 
norr 165 231 258 F4/(ISOTROL,  

ISOGUARD PANSAR) syd 222 319 275 
norr 102 271 258 F5/(RUST-OLEUM RÖD PRI-

MER 769) syd 113 239 217 
norr 165 178 233 F6/(INERTA MASTIC MIOX, 

TEKNODUR 50/90) syd 251 154 137 
norr 216 258 227 F7/(TEMABOND ST 200) 
syd 236 219 165 
norr 110 224 278 F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 
syd 137 287 351 

Medel 179 222 229 
 
Enligt den specifikation som gavs för använda toppfärgers kulör skulle denna få avvika från specificerade 
med högst 2 ∆E-enheter. Som framgår av genomförda kulörmätningar efter målning redovisade i Tabell 12 
är skillnaderna i kulör mellan de olika färgsystemen mindre än dessa två enheter. Färger från samma batch  
användes vid målning av provytorna på Ätran och Viskanbroarna och kulördifferensen är därmed liten vilket 
visar på vilken noggrannhet som finns i genomförda kulörmätningar.
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Tabell 12 Resultat av kulörmätning efter färdigbehandling.  
Färgsystem/(grundfärg) Kulörskillnader (∆E)* 
 Ätran Viskan Skillnad mellan 

värdena för Ät-
ran och Viskan 

R1/(PROTECT ROSTSKYDD 
OLJEMÖNJA) 

0,11 0,05 0,07 

F0/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNOCRYL 90) 

0,93 0,96 -0,02 

F1/(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 
 

0,95 1,08 -0,12 

F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 
 

0,16 0,18 -0,02 

F3/(TEMA PRIME AB) 
 

0,23 0,14 0,10 

F4/(ISOTROL, ISOGUARD 
PANSAR) 

0,69 0,93 -0,24 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

1,95? 1,11 0,84?? 

F6/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 

1,62 1,69 -0,06 

F7/(TEMABOND ST 200) 
 

0,73 0,99 -0,25 

F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 
 

0,38 0,61 -0,23 

Övrig yta 
 
 

0,48 0,61 -0,14 

*Som referens används medelvärdena av kulörkoordinaterna för färgsystemen R1, F2, F3 då toppfärgen 
TEMA LACK AB 70 härrör från samma batch 
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7.  Målningsarbetet med Viskanbroarna  
 
Vid Viskans utlopp vid Åskloster delar floden upp sig i två grenar. Den norra grenen passerar Södra Cell 
Värö och förser industrin med kyl-, process- och dricksvatten. Den södra grenen går direkt ut i havet och 
används för viss båttrafik. Över den södra grenen finns den bro där de olika provytorna placerades. Över den 
norra grenen finns en mindre bro som målades om samtidigt med den södra bron med samma färgsystem 
som där användes för de övriga ytorna på denna bro. Genom att Södra Cell Värö använder den norra ut-
loppsgrenen som råvattentäckt fick detta speciella konsekvenser för miljöarbetet i samband med målningen 
av de båda broarna. 
 

  
Figur 6  De två f.d. järnvägsbroarna över Viskan vid Åskloster. Till vänster är den södra bron där de olika 
provytorna inom projektet  placerades. Till höger är den norra bron som går över den del av Viskan där 
Södra Cell Värö  tar sitt kyl-, process- och dricksvatten. 
 

 

 
   
Figur 7 Placering av prov- och referensytor på södra Viskanbron. Färgsystemens uppbyggnad framgår av 
redovisningen av de olika färgsystemen i Tabell 2 . Den nederste tredejedelen av de de vertikala balkarna 
förbehandlas enligt Sa 2 1/2 mellersta delen enligt Sa 2 samt den översta tredjedelen av balkarna enligt 
övermålningsalternativet med St 2. De vertikala balkarna med provfärgsystem är alla av typen 6, se Figur 3. 
Uppströms i figuren innebär i detta fall ostlig riktning, höger i figuren sydlig riktning samt vänster i figuren 
nordlig riktning. 
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7.1  Provytornas placering 
Provytornas placering på den södra Viskanbron framgår av Figur 7. Den nederste tredejedelen av de 
vertikala balkarna förbehandlas enligt Sa 2 1/2 mellersta delen enligt Sa 2 samt den översta tredjedelen av 
balkarna enligt övermålningsalternativet med St 2. De vertikala balkarna med provfärgsystemen är alla av 
balktyp 6, se Figur 3. 
 
Tabell 13Initial kondition av provytorna för övermålningsalternativet på Viskanbron 
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Kondition av provytorna för övermålningsalternati-

vet St 2 
Rostgrad1

(Ri) 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3-4 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 

R1/(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 

ost Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 

F0/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 90)

ost Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3-4 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 4 

F1/(TEKNOSYNT PRI-
MER 1228) 

ost Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
nord Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 

F2/(PROTECT ROST-
STOPP) 

ost Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
nord Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 4 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3-4 

F3/(TEMA PRIME AB) 

ost Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
väst Små ytor med rost i gammalt färgskikt 2 
syd Små ytor med rost i gammalt färgskikt 2 

F4/(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

ost Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 4 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

ost Små ytor med rost i gammalt färgskikt 2 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
väst Små ytor med rost i gammalt färgskikt 2 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 4 

F6/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 
50/90) 

ost Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 
nord Små ytor med rost i gammalt färgskikt 2 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 

F7/(TEMABOND ST 
200) 

ost Enstaka små ytor med rost i gammalt färgskikt 1 
nord Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3-4 
väst Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 
syd Frilagda rostangripna ytor i gammalt färgskikt 3 

F8/(ISOTROL, ISOMAS-
TIC) 

ost Små ytor med rost i gammalt färgskikt 2 
1 De olika Ri-värdena definieras enligt ISO 4628-3, se Figur 5 
 
7.2  Bestämning av initial salthalt på provytorna  
Salthalten på provytorna före arbetets start bestämdes som i Ätranfallet konduktometriskt med hjälp av Bres-
lemetoden. Mätningar begränsades till västsidan (sjösidan) och underlaget bestod i dessa fall enbart av be-
fintligt färgskikt. Ingen signifikant skillnad i salthalt mellan provlösningen före och efter extraktion av salter 
från provytorna kunde påvisas. Färgskiktet på ytorna för provtagningarna var i det närmaste helt intakt och 
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resultatet ger vid handen att saltrester som kan samlas på dessa ytor effektivt tvättas bort genom regn. Hade 
provtagningen skett på en rostig yta borde resultatet ha blivit annorlunda. Exponering av metallkuponger 
skall ske senare i projektet för att bestämma den atmosfäriska korrosiviteten vid bron. Saltdeponeringen kan 
då också bestämmas på en rostig yta. 
 
7.3  Konditionen hos provytorna innan förbehandling 
Före blästrings- och målningsarbetet utfördes en besiktning av speciellt de provytor som inte skulle förbe-
handlas genom blästring. Konditionen av dessa ytor dokumenterades som anges i Tabell 13. I tabellen speci-
ficeras separat konditionen hos de olika sidorna av provytorna. För kommande utvärderingar är som vid Ät-
ranobjektet konditionen hos nord- och sydsidorna dock av störst intresse då dessa sidor är lika oavsett balk-
typ.  
 
Som framgår av resultatet fanns gammal färg kvar på alla dessa provytor. Rostgraden för de olika sidorna av 
en provyta för en vertikal balk kunde variera mellan Ri = 1 till Ri = 4. Detta förhållande gällde samtliga 
provytor som framgår av Tabell 13.  
 
7.4  Kvalitets- och miljöplan för blästrings- och målningsarbetet 
Arbetsmiljöplan, kvalitetsplan och miljöplan för arbetet utgick från de som tillämpades vid arbetet med Ät-
ranbron, se avsnitt 6.4. För miljöskydd och miljökontroll fick dock utvidgade rutiner användas som redovi-
sats i avsnitt 5.3 och Bilaga 3. I Tabell 14 återges några utvalda journaluppgifter från arbetet med de olika 
provytorna.  
 
Tabell 14 Journaluppgifter om blästrings- och målningsarbetet av provytorna på södra Viskanbron 
Datum 
 

Arbetsmoment Klimatstorheter 

2003-08-24 Tvättning med hetvatten  
2003-08-29 Blästring  provytorna Sa 2 och Sa 2 

½ (nu till Sa 2) för färgsystem F2 
och F7 

 

2003-08-30 Blästring  provytorna Sa 2 och Sa 2 
½ (nu till Sa 2) för färgsystem F0, 
R1, F1 och F6 

 

2003-09-02 
och  
2003-09-03 

Blästring  provytorna Sa 2 och Sa 2 
½ (nu till Sa 2) för färgsystem F3, 
F8, F4 och F5 

 

2003-09-13 Stålborstning provytor St 2 och 
blästring av Sa 2 ½ ytorna från Sa 
2 till Sa 2 ½ . Renblåsning och 
grundmålning av alla provytor 

Kl 17.00 
Lufttemperatur =20,1 °C; Ståltemperatur = 
18,0  °C; RH = 72,4 %; Daggpunkt = 14,9 °C 
  

2003-09-14 Tvättning av hela bron och kontroll 
av grundfärgsskikt  

 

2003-09-24 Mellanmålning av provytor med 
treskiktssystem 

Kl. 11..00 
Lufttemperatur =18,8 °C; Ståltemperatur = 
17,5 °C; RH = 74 %; Daggpunkt = 14,2 °C 

2003-09-25 Täckmålning av provytor  Kl. 11.00 
Lufttemperatur = 18,0 °C; Ståltemperatur = 
17,3 °C; RH = 70,4  %; Daggpunkt = 12,0 °C 

2003-09-26 
och 2003-09-
27 

Kontrollmätning av täckmålning  
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7.5  Förbehandling och grundmålning samt besiktning och kontroll av de olika provytorna 
  efter dessa behandlingar 
För varje färgsystem framställdes som nämnts tre provytor med varierande förbehandlingar Sa 2 1/2 , Sa 2 
samt övermålningsalternativet med St 2. Efter s.k. "renblåsning" av de blästrade ytorna gjordes därefter-
grundmålning. Efter grundmålning kontrollerades skikttjockleken av MYTEC genom uppmätning av om-
kring femtio värden jämt fördelade över Sa 2 och Sa 2 1/2 provytorna på en pelare, se Tabell 15. Tyvärr 
gjordes ingen uppdelning av värdena mellan de olika provytorna på en pelare varför de givna värdena i tabel-
len representerar ett medelvärde som inte tar hänsyn till skillnad i blästringsgrad.   
 
Tabell 15 Skikttjockleksmätningar gjorda av MYTEC för Sa 2 och Sa 2 1/2 provytorna på södra Viskan-
bron. Inom parentes anges medelvärdet av totalskiktstjockleken för alla provytor av ett färgsystem som be-
räknats utgående från de mätningar som gjorts av SP efter grundmålning samt efter det att målningsarbetet 
avslutats. Som mätreferens användes i samtliga fall en blank stålplåt. 
Färgsystem/(grundfärg) Färgskikttjocklekar (µm) 
 Med grundning 

 
Med grund och 

mellanfärg 
Efter färdigbehandling 

R1/ (PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 

124 ± 22 
jfr spec. 100 

(80) 

 240 ± 46 
jfr spec. 160 

(227) 
F0/ (INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 90) 

125 ± 40  
jfr spec. 80 

(140) 

 212 ± 58 
jfr spec. 160 

(190) 
F1/(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 

103 ± 33 
jfr spec. 80 

(69) 

 206 ± 49 
jfr spec. 160 

(165) 
F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 58 ± 13 

jfr spec. 50 
(59) 

110 ± 22 
jfr spec.100 

188 ± 30 
jfr spec 160 

(188) 
F3/ (TEMA PRIME AB) 169 ± 42?? 

jfr spec. 50 
(- ) 

142 ± 37 
jfr spec.100 

271 ± 60 
jfr spec. 160 

(289) 
F4/(ISOTROL, ISOGUARD 
PANSAR) 

32 ± 17 
jfr spec. 15 

(-) 

124 ± 48 
jfr spec. 105 

265 ± 43?? 
jfr spec. 160 

(153) 
F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

71 ± 15 
jfr spec. 35 

(84) 

153 ± 36 
jfr spec. 105 

204 ± 31 
jfr spec. 160 

(222) 
F6/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 50/90) 

153 ± 53 
jfr spec.80 

(116) 

 202 ± 72 
jfr spec. 160 

(202) 
F7/(TEMABOND ST 200) 157 ± 81 

jfr spec. 60 
(157) 

254 ± 106 
jfr spec. 120 

306 ± 89 
jfr spec. 160 

(317) 
F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 37 ± 16 

jfr spec. 15 
(-) 

127 ± 41 
jfr spec.120 

200 ± 40 
jfr spec. 160 

(215) 
 
Efter förbehandling och grundmålning kontrollerades även skikttjockleken av SP. Mätningar utfördes då på 
de olika provytorna inkluderande även provytorna med övermålningsalternativet med St 2. Resultatet presen-
teras i Tabell 16 för provytorna med övermålningsalternativet och i Tabell 17 för provytorna med förbehand-
lingarna Sa 2 och Sa 2 1/2. Medelvärden anges för nord- och sydsidorna.  
 
Som framgår av resultaten i Tabell 16 har det gamla färgskiktet om detta är intakt en skikttjocklek på i me-
deltal 500 µm till 600 µm om man från angivna värden subtraherar medelvärdet för tjockleken för applicera-
de grundfärgsskikt. På vissa ytor uppträder dock så stora lokala skikttjocklekar som omkring 1000 µm. För 



 39

de ytor där det gamla färgskiktet delvis saknas blir angivna medelskikttjocklekar naturligtvis lägre än 500 
µm. 
 
Tabell 16 Av SP uppmätta skikttjocklekar (medelvärde för syd- och norrsida) efter förbehandling och 
grundmålning av provytorna enligt övermålningsalternativet på den södra Viskanbron. Som mätreferens 
användes en blank stålplåt. 
Färgsystem/ (grundfärg) Antal Medelvärde 

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta vär-
de 

(µm) 
R1/(PROTECT ROSTSKYDD 
OLJEMÖNJA) 

10 616 26 579 654 

F0/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNOCRYL 90) 

10 428 208 162 805 

F1/(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 

10 553 278 76,5 860 

F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 10 749 80,6 633 863 
F3/(TEMA PRIME AB)      
F4/(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

10 717 180 407 999 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

16 435 300 62 828 

F6/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 

12 305 281 90,1 898 

F7/(TEMABOND ST 200) 11 625 285 226 1006 
F8/(ISOTROL, ISOMASTIC) 10 641 114 500 820 

 
Tabell 17 Av SP uppmätta skikttjocklekar ( medelvärde för syd- och norrsida) efter förbehandling och 
grundmålning av provytorna med Sa 2 och Sa 2 1/2 på den södra Viskanbron. Värdena inom parentes är 
specificerade skikttjocklekar. Som mätreferens användes en blank stålplåt. 
Färgsystem/ (grundfärg) Antal Medelvärde 

(µm) 
Standard 
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

R1/(PROTECT ROSTSKYDD 
OLJEMÖNJA) 

10 80 
(100) 

18 54 106 

F0/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNOCRYL 90) 

10 140 
(80) 

26 103 180 

F1/(TEKNOSYNT PRIMER 
1228) 

10 69 
(80) 

30 22 108 

F2/(PROTECT ROSTSTOPP) 10 59 
(50) 

15 34 79 

F3/(TEMA PRIME AB)  - 
(50) 

   

F4/(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

 - 
(15) 

   

F5/(RUST-OLEUM RÖD PRI-
MER 769) 

15 84 
(35) 

16 48 115 

F6/(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 

10 116 
(80) 

33 75 167 

F7/(TEMABOND ST 200) 11 157 
(60) 

31 109 199 

F8/(ISOTROL, ISOMASTIC)  - 
(15) 

   

 
7.6  Applicering av mellanfärg och toppfärg samt besiktning och kontroll  
Resultat från kontrollmätningar utförda av målningsentreprenören efter applicering av mellanfärg och efter 
täckmålning redovisas i Tabell 15 för de provytor som blästrats. Bestämda medelvärden för totalskikttjock-
lek ligger för alla provytorna över specificerad nivå. 
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I Tabell 15 redovisas också totala medelskiktstjocklekar för de olika färgsystemen som beräknats från data 
från de olika provytorna bestämda av SP efter det att målningsarbetet avslutats. Överensstämmelsen mellan 
medelvärdena från MYTEC och SP är för de flesta provytorna mycket god. I Tabell 18, 19 och 20  presente-
ras mer detaljerade skikttjockleksdata uppmätta av SP för olika sidor av provytorna med förbehandlingarna 
St 2 (övermålningsalternativet), Sa 2 respektive Sa 2 1/2. 
 
Tabell 18 Total skikttjocklek på provytor med övermålningsalternativet St 2 på södra Viskanbron  
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Antal Medelvärde 

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

nord 10 539 340 211 970 
ost 10 793 218 390 1069 
syd 10 547 289 218 951 

R1/(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 

väst - - - - - 
nord 10 553 398 151 1065 
ost - - - - - 
syd 10 637 305 202 946 

F0/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 90) 

väst 10 680 119 506 842 
nord 12 599 397 149 1123 
ost - - - - - 
syd 10 442 311 120 873 

F1/(TEKNOSYNT PRI-
MER 1228) 

väst 10 763 79 629 909 
nord 10 907 138 727 1200 
ost - - - - - 
syd 10 772 266 197 978 

F2/(PROTECT ROST-
STOPP) 

väst 10 497 271 204 833 
nord 10 734 293 425 1181 
ost - - - - - 
syd 10 744 306 317 1155 

F3/(TEMA PRIME AB) 

väst 20 612 251 229 890 
nord 10 828 198 427 1034 
ost - - - - - 
syd 10 832 92 608 945 

F4/(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

väst 10 650 86 571 854 
nord 10 576 431 182 1146 
ost 10 840 204 318 1085 
syd 10 635 319 228 1100 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

väst - - - - - 
nord 10 532 309 122 901 
ost 10 772 108 633 992 
syd 10 558 377 164 1181 

F6/ 
(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 

väst - - - - - 
nord 10 800 259 389 1118 
ost 10 953 96 829 1139 
syd 10 577 267 238 1032 

F7/(TEMABOND ST 200) 

väst - - - - - 
nord 10 637 398 164 1288 
ost 12 817 255 278 1089 
syd 10 465 369 152 1052 

F8/(ISOTROL, ISOMAS-
TIC) 

väst - - - - - 
 



 41

 
Tabell 19 Total skikttjocklek av provytor med förbehandlingen Sa 2 på södra Viskanbron  
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Antal Medelvärde 

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

nord 12 237 39 195 320 
ost 10 232 29 197 294 
syd 10 220 32 178 272 

R1/(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 

väst - - - - - 
nord 10 194 64 134 355 
ost - - - - - 
syd 10 196 38 152 267 

F0/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 90) 

väst 10 185 47 101 254 
nord 10 174 26 130 206 
ost - - - - - 
syd 10 142 22 107 174 

F1/(TEKNOSYNT PRI-
MER 1228) 

väst 10 190 29 163 238 
nord 12 172 20 143 215 
ost - - - - - 
syd 10 189 30 151 238 

F2/(PROTECT ROST-
STOPP) 

väst 10 185 24 144 226 
nord 10 308 53 246 415 
ost - - - - - 
syd 10 292 35 223 333 

F3/(TEMA PRIME AB) 

väst 10 280 25 246 324 
nord 10 168 26 130 209 
ost - - - - - 
syd 10 158 41 117 239 

F4/(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

väst 10 128 18 104 165 
nord 12 221 33 183 280 
ost 12 208 26 179 254 
syd 12 204 29 170 265 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

väst - - - - - 
nord 12 181 59 116 309 
ost 10 277 85 163 394 
syd 12 178 40 111 247 

F6/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 50/90) 

väst - - - - - 
nord 10 338 65 255 447 
ost 10 308 43 235 390 
syd 10 290 74 216 457 

F7/(TEMABOND ST 200) 

väst - - - - - 
nord 12 242 46 149 311 
ost 12 197 42 125 254 
syd 12 232 58 167 379 

F8/(ISOTROL, ISOMAS-
TIC) 

väst - - - - - 
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Tabell 20 Total skikttjocklek av provytor med förbehandlingen Sa 2 1/2 på södra Viskanbron 
Färgsystem/ (grundfärg) Sida Antal Medelvärde 

(µm) 
Standard-
avvikelse 

(µm) 

Minsta 
värde 
(µm) 

Högsta 
värde 
(µm) 

nord 12 234 30 176 297 
ost 12 214 24 177 258 
syd 12 226 43 129 276 

R1/(PROTECT ROST-
SKYDD OLJEMÖNJA) 

väst - - - - - 
nord 12 190 49 127 305 
ost - - - - - 
syd 12 205 54 148 330 

F0/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNOCRYL 90) 

väst 10 171 45 108 255 
nord 12 173 50 91 243 
ost - - - - - 
syd 10 166 23 132 206 

F1/(TEKNOSYNT PRI-
MER 1228) 

väst 12 147 21 117 183 
nord 20 200 30 171 230 
ost - - - - - 
syd 10 199 29 140 241 

F2/(PROTECT ROST-
STOPP) 

väst 10 188 19 158 231 
nord 10 320 42 240 396 
ost - - - - - 
syd 10 292 44 237 394 

F3/(TEMA PRIME AB) 

väst 10 239 22 202 270 
nord 10 165 34 109 223 
ost - - - - - 
syd 10 155 25 133 219 

F4/(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

väst 10 141 14 120 167 
nord 12 266 40 223 354 
ost 12 224 23 178 258 
syd 12 212 40 159 298 

F5/(RUST-OLEUM RÖD 
PRIMER 769) 

väst - - - - - 
nord 12 189 45 132 260 
ost 10 214 60 110 304 
syd 12 175 80 85 379 

F6/(INERTA MASTIC 
MIOX, TEKNODUR 50/90) 

väst - - - - - 
nord 12 334 94 222 480 
ost 12 291 60 198 391 
syd 12 342 77 210 486 

F7/(TEMABOND ST 200) 

väst - - - - - 
nord 12 195 41 135 266 
ost 12 210 43 135 303 
syd 12 212 38 156 268 

F8/(ISOTROL, ISOMAS-
TIC) 

väst - - - - - 
 
Som framgår av resultaten i Tabell 18 - 20 varierar uppmätta totala skikttjocklekar väsentligt från varandra. 
Standardavvikelsen i uppmätta värden för en sida av en blästrad provyta kan variera mellan 15 % till i några 
fall upp till 30 %,  men typiskt ligger standardavvikelsen på omkring 20 % . För provytorna enligt övermål-
ningsalternativet är variationen i medelvärde mellan olika provytssidor stor; från omkring 440 µm till 950 
µm. Standardavvikelsen relativt medelvärdet varierar mellan 10 % till 70 %. Någon korrektion av uppmätta 
skikttjocklekar för att kompensera för underlagets beskaffenhet innan målning har inte ansetts befogat att 
göra.   
 
Resultaten redovisade i Tabell 18 - 20 ger en detaljerad bild över vilka förutsättningar som gäller för de olika 
färgsystemen vid varierande grader av förbehandling. Som sådant kommer detta underlag att kunna utnyttjas 
vid bedömningen av de olika färgsystemens korrosionsskyddsförmåga sett över en längre tidsperiod. Skikt-
tjockleken utgör dock inte det enda måttet för hur väl ytbehandlingen utförts på de olika provytorna. Hur väl 
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ytbehandlingen förmår skydda underlaget från korrosion sammanhänger också med hur väl färgappliceringen 
utförts vid spalter och över vassa kanter, som tidigare påpekats. 
 
7.7  Materialåtgång och avfallsmängder efter genomfört arbete 
Förbrukning av färg för övriga ytor vid arbetet med Viskanbroarna redovisas i Tabell 21.  
 
Tabell 21 Förbrukning av färg för övriga ytor vid arbetet  med Viskanbroarna 
Färger Mängd  

våt färg 
(liter) 

Mängd 
torr färg 

(liter) 

Mängd torr färg 
per ytenhet 

(µm) 

Specificerade 
skikttjocklekar

(µm) 
Temaprime AB 720 374 168 60 
Temalac AB Mio (ljusgrå) 650 325 146 60 
Temalac AB Mio (mörkgrå) 610 305 137 60 
Temalac AB 70 (NCS S 5502-B) 620 322 144 60 
Summa   1326 595 240 
 
Förbrukad mängd färg på övriga ytor motsvarar en torrskikttjocklek av 595µm då den totala arean för dessa 
ytor beräknades till 2 230 m2 . Den medelskikttjocklek som kunde uppmätas för dessa ytor var 345 ± 88 µm .  
Uppmätta medelskikttjocklek ligger därmed 44 % över specificerade och ligger på samma nivå som hos Ät-
ranobjektet. För en ytprofil av klassen medium preparerad genom blästring med ett skarpkantat blästermedel 
till Sa 2 1/2 brukar man, som tidigare påpekats, räkna med att en färgmängd motsvarande en tjocklek av om-
kring 30 µm så att säga göms genom att ytan inte är helt jämn (totalmedelvärdet av maximala topp-till-dal-
höjden ligger i detta fall på omkring 60 µm). Skillnaden mellan förbrukad mängd färg uttryckt i torrskikt-
tjocklek och faktiskt uppmätt skikttjocklek korrigerad för ytprofilseffekten blir därmed cirka 220 µm. Spillet 
motsvarar därmed 37 % ,vilket är väsentligen högre jämfört med de 19 % spill som kunde beräknas för arbe-
tet med Ätranbron. Har övrig ytas area underskattats så att denna ligger 20 % lägre än vad som är det verkli-
ga fallet motsvarar spillet 21 %.  
 
Ett annat skäl till att framräknad mängd spill skiljer sig markant mellan de två objekten är att bestämda me-
delvärde av totalskitktjocklek är underskattad. Genom inpensling eller notchning efter sprutmålning blir den 
lokala skikttjockleken vid spalter och i viss mån även vid vassa kanter högre än på en storyta och färgåt-
gången blir därmed större än vad den bestämda medelskikttjockleken antyder. Görs inpensling efter sprut-
målning i samband med appliceringen av varje färgskikt skulle denna effekt bli väsentligen större jämfört 
med om detta skedde bara efter appliceringen av täckfärgen. I Ätranfallet är färgåtgången mer än dubbelt så 
stor jämfört med vad som skulle krävas för att uppnå den specificerade tjockleken endast för täckfärgen. 
Detta förhållande gäller samtliga färgskikt vid målningen av Viskanbroarna.  
 
I Tabell 22 redovisas förbrukningen av blästermedel, som per ytenhet ligger bara något under vad som var 
fallet vid arbetet med Ätranbron. Mängden använt blästermedel som kunde samlas upp efter arbete är 96% 
sett i förhållande till den mängd blästermedel som totalt använts. I mängden använt blästermedel ingår dock 
förutom blästermedlet Fajalit även bidrag från bortblästrad färg och rost. 
 
Resultat av analys av blyhalten i oanvänt och använt blästermedel framgår av Tabell 23. För använt bläster-
medel visar analysen på att blyhalten i använt blästermedel är i genomsnitt 1,5 % (viktat medelvärde). Antar 
man att det extra viktstillskottet från kontamineringen av använt blästermedel kommer enbart från blymönje-
färg kan detta tillskott beräknas till 2,4 %1. Härav följer att mängden omhändertaget blästermedel blir 94 %. 
Denna siffra kan anses utgöra en övre gräns för graden av omhändertagande av blästermedlet i detta fall. 
Använder man en tät intäckning under blästringsarbetet anses det möjligt att samla upp 95% av förbrukat 
blästermedel.  
 
Tabell 22 Förbrukning av blästermedel vid arbetet med Viskanbroarna 
Blästermedel Förbrukning  

(kg) 
Förbrukning  

(kg/ m2) 
Till deponi 

(kg) 
Till destruktion

(kg) 
Fajalit 99 740 44 58 330 37 540 

                                                      
1 En tumregel vid beräkning av mängd bly i blymönjefärg är att denna motsvarar 2 kg per liter torr färg. Densiteten av 
torr blymönjefärg av den sort som används i projektet är 3,1 kg per liter. Förhållandet mellan mängd färg och mängd 
bly är därmed 1,6. 



 44

 
Enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) [11] skall ett avfall klassas som "farligt avfall" om halten av 
reproduktionstoxiska ämnen överstiger 0,5 %. Som framgår av analysresultatet i Tabell 23 uppnår blyhalten 
eller blymönjehalten i använt blästermedel den nivån. Mängden lakbart bly i använt blästermedel bestämd 
med metoden  NT ENVIR 003 [20] ligger dock förhållandevis högt sett till den gräns på 0,004 % som Göte-
borgs Miljöförvaltning angett för att ett avfall skall betraktas som "farligt avfall" ur deponeringssynpunkt. 
Här stöder man sig på moment H 14 i Bilaga 3 i Avfallsförordningen: Egenskaper som gör att avfall skall 
klassificeras som farligt: H14 Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på sikt innebär risk för 
en eller flera miljösektorer. Hur dessa uppgifter skall förstås för tolkning av vidtagna miljöskyddsåtgärder 
vid målningen av Viskanbroarna diskuteras i nästkommande avsnitt. 
 
Tabell 23 Resultat från bestämning av blyhalt hos oanvänt och använt blästermedel vid arbetet med Vis-
kanbroarna. Mängden torrsubstans bestämdes enligt SS028113-1 och halten bly enligt EN 13656 mod. 
Prov av blästermedlet Fajalit Totalhalt bly 

(mg/kg torr substans) 
Lakbar mängd bly1 
 (mg/kg torr substans) 

Oanvänt blästermedel 
 

120 ( 0,012 %) 2 (0,0002 %) 

Använt blästermedel från norra 
Viskanbron 

13 000 (1,3 %) 3800 (0,38 %) 

Använt blästermedel från södra 
Viskanbron 

16 000 (1,6 %) 6000 ( 0,60 %) 

1Bestämd enligt NT ENVIR 003 
 
7.8  Vidtagna miljöskyddsåtgärder och resultat  
Kontrollplanen beskriven i avsnitt 5.3 samt beslutet från Miljö och Hälsoskyddskontoret i Varberg kommun 
bildade utgångspunkt för planering av de miljöskyddsåtgärder som vidtogs i samband med blästrings- och 
målningsarbetet av Viskabroarna. 
 
7.8.1 Försörjningen av dricksvatten till Södra Cell Värö från Varberg kommuns nät 
En komplikation som framkom strax före det att arbetet med blästrings- och målningsarbetet av Viskabroar-
na skulle inledas var att uppgifter framkom om att Södra Cell Värö utnyttjar vattnet från den norra flodmyn-
ningen av Viskan inte bara för kylningsändamål utan också för framställning av dricksvatten och även pro-
cessvatten. Någon skylt som informerade om att norra utloppet av Viskan användes som dricksvattentäkt 
fanns ej.  
 
Totalt tar Södra Cell Värö 4800 m3/h av Viskans vatten för att täcka sina behov.  Av detta användes huvud-
delen för kylningsändamål men för internt bruk produceras av detta också 100 m3 dricksvatten per dygn. 
Södra Cell Värö har ett adekvat reningssystem och kontrollerar också regelbundet kvalitén på dess olika 
vattensorter. De analyser av dricksvattnet som görs är till för att se till att vattenkvalitén uppfyller de normer 
som finns. Avseende på bly görs dock inga egna analyser. Vattnet som produceras anses vara av bra kvalitet. 
 
I det aktuella fallet fanns därmed en risk att råvattnet för dricksvattenproduktionen kunde kontamineras med 
blymönja under blästringsarbetet. Mellan projektet, Varberg kommun och Södra Cell Värö överenskoms 
därför att under den tid som arbetet med den norra bron pågick ta dricksvattnet till Södra Cell Värö från Var-
berg kommuns nät. Arbetet med att anordna separat dricksvattenförsörjning medförde dock försening med 
starten av blästringsarbetet på den norra Viskanbron. 
 
7.8.2 Förvaring av kemiska produkter vid arbetsplatsen 
I beslutet från Miljö- och hälsoskyddskontoret i Varberg kommun fastslogs att kemiska produkter (inklusive 
bränslen) och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte 
kan ske. För detta krävs normalt invallningar som skall vara täta och rymma den volym som kan rinna ut i 
invallningen. För att minska risk för skador på miljön orsakad av läkande dieselolja från tank för kompres-
sordrift användes därför som invallning ett lastflak täckt med en presenning. Oljesaneringutrustning av typen 
ABSOL fanns även lätt tillgänglig. Vid inspektion från Miljökontoret anmärktes på att invallning saknades 
för förvaring av färg- och förtunningsrester, varför en container införskaffades för detta ändamål. 
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7.8.3 Tvätt av broarna 
Miljökontoret hade ansett att utsläpp av smutsigt vatten från tvätt av broarna med 80 °C vattenledningsvatten 
kunde utgöra en möjlig miljöstörning. Man hade uppmanat byggledningen att före start undersöka om det 
fanns oljespill på bron som skulle kunna förorena vattnet i Viskan under tvättningsmomentet. Något sådant 
hade dock inte setts till. Synpunkter framfördes även av Södra Cell Värö, vilka ansåg att kontroller av ut-
släppsnivåer vid tvättning skulle göras på samma sätt som vid blästring. Det bör påpekas att intäckningen i 
botten var försedd med ett filter för att förhindra utsläpp av eventuellt frigjorda färg- och rostflagor vid tvätt-
ningen.  
 
Då kritik framkommit om att planerade miljöskyddsåtgärder och kontroller vid tvättning av den norra bron 
inte var tillfredsställande beslöt därför projektledningen att hoppa över detta moment i arbetet med den norra 
Viskanbron. Detta gjordes för att undvika ytterligare förseningar utöver de som redan uppkommit genom att 
separat dricksvattenförsörjning till Södra Cell Värö fått anordnas. 
 
7.8.4 Bestämning av utsläpp av bly till omgivningen vid blästringsarbetet 
För bestämning av utsläpp av bly till omgivningen vid blästringsarbetet användes två metoder. Den första 
metoden utgick ifrån bestämning av totalförlust av blästermedel till omgivningen samt kemisk analys av 
blyhalten i använt blästermedel. Den andra metoden byggde på kemiska analyser av blyhalten i Viskans vat-
ten före och under arbetet. 
 
Uppskattning av utsläpp av bly från totalförlust av blästermedel till omgivningen 
Som framgick av föregående avsnitt uppskattades mängden blästermedel som inte gick att samla upp efter 
arbetet till 6 %. Denna mängd blästermedel antogs sedan innehålla samma halt av bly som kunde bestämmas 
för den fraktion som kunde samlas upp efter blästringsarbetet. Genom dessa antaganden gick det att beräkna 
mängden utsläpp av bly från blästringsarbetet av den norra bron till cirka 20 kg. Denna mängd ligger väsent-
ligen över de 4 kg bly som kunde räknas fram utgående från kvarvarande färgskikts kondition och tjocklek, 
se avsnitt 5.3. Den mängd på 20 kg, som kunde räknas fram från förlusten i mängden blästermedel till om-
givningen, representerar dock en övre gräns då halten bly i det blästermedel som försvinner till omgivningen 
borde var väsentligen mindre än blyhalten hos uppsamlat blästermedel efter arbetet. 
 
Vattenflödet i den norra mynningen av Viskan uppgår till 4800 m3/h enligt uppgift från Södra Cell Värö. 
Under de 6 dygn som blästringsarbetet pågick innebär detta då att 0,69 M m3 vatten flutit förbi under den 
norra Viskanbron under den tid som blästringsarbetet pågick. Två frågor uppstår därefter: Hur stor del av det 
blästermedel som inte kan samlas upp hamnar direkt i Viskans vatten under den tid som blästringsarbetet 
pågår och hur stor del av använt blästermedel är direkt lakbart, d.v.s. löser sig i Viskanvattnet under den tid 
som blästringsarbetet pågår. Antar man att svaret på den första frågan är 50 % och svaret på den andra frågan 
är maximalt 29 %, då använt bläster innehåller 0,38 % lakbart bly enligt NORDTEST ENVIR 003 [20] och 
1,3 % totalhalt bly, se Tabell 23. Detta leder då till att den maximala ökningen i medelblyhalt i Viskanvattnet 
under blästringsarbetet borde hamna på omkring 4 µg/liter. Av vad som framgått är det uppskattade värdet 
att anse som en överskattning och skall jämföras med gränsen för otjänlighet, som ligger på 10 µg/liter [21]. 
Denna gräns gäller dock dricksvatten och inte råvatten som genomgår olika slag av rening, vilket sänker 
halterna av ämnen som bly. 
 
Uppskattning av utsläpp av bly i Viskans vatten genom kemisk analys 
Mängden utsläpp av bly var även tänkt att uppskattas från resultat av genomförda vattenanalyser på Viskan-
vattnet under blästringsarbetet. Resultatet av dessa vattenanalyser redovisas i Tabell 24 och Tabell 25. 
 
Som framgår av analysresultaten i Tabell 24 varierar bestämda blyhalter mycket kraftigt och på ett sådant 
sett som endast kan förklaras av att analyserade prover innehåller blyinnehållande partiklar. Proverna filtre-
rades inte innan syrauppslutning och för provet med den högsta blyhalten är även järnhalten klart högst. Det-
ta visar med största sannolikhet på närvaro av blyinnehållande järnpartiklar då blästermedlet är 
järnsilikatbaserat.  
 
Medelhalten av bly i vattnet nedströms under den tid som blästringsarbetet pågick kan från resultaten redovi-
sade i Tabell 24 beräknas till 21µg/liter om alla resultat tas med och till 6 µg/liter om det högsta värdet ute-
sluts. För blyhalten som bestäms i vattnet uppströms blir motsvarande halter 8 µg/liter respektive 4 µg/liter. 
Medelhalten av bly i Viskan före blästringsarbetet ligger på en nivå av omkring 2 µg/liter. Av framräknande 
siffror är det svårt att dra några säkra slutsatser om hur stor ökning av blyhalten i Viskans vatten blev genom 
blästringsarbetet. Resultaten visar dock att en viss ökning skett. Ökningen beror dock på att analysresultaten 
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inte skiljer på om bly förekommer löst i Viskanvattnet eller som förorening i partiklar. Det bly som före-
kommer som förorening i partiklar löser sig förhållandevis långsamt vilket resultaten för mängden lakbart 
bly enligt NORDTEST ENVIR 003 [20] visade, se Tabell 23. Det är därmed troligt att den gräns för ökning-
en av medelhalten av bly på 4 µg/liter som uppskattades utgående från massförlusten och halten bly i  använt 
blästermedel och som redovisats i föregående avsnitt därmed håller. 
 
Tabell 24 Analysresultat från mätningar av bly i Viskanvattnet  vid blästring av den norra Viskanbron. 
Blyhalten bestämdes med ICP-MS efter syrauppslutning enligt SS028150-2. Prov uttogs av certifierad prov-
tagare på ett djup av en halv meter. Uppströms togs prover ut vid vägbron, ca 25 meter från järnvägsbron. 
Nedströms togs prov ut vid Södra Cells Värös vattenintag och pumpstation, ca. 25 meter från järnvägsbron.   

Datum pH Blyhalt 
(uppströms från bron) 

(µg/liter) 

Blyhalt 
(nedströms från bron) 

(µg/liter) 
2003-08-12  2,0* 2,0* 
2003-08-13 7,3 2,8 1,7 
2003-08-14 7,9  7,3 5,3 
2003-08-15 7,2 1,6 2,8 
2003-08-16 7,0  2,0 2,3 
2003-08-17 7,1 7,0 92? 
2003-08-18 7,5 26? 10 
2003-08-19  2,0* 2,0* 

Extra mängd bly un-
der perioden (kg) 

 4 12 

* Antaget värde för grundnivå  
? Prov innehöll med största sannolikhet blymönjeinnehållande partiklar i dessa fall. Någon filtrering innan 
syrauppslutning och kemisk analys gjordes inte på uttagna vattenprov. 
 
Tabell 25 Analysresultat från mätningar av zink, koppar och järn  i Viskanvattnet  vid blästring av den norra 
Viskanbron. Metallhalterna bestämdes med ICP-MS efter syrauppslutning enligt SS028150-2. Vad gäller 
provuttag se uppgifter i Tabell 24. 

Datum Znhalt 
(µg/liter) 

Kopparhalt 
 (µg/liter) 

Järnhalt 
 (µg/liter) 

 uppströms nedströms uppströms nedströms uppströms nedströms
2003-08-13 7,9 7,0 3,1 3,3 450 440 
2003-08-14 6,3 <5 3,0 1,7 560 530 
2003-08-15 5,1 6,2 2,5 3,5 400 440 
2003-08-16 5,4 5,7 2,0 2,3  450 460 
2003-08-17 10 22 3,1 7,5 410 1000 
2003-08-18 18 5,4 8,7 3,4 500 410 

    
    

 
Sammanfattande slutsatser 
Blymönja, Pb3O4 , är en svårlöslig blyoxid vars löslighet ökar kraftigt då pH värdet sänks. Lösligheten av 
blymönja kan beskrivas med hjälp av följande jämviktsreaktion: 
 
Pb3O4 (s)+ 2H20 → 2 Pb2+ + 4 OH - + PbO2 (s)   
 
För denna jämvikt är log K= 22,41 , vilket omräknat ger en jämviktskoncentration av Pb2+ av  
520 µg/liter och ett pH-värde = 8,4 om blymönja löses i destillerat vatten [22].  
 
Vattnet i Viskan har ett pH-värde som är nära neutralt. Uppmätta blyhalter ligger därför under löslighets-
gränsen. Bestämningen av lakbar mängd bly enligt NORDTEST ENVIR 003 [20] där lakningen sker vid ett 
pH-värde så lågt som 4,2 visade dock att upplösningen av blymönjan sker mycket långsamt. Det kunde där-
med anses troligt att den gräns för ökningen av medelhalten av bly på 4 µg/liter som uppskattades utgående 
från massförlusten och halten bly i använt blästermedel utgör ett rimligt värde. Utsläppet av bly från bläst-
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ringsarbetet bör därmed ligga under 20 kg och det bly som direkt löses i Viskan när arbetet pågår uppgå till 
maximalt 3 kg. 
 
Om de metoder som använts för att uppskatta mängden bly som släpps ut i omgivningen under blästringsar-
betet kan dock sägas: 
 
Den metod som initialt användes för att uppskatta mängden bly på objektet utgick ifrån antagandet att me-
delskikttjockleken av blymönjegrundfärgen låg vid 60 µm om man även väger in att 75 % av ytan antogs 
vara täkt av färg, se Bilaga 2. För de provytor där det gamla färgskiktet lämnades kvar, d.v.s. övermålnings-
alternativet, uppmättes totalskikttjocklekar med ett medelvärde av 676 µm, se Tabell 18. För de blästrade 
provytorna uppmättes totalskikttjocklekar med medelvärden av 218 µm, se Tabell 19, och 216 µm, se Tabell 
20. Detta visar att medelskikttjockleken av det gamla färgskiktet borde ha legat omkring 460 µm. Antar man 
att en tredjedel av detta kan hänföras till blymönjegrundfärgen skulle mängden bly på den norra Viskanbron 
ha varit omkring 184 kg jämfört med 72 kg, se Bilaga 2. Mängden bly som sprids till omgivningen skulle  
därmed bli 0,06⋅184 = 11 kg att jämföra med 3,6 kg som först antogs.  
 
Resultatet visar på behovet av att använda mer noggranna metoder som grund för att uppskatta mängd bly på 
blymönjemålade objekt i behov av ommålning. Den bästa metoden skulle vara att blästra bort en representa-
tiv area och sedan analysera blästeravfallet med avseende på blyhalt. 
 
Den andra metoden utgick från att blyhalten i det uppsamlade blästermedlet var lika med det som inte gick 
att samla upp. Detta är en approximation som borde leda till högre utsläppsmängder av bly. För att få ett svar 
på frågan, vilket fel detta leder till, skulle analyser ha behövt göras på blästermedel uppsamlat utanför in-
täckningen.  
 
Att utnyttja resultaten från den första och den andra metoden till att avgöra hur stor ökning i halten löst bly i 
vattnet låter sig dock inte så lätt göras. Med de antagande som gjordes tidigare i texten  ger metod 1 en me-
delhaltsökning av omkring 2 µg/liter och metod 2 en medelhaltsökning av omkring 4 µg/liter 
 
Den tredje metoden byggde på resultat från vattenanalyser, för vilka det inte var möjligt att avgöra hur stor 
del av bestämda blyhalt som härstammande från redan löst bly i vattnet och från olöst bly i form av förore-
ningar i partiklar. Analyser borde därför ha gjorts på både filtrerade och ofiltrerade vattenprov före syraupp-
slutning. Antalet analysprov skulle också ha varit väsentligen fler. Togs det högsta värdet bort från resultaten 
för nedströmsbestämningarna i Tabell 23 sjunk medelvärdet med mer än en faktor 3. Medelblyhaltsökningen 
hamnar mellan 2 µg/liter till 4 µg/liter om de två högsta värdena uteslutes då i dessa fall det är högst sanno-
likt att de höga värdena orsakas av att analyserade prover innehåller partiklar kontaminerade med inte löst 
bly före syrauppslutning. 
 
Även om analysresultaten verkar konvergera mot ett och samma intervall är dock osäkerheten i gjorda anta-
ganden stor. 
 
Att analysera bly genom vattenprovtagning på det sätt som gjordes i projektet är behäftad med stor osäker-
het. Andra metoder kan därför vara att föredra. Viskans Vattenvårdsförbund låter beställa och avrapportera 
blyhalter bestämda genom vattenmossaanalys. Man anger att blyhalten i Viskan i Åsbro låg på ett värde av 
11 mg/kg torrsubstans under hösten 2002 [23]; prov skedde under en månad under augusti och september. 
Denna typ av analysresultat är främst ämnade att ge en bild över om förändringar sker i metallhalterna i Vis-
kan. Metoden anses också vara mer tillförlitlig jämfört med direkta vattenanalyser av den typ som utnyttja-
des i projektet.  
 
Att analysera blyhalten i bottensediment var ursprungligen tänkt att ingå i projektet som också framgår av 
kontrollplanen i Bilaga 3. Provtagningen misslyckades dock varför inga resultat erhölls. Den långsiktiga 
utvärderingen av blyhalten i sediment vid råvattenintaget till Södra Cell Värö kan dock göras genom de årli-
ga vattenmossaanalyserna,  som genomförs i regi av Viskans Vattenvårdsförbund.  
 



 48

 
 
7.8.5 Omhändertagande av blästermedel efter avslutat arbete 
I Miljö- och Hälsokontorets beslut fastslås att blyhaltigt avfall i form av blästeravfall, penslar, färgburkar 
m.m. skall omhändertas som farligt avfall. Det fastslogs även att farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att 
förorening av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 
 
Risken för kontaminering av vattnet i Viskan med använt blästermedel bedömdes som kanske störst vid ett 
eventuellt broställningshaveri. Det bestämdes därför att använda blästersand skulle uppsamlas dagligen, om 
den dagliga mängden blästersand översteg 5 ton, samt därefter mellanlagras i avvaktan på slutlig borttrans-
port för deponering. 
 
Som tidigare nämnts är blymönja att klassa som giftigt/reproduktionstoxiskt vid halter överstigande 0,5 % 
och skall enligt Bilaga 3 i Avfallsförordningen [11] vid högre halter anses som farligt avfall. I projektet an-
togs att blyhalten i använt blästermedel översteg denna gräns och var att anse som farligt avfall, vilket avse-
värt kom att komplicera arbetet. 
 
Problem uppstod först genom att Ragnsells i Varberg inte visade sig ha tillstånd för mellanlagring av farligt 
avfall (blästeravfallet) i containrar. I Halmstad hade man dock ett sådant tillstånd och det skulle åtminstone 
juridiskt sett vara tillfylles att frakta avfallet till Halmstad för mellanlagring. 
 
Ett annat problem uppstod även då chauffören till bilen för transport av använt blästersand visade sig sakna 
tillstånd att transportera farligt avfall på allmän väg till mellanlagring. Den möjlighet som fanns att lösa detta 
problem skulle vara att mellanlagra blästeravfallet i någon container på byggplatsen enligt Miljö- och hälso-
skyddskontoret. 
 
För att inte gå ifrån idén att minska miljörisken genom daglig borttransport av använt blästermedel lånades 
en större industridammsugare som kunde användas på byggplatsen. Blästeravfallet som sögs upp fylldes i 
byggsäckar på byggplatsen och kunde nu genom Ragnsells försorg mellanlagras innan dessa fraktades bort 
för vidare slutbehandling.  
  
Efter avslutat blästringsarbete framkom resultat som visade att blästeravfallet skulle anses som "Farligt av-
fall" ur reproduktionstoxisk synpunkt. Totalhalten bly i använt blästermedel låg vid 1,5 % och därmed över 
den gräns på 0,5 % som anges i Avfallsförordningen. De försiktighetsmått som togs vid transport och mel-
lanlagring av det med bly kontaminerade blästeravfallet förefaller ändock som överarbetade i detta fall. 
 
De regler som styr hantering och transport av farligt avfall ställer i det aktuella fallet upp hinder för att mins-
ka miljörisker. Att mellanlagra farligt avfall i en container på byggplatsen belägen strax intill en rådricksvat-
tentäkt ansågs mer rätt jämfört med att transportera bort avfallet för mellanlagring på en säkrare plats.  
 
I vilket avseende skulle då blästeravfallet vara "Farligt". Riskerna med att transportera avfallet måste betrak-
tas som små om man jämför med de risker som kan uppstå vid slutlig "kvittblivning" av avfallet. 
 
Om blästeravfallet går till slutlig deponering finns risk för utlakning av bly från deponin. På grund av denna 
risk har t.ex. Miljöförvaltningen i Göteborg ansett det befogat att kräva ett tak för mängden lakbar bly från 
blästeravfall. Genom att utnyttja provningsmetoden NT ENVIR 003 [20] kan ett mått fås på mängden lakbart 
bly från ett avfall under sura förhållanden; pH = 4. Taket för lakbar mängd bly bestämd med denna metod 
har satts vid 40 mg/kg torrt avfall (0,004 %) [23] med hänvisning till blyets ekotoxitet, se Avfallsförordning-
en, Bilaga 3, h 14 [11]. Denna punkt säger att avfall skall klassificeras som farligt om detta innehåller eko-
toxiska ämnen som omedelbart eller på sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer. De analyser som 
utfördes på blästeravfallet från Viskanbroarna visade att den lakbara mängden bly från blästeravfallet var 0,5 
%, se Tabell 23. Därmed skulle blästeravfallet i nu aktuellt fall klassas som klart farligt avfall ur depone-
ringssynpunkt enligt gränsvärdet 0,004 %. Ser man dock till förhållandet att totalhalten bly i den använda 
blästersanden ligger vid omkring 1,5 %  att jämföra med totalhalten 0,5 % som utgör gränsen för farligt av-
fall enligt Avfallsförordningen framstår skillnaderna mellan de två betraktade fallen som mycket stor. Detta 
förhållande behöver därmed beaktas av berörda myndigheter då den kan ha stor påverkan på kostnaderna för 
en rostskyddsmålning där blymönja förekommer.  
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Kan då ett blästeravfall kontaminerat med bly göras mindre farligt kan man fråga sig. Om blästermedlet som 
använts är tillverkad av en slaggprodukt öppnar sig möjligheten att återföra detta till tidigare framställnings-
process för att på så sätt destruera avfallet. I aktuellt projekt användes det slaggbaserade materialet Fajilit 
som blästersand.  Rönnskärsverket tillverkar detta blästermedel och tar därmed också hand om blästeravfall 
av denna typ för destruktion i sin kopparframställningsprocess. Är blästeravfallet kontaminerat med bly kan 
detta avskiljas under denna process. Denna möjlighet utnyttjades för slutbehandling av en stor del av det 
kontaminerade blästeravfallet (37 %) i aktuellt projekt. 
 
Hanteringen av blästeravfall är som framgått en synnerligen komplex fråga där det uppenbarligen förekom-
mer många oklarheter. Nationella riktlinjer inom området vore önskvärt.  
 
I den rapport som skall inlämnas till Miljö och Hälsoskyddskontoret skall resultat som redovisats ovan ingå 
vad avser utförda kontroller, förbrukning av blästermedel, färg, mängd och typ av farligt avfall samt trans-
portdokument för farligt avfall, se Bilaga 3. 
 
7.8.6 Bestämning av utsläpp till omgivande miljö vid målning 
I den redovisning som lämnas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret efter avslutat arbete skall också anges 
förbrukning av organiska lösningsmedel och mängd av utsläpp av zink, som ingår som pigment i de färgsy-
stem som användes för målning av övriga ytan av Viskanbroarna .   
 
Organiska lösningsmedel 
Den mängd organiska lösningsmedel som släpps ut till omgivningen vid torkning av färgerna kan beräknas 
utgående uppgifter om VOC-halterna i de färger som användes, se Bilaga 4. Vid målningen av övrig yta på 
Viskanbroarna beräknades med uppgift om också mängden färg som åtgick, utsläppsmängden av organiska 
lösningsmedel till omkring 1 ton.  
 
Zink utsläpp till vattnet i Viskan 
I de kontrollanvisningar som ursprungligen togs fram för arbetet med Viskabroarna var det planerat att också 
analysera halten zink i Viskans vatten under målningsarbetet för att undersöka om en ökning i zinkhalten 
skulle kunna påvisas. Inledningsvis konstaterades att mängden zink som skulle kunna överföras till vattnet i 
Viskan måste vara i det närmaste försumbar om inte färg på grund av en olyckshändelse skulle släppas ut i 
Viskan genom t.ex. en läckande slang under sprutmålningen. Att viss mängd blästersand släpps ut till om-
givningen vid blästring sammanhänger till stor del med att intäckningen hålls vid ett visst övertryck under 
arbetet. Motsvarande övertryck uppstår inte vid sprutmålning varför utsläppsnivån därför borde hamna 
mycket lägre vid målningsarbetet jämfört med vid blästringsarbetet. 
 
Det kunde också konstateras att det var mycket svårt att finna ett lämpligt prov- och analysförfarande för 
bestämning av utsläppet av zink till vattnet i Viskan. Samma svårigheter som gällde för bestämning av ut-
släppet av bly och som tidigare redovisats gäller även för zinkhaltsbestämningen. Det bestämdes därför att 
inte göra några vattenanalyser av zink under målningsarbetets gång. Vad som ansågs mest rimligt att göra 
även här är att utnyttja resultatet från kommande vattenmossanalyser som utförs genom Viskans Vatten-
vårdsförbund för att se om någon ökning i zinkhalt kan påvisas. Det bör även påpekas att värdet för s.k. 
mycket hög halt av zink i vatten ligger hundra gånger över det värde som gäller för bly. 
 
7.9   Sammanfattande kommentarer  
Målningen av Viskanbroarna kunde utföras i stort sett som planerats om man undantar de problem som upp-
stod på grund av miljöskäl, vilket väsentligt fördyrade målningsarbetet. Målningstekniskt är resultatet för 
arbetet med Viskanbroarna i stort sett lika det som framkom från arbetet med Ätranbron. 
 
De medelskikttjocklekar som redovisas i Tabell 15 visar att de specificerade skikttjocklekarna för merparten 
av färgsystemen uppnås även om vissa avvikelser finns. Skillnaderna mellan medelvärdena i totalskikttjock-
lek beräknande från mätningarna av SP och MYTEC är i det stora hela förhållandevis god och bättre än vad 
som erhölls för Ätranbron. En bidragande orsak till detta är att jämförelsen gäller de ytor som blästrats. 
  
Av intresse ur korrosionsskyddssynpunkt är att veta hur stor del av en provyta som uppvisar otillfredsställan-
de låg skikttjocklek. Som tidigare nämnts anses en avvikelse nedåt från specificerade skikttjocklek på om-
kring 15 - 20 % vanligen som acceptabelt för en mindre del av ytan, d.v.s. i aktuella fallet 128 µm - 136 µm. 
I Tabell 26 återges därför som mått på lägsta skikttjockleken , dmin, på en provyta, representerande omkring 
15 % av mätpunkterna, medelvärdet minus standardavvikelsen. Det bör påpekas att värdena i Tabell 26  inte 
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korrigerats för bidraget från underlaget. Även för provytorna på södra Viskanbron Trots detta uppvisar 
många norr och syd sidor av de olika färgsystemen dmin- värden som ligger under gränsen 128 µm - 136 µm 
som nämnts ovan. Vilken betydelse de mycket låga skikttjocklekerna  har för den långsiktiga korrosions-
skyddsförmågan kommer senare att undersökas och sättas i relation till korrosionsskyddsförmågan som finns 
vid spalter och vassa kanter. 
 
Enligt den specifikation som gavs för använda toppfärgers kulör skulle denna få avvika från specificerade 
med högst 2 ∆E enheter. Som redovisats redan i Tabell 12 är skillnaderna i kulör mellan de olika färgsyste-
men mindre än dessa två enheter.  
 
 
Tabell 26 Lägsta skikttjocklekar, dmin , (medelvärde - standardavvikelse) för provytorna på södra Viskanbron 

Förbehandlingar Färgsystem/(grundfärg) 
 dmin för provytor 

med Sa 2 (µm) 
dmin för provytor 

med St 2 (µm) 
 

dmin för provytor 
med St 1 (µm) 

 
norr 199 199 204 R1/ 

(PROTECT ROSTSKYDD OL-
JEMÖNJA) 

syd 258 188 183 

norr 154 130 141 F0/ 
(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNOCRYL 90) 

syd 332 158 151 

norr 202 148 123 F1/ 
(TEKNOSYNT PRIMER 1228) syd 131 120 143 

norr 769 152 180 F2/ 
(PROTECT ROSTSTOPP) syd 506 159 169 

norr 441 205 278 F3/ 
(TEMA PRIME AB) syd 438 257 248 

norr 630 142 131 F4/ 
(ISOTROL,  
ISOGUARD PANSAR) 

syd 740 117 130 

norr 145 188 226 F5/ 
(RUST-OLEUM RÖD PRIMER 
769) 

syd 316 175 172 

norr 223 122 145 F6/ 
(INERTA MASTIC MIOX, 
TEKNODUR 50/90) 

syd 181 138 95 

norr 541 273 240 F7/ 
(TEMABOND ST 200) syd 310 216 265 

norr 239 196 154 F8/ 
(ISOTROL, ISOMASTIC) syd 96 174 174 
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8.  Kommande undersökningar och konditionsbesiktningar 
 
För att utvärdera ommålningsarbetet samt de olika färgsystemens kondition under minst en tioårsperiod 
kommer besiktningar att företas årligen  
 
Speciella bedömningspunkter vid de årliga konditionsbesiktningarna utgör förhållandena hos de plana ytor-
na, vid spalter och kanter samt vid nitar. Tre klasser används för att värdera konditionen: 
 
Klass I: Intakt (Ri<1) 
 
Klass II: Påverkade (1 ≤ Ri < 4  ) 
 
Klass III: Ej acceptabel (Ri ≥ 4) 
 
Vid en konditionsbesiktning av en provyta bestäms bråkdelen av nitar, spalter, kanter samt bråkdelen av den 
totala plana arean som kan inordnas i varje av dessa definierade klasser . Även andra uppträdande skador 
noteras och graderas enligt gängse praxis. Den besiktningsmall som kommer att användas redovisas i Bilaga 
1. 
 
Vid den årliga konditionsbesiktningen bedöms också behovet av reparationsmålning och om så anses nöd-
vändigt utförs denna omgående. 
 
Den atmosfäriska korrosiviteten vid de olika referensobjekten mäts genom exponering av paneler av 
standardmetaller enligt ISO 9226 [25]. 
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9.  Beräknade totalkostnader för rostskyddunderhåll 
Som ett led i projektarbetet har visst kostnadsunderlag för de olika målningsalternativen tagits fram. Ett 
första försök till uppskattning av totalkostnaden för ommålningen enligt de olika målningsalternativen har 
även genomförts .  
 
Totalkostnaden CTotal  för underhåll under en tjugofemårsperiod eller om möjligt längre tidsperiod för de 
olika alternativen har uppskattats utgående från följande uttryck: 
 
C Total = C Ställning, intäckning + C Färgmaterial  + C Deponering färgavfall  + C Förbehandling + 

+ C Deponering blästermedel + C Målning + CArbetsmiljö + C Deponering övrigt + N⋅CFörnyad ommålning               (1) 

 
Kostnaden för förnyad ommålning  under aktuell tidsperiod N⋅CFörnyad ommålning  , där N betecknar antalet 
erforderliga ommålningar under tidsperioden blir avgörande vid den slutliga utvärderingen av de olika 
ytbehandlingsalternativens för- och nackdelar. Vid beräkning av kostnaden för en förnyad ommålning antas 
att denna görs på samma sätt som i det nu aktuella fallet. 
 
Ett alternativt sätt att göra en jämförelse mellan de olika färgsystemen är att utgå från den tidsperiod då N=1 
för referenssystemet, d.v.s den tidsperiod, tR,  som motsvarar två livscykler hos ytbehandlingen för 
referenssystemet.  
 
Vilket värde på N= N kritiskt , krävs för ett annat  färgsystem F så att totalkostnaden för detta inte  skall 
överstiga referenssystemets under denna tidsperiod tR blir därmed frågan av intresse. Detta värde kan beräk-
nas och ligga till grund för en jämförelse mellan de olika färgsystemen inklusive förbehandlingar även om 
värdet på tR ännu inte är känd. 
 
Betecknas totalkostnaden för referenssystemet under tidsperioden tR som C Tot, R (N=1) följer att 
 
N kritiskt, F = [C Tot, R (N=1) – (C Ställning, intäckning,F + C Färgmaterial,F  + C Deponering färgavfall,F  + C Förbehandling,F + 

+ C Deponering blästermedel,F + C Målning,F + CArbetsmiljö,F + C Deponering övrigt,F)] / CFörnyad ommålning, F   (2)   
 
 
Resultat från beräkningar av totalkostnaden för de olika färgsystemen redovisas i en separat rapport [26] 
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Bilaga 1 

 
 
B1. Besiktningsmall för konditionsbesiktningar av ett färgsystem  
 
B.1.1 Spalter 
 
 

 
 
 
 
Färgsystem:  Förbehandling: Besiktningstillfälle: 

Beteckning: Besiktare: 

Bedömningsklasser 
Intakt Påverkad Oacceptabel 

Inga synliga korrosionsdefekter 
eller max. 0.1% av spalten upp-
visar defekter 

  Mer än 0,1 % men mindre 5% 
av spalten uppvisar korrosions-
defekter 

Mer än 5% av spalten uppvisar  
synliga korrosiondefekter 

Spaltbeteckning Konditionsklass Kommentarer 
S1   
S2   
N2   
N1   

 
Andel intakta (%) Andel påverkade (%) Andel oacceptabla (%) 

   
 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Ö

S N 

S1

S2 N2

N1
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B1.2 Kanter 
 
 

 
 
 
 
Färgsystem:  Förbehandling: Besiktningstillfälle: 

Beteckning: Besiktare: 

Bedömningsklasser 
Intakt Påverkad Oacceptabel 

Inga synliga korrosionsdefekter 
eller max. 0.1% av kanten upp-
visar defekter 

Mer än 0,1 % men mindre 5% av 
kanten uppvisar korrosionsde-
fekter 

Mer än 5% av kanten uppvisar  
synliga korrosiondefekter 

Kantbeteckning Konditionsklass Kommentarer 
SO   
S1   
S2   
SV   
NV   
N2   
N1   
NO   

 
Andel intakta (%) Andel påverkade (%) Andel oacceptabla (%) 

   
 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Ö

S N 

SO 

S1

S2 

SV NV 

N2 

N1 

NO 
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B1.3 Storytor 
 
 

 
 
 
 
Färgsystem:  Förbehandling: Besiktningstillfälle: 

Beteckning: Besiktare: 

Bedömningsklasser 
Intakt Påverkad Oacceptabel 

Inga synliga korrosionsdefekter 
eller max. 0.1% av storytan upp-
visar defekter 

  Mer än 0,1 % men mindre 5% 
av storytan uppvisar korrosions-
defekter 

Mer än 5% av storytan uppvisar  
synliga korrosiondefekter 

Storytabeteckning Konditionsklass Kommentarer 
S 
 

  

N 
 

  

 
Andel intakta (%) Andel påverkade (%) Andel oacceptabla (%) 

   
 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Ö

S N 
S N
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B1.4 Nitar 
 
 

 
 
 
 
Färgsystem:  Förbehandling: Besiktningstillfälle: 

Beteckning: Besiktare: 

Bedömningsklasser 
Intakt Påverkad Oacceptabel 

Inga synliga korrosionsdefekter 
eller max. 0.1% av nitspalterna 
uppvisar defekter 

  Mer än 0,1 % men mindre 5% 
av nitspalterna uppvisar korro-
sionsdefekter 

Mer än 5% av nitspalterna upp-
visar synliga korrosiondefekter 

Nitbeteckning Konditionsklass Kommentarer 
N1   

 
N2   

 
S2   

 
S1   

 
 

Andel intakta (%) Andel påverkade (%) Andel oacceptabla (%) 
   
 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N S 

Ö

V 

N1

N2
S2

S1
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Bilaga 2 
Miljö- och Räddningsnämnden  

Varbergs kommun 
Maud Enqvist 

Miljöskyddsinspektör 
2003-07-31 

Utdrag ur delegationsbeslut 2003-845 
 
Beslut för anmäld miljöfarlig verksamhet, blästring och målning av f.d. järn-
vägsbroarna över Viskan vid Åskloster 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut anmäler enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (SFS 1998:808) blästring 
och rostskyddsmålning av två gamla järnvägsbroar över Viskan. Anmälan är inlämnad av Gatubolaget, An-
ders Berglund. 
 
Verksamheten är anmälningspliktig enligt följande koder i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (SFS 1998:899): 

-y2 …Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år eller på en plats där det finns stor risk för förore-
ning av vatten… 
-o3 …förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösningsmedel…per år 

 
Anmälan 
Anmälan kom in till miljö- och räddningsnämnden den 1 juli 2003. Kompletteringar kom in den 15, 24, 28 
och 30 juli. De ville först påbörja verksamheten den 20 juli 2003. Datumet har flyttats fram till 11 augusti.  
 
Av anmälningshandlingarna framgår följande. 
 
1.1.1 Beskrivning av verksamheten 

De två järnvägsbroarna över Viskan, norr om Åskloster byggdes 1912 och användes fram till 1997 på Väst-
kustbanan. Det är en fackverksbro av halvparabeltyp bestående av en nitad konstruktion av valsade stålbalkar 
och profiljärn av olika dimensioner. Broarna är partiellt ommålade under Banverkets tid med blymönja och 
linolja. Den senaste underhållsmålningen utfördes 1987. 
 
Varbergs kommun äger nu broarna och de kommer att ingå i kommunens cykelnät.  
 
Den ena bron kommer att ingå i ett forskningsprojekt för Riksantikvarieämbetet för utprovning av färgsy-
stem inom den antikvariska målningen. Utprovningen kommer att följas upp under minst en tioårsperiod. 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, håller i projektet och de ansvarar för hela den anmälda verk-
samheten. Den entreprenör som kommer att utföra arbetet är Mytec Ytbehandling AB från Varberg. Entre-
prenören har informerat närboende om de planerade arbetena. 
 
Arbetet med blästring och målning av stålkonstruktionen kommer att bedrivas under perioden 11 augusti–30 
september 2003. Arbetstiderna är dagtid och kvällstid alla dagar i veckan. 
 
På norra bron är ytan 600 m2 varav kvarsittande färg på objektet beräknas vara 75 % och rostiga ytor utan 
färg 25 %. Befintligt färgsystem är blymönja som grundfärg med olje-/alkydfärg som täckfärg. 
 
På södra bron är ytan 1 700 m2 varav kvarsittande färg på objektet beräknas vara 80 % och rostiga ytor utan 
färg 20 %. Befintligt färgsystem är blymönja som grundfärg med olje-/alkydfärg som täckfärg. Södra bron är 
den som kommer att ingå i forskningsprojektet. 
 
1.1.2 Tvätt av broarna 

Först rivs slipers och gångbana av trä. Slipers är kreosotbehandlade. De återanvänds i den nya överbyggna-
den eller omhändertas som farligt avfall. Enligt muntlig uppgift har alla sliprarna blivit stulna. Broarna tvät-
tas sen med 85°C rent vatten. De har undersökt om det finns olja på broarna men det fanns endast rester av 
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rostvatten från rälerna. Vid tvättning med varmt vatten frigörs havssalt från konstruktionen och förs ner i 
vattendraget. 
 
1.1.3 Blästring 

Broarna fristråleblästras till Sa 2 ½ enligt ISO 8501-1. Som blästermedel används Fajalit. Fajalit är ett järnsi-
likat som utvinns vid Bolidens kopparframställning. Enligt produktdatabladet innehåller Fajalit små mängder 
tungmetaller som inte lakar ut. 
 
En ställning byggs runt om bron. Blästring och målning sker inom en tät inklädnad. Enligt en muntlig uppgift 
från Mytec dammsugs den förbrukade blästersanden upp till säckar som förvaras på pallar under presenning.  
 
Diesel till kompressorn förvaras i en 3 m3 tank. Enligt Mytec placeras utrustningen en bit ifrån åkanten, på 
parkeringen mellan broarna. En plåt med sarg ställs under tank och kompressor. 
 
1.1.4 Målning 

Nytt färgsystem är ett 1-komponent system på alkydbas som ingår i provningen med 160 my men som är 
förstärkt med ett lager mellanfärg till 240 my. Produktdatablad (ej varuinformationsblad/säkerhetsdatablad) 
har bifogats. 
 
Grundfärgen heter Temaprime Ab och innehåller zinkfosfat som rostskyddspigment och korrosionsinhibitor. 
Mellanfärgen heter Temalac Ab Mio är järnglimmerpigmenterad och innehåller 1-5 % zinkoxid. Zinkoxid är 
giftigt för vattenorganismer. Täckfärgen heter Temalac Ab 70 
 
I forskningsprojektet kommer nio färgsystem och ett referenssystem med varierande förbehandling att stude-
ras. Fem av färgsystemen är av alkydtyp med zinkfosfat, tre är epoxy/plyuretansystem och ett är med opig-
menterad linoljealkyd. Referenssystemet består av en linoljebaserad blymönjegrundfärg och en alkydtäck-
färg. 
 
Till tvätt och rengöring av penslar och färgspruta används lösningsmedel i form av lacknafta. 
 
1.1.5 Utsläpp till luft 

En överslagsberäkning av de kvarlämnade mängderna blyoxid (räknat som rent bly) på broarna har redovi-
sats. Som beräkningsgrund används den framräknade vikten av rent bly till 2 g/m2 vid skikttjockleken 1 my. 
Eftersom broarna har bättringsmålats genom fläckmålning finns ingen homogen färgtjocklek över hela ob-
jektet. Beräkningen är utförd på en antagen tjocklek av 80 µm grundfärg utslagen på intakta ytor med kvar-
sittande färg. 
Norra bron:   72 kg bly 
Södra bron: 217 kg bly 
 
Beräknat omhändertagande av avfall från blästringen är 95 %. Teoretiskt skulle då mängden bly som sprids 
till omgivningen kunna bli 5 % av 289 kg bly, d.v.s. 14,45 kg (miljö- och hälsoskyddskontorets beräkning). 
 
Beräknad mängd färg till båda broarna är ca 2 000 liter. Halten lösningsmedel är som medelvärde 400 g/l 
färg. Förbrukningen av lacknafta är ca 50 liter. Utsläppet av lösningsmedel till luft från färgen bli då ca 800 
kg (miljö- och hälsoskyddskontorets beräkning).  
 
Enligt varuinformationsblad som miljö- och hälsoskyddskontoret fått från Kemira innehåller färgerna 25-50 
% nafta och 1-5 % xylen. Mellan- och täckfärgerna innehåller även <0,5 % metyletylketoxim (metyletylke-
toxim finns med på Kemikalieinspektionens OBS-lista p.g.a. dess allergiframkallande egenskaper). 
 
1.1.6 Kontroller 

Vattenprover och prov på bottensediment kommer att tas uppströms och nedströms broarna före blästringens 
början samt efter blästringens avslutning. Vattenprov kommer att tas stickprovsvis under pågående arbete. 
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De kommer att ha kontinuerlig kontakt med Värös laboratorium. Telefonlista med larmnummer kommer att 
upprättas om något oförutsägbart händer som kan påverka vattenkvalitén. 
 
Yttranden 
Länsstyrelsen har beretts möjlighet att lämna yttrande. Södra Cell AB kom in med ett yttrande till miljö- och 
räddningsnämnden den 22 juli 2003. De har sitt råvattenintag strax nedströms den norra bron. Vattnet an-
vänds för dricksvattenproduktion och som processvatten i fabriken.  
 
I yttrandet framförs bl.a. att Viskan används som vattentäkt för dricksvatten till Södra Cell Värö och Södra 
Timber Värö. Arbetena får inte ske på ett sådant sätt att grumling, tungmetaller eller dylikt når vattenintaget 
eller så att dricksvattenkvalitén på annat sätt försämras. 
 
SP:s synpunkter på yttrandet kom in den 28 juli 2003. SP framför bl.a. att representanter för Södra Cell Värö 
bjudits in till ett möte om de planerade arbetena den 7 augusti. Vid mötet kommer bl.a. de krav som fram-
förts från Södra Cell Värö att diskuteras tillsammans med de kontrollrutiner som kommer att tillämpas vid 
arbetet. 
 
Bedömning 
Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken omfattar bl.a. vilka försiktighetsmått som kan krävas för att verksam-
heten ska kunna godtas från miljösynpunkt. Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
 
En verksamhet som anmäls enligt 9 kap. 6 § behöver inte anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 §. Naturmiljö-
frågorna ingår i denna bedömning. 
 
Lokalisering 
 
Närmaste bostäder finns ca 350 meter bort, norr och sydost om broarna. 
 
Södra Cell Värö:s vattenintag ligger ca 75 meter nedströms den norra bron. 
 
Broarna ligger inom områdena 79 Klosterfjorden och 118 Viskan i naturvårdsprogrammet för Varbergs 
kommun. Viskan är ett värdefullt vattendrag för bl.a. lax, havsöring och ål. Naturvårdsverket har beslutat att 
Viskan är av riksintresse för friluftslivet (FN 6 Viskan). 
 
Miljö- och räddningsnämnden bedömer att den anmälda verksamheten inte kommer att påverka naturvärde-
na. 
 
Skyddsåtgärder 
 
De delar av verksamheten som främst kan orsaka störningar är följande: 
- Spridning av damm, blyhaltig färg samt blästermedel till luft, mark och vatten vid blästringen  
- Utsläpp av lösningsmedel till luft 
- Utsläpp av smutsigt vatten från tvätt av broarna 
- Buller 
- Hantering av kemiska produkter, bränslen och farligt avfall 
 
De skyddsåtgärder och kontroller som kommer att utföras har delvis beskrivits i anmälan.  
 
Ytterligare kontroller måste utföras på råvattenintaget. Detta bör bestämmas i samråd med Södra Cell Värö. 
 
Skyddsåtgärderna som föreläggs för verksamheten bedöms inte vara orimliga att uppfylla. 
 
Beslut 
Miljö- och räddningsnämnden förelägger Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut om följande försiktig-
hetsmått och redovisning av uppgifter. 
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1. Verksamheten skall bedrivas enligt anmälan med tillägg av punkterna 2-6 nedan.  

 
2. Kemiska produkter (inklusive bränslen) och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att förorening 

av mark, ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 
 

3. Blyhaltigt avfall i form av blästeravfall, penslar, färgburkar m.m. skall omhändertas som farligt av-
fall. 

 
4. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får vid bostäder inte överstiga 50 dBA dagtid kl. 

07.00-18.00, 45 dBA kvällstid kl. 18.00-22.00 och under sön- och helgdagar kl. 07.00-18.00 samt 40 
dBA nattetid kl. 22.00-07.00. 

 
5. Provtagningarna skall utföras av certifierad provtagare. Provtagningar och mätningar skall även utfö-

ras på råvattenintaget. De parametrar som skall analyseras och vilka mätningar som skall utföras 
skall bestämmas i samråd med Södra Cell Värö och miljö- och hälsoskyddskontoret.  

 
6. En slutrapport över utförda arbeten skall skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 4 må-

nader efter avslutat arbete. I rapporten skall ingå resultaten av utförda kontroller, förbrukning av 
blästermedel, färg och lösningsmedel, mängd och typ av farligt avfall samt transportdokument för 
farligt avfall. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§ miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 3 och 7 §§ 
miljöbalken samt 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det kan överklagas till läns-
styrelsen, se bilaga. 
 
Särskilda upplysningar 
Detta beslut befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den 
verksamhet som anmälan avser. 
 
Verksamheten omfattas bl.a. av följande bestämmelser: 
 
• Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) 
• Avfallsförordningen (2001:1063) 
 
I Varbergs kommun skall farligt avfall transporteras bort genom kommunens försorg. Kommunen har avtal 
med bl.a. Ragn-Sells Specialavfall AB i Halmstad (får transportera de flesta avfallsslagen). 
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Bilaga 3  
Hans Gustafsson, SP Kemi och Materialteknik 

2003-08-12 
 
Kontrollplan för sanering av blyhaltig färg på två järnvägsbroar över Viskan 
vid Åskloster 
 
1. Bakgrund 
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs Kommun har i delegationsbeslut 2003-845 i samband med bly 
sanering av broarna förelagt SP att låta provta och analysera kemiska ämnen som skulle kunna påverka 
vattenkvaliteten i Viskan under saneringsarbetet. Vattenprovtagningarna skall utföras av certifierad 
provtagare. Blyhalten i sediment har i närheten av broarna, innan det aktuella arbetet påbörjats, uppmätts till 
0,6 mikrogram/kg TS. Zinkhalten i sediment har på samma plats uppmätts till 3 mikrogram/kg TS (Viskans 
Vattenvårdförbund 2001). En slutrapport över utförda arbeten, inklusive utfallet av denna kontrollplan, skall 
tillställas Miljö- och räddningsnämnden senast fyra månader efter avslutat arbete. 
De två broarna är grundmålade med blymönja som efterhand flagar av. Den sammanlagda blymängden (be-
räknat som metalliskt bly) på de två broarna är cirka 290 kg. För att bl a förhindra att denna blymängd efter-
hand hamnar i åvattnet kommer täckfärg och grundfärg att avlägsnas med blästring under kontrollerade for-
mer.  
Vid ett samrådsmöte 2003-08-07 med Miljö- och hälsoskyddskontoret, Södra Cell Värö och SP beslöts att 
SP skall låta provta och analysera metallhalter i den närliggande akvatiska miljön innan, under och efter sa-
neringen. Då dricksvattenintaget till Södra Cell Värö är beläget ca 75 meter omedelbart nedströms den norra 
bron genomförs där dessutom en utökad provtagning på råvattenintaget.  
 
2. Blysaneringsmoment i tidsordning  
 
2.1 Tvätt av broarna 
De kreosotimpregnerade sliprarna har omhändertagits och inga oljerester finns på broarna. 
Tvätt enligt den tekniska beskrivningen skall endast utföras på den södra bron som innehåller de speciella 
provytorna med antikvariska målningssystem. 
   
2.2 Blästring och tillhörande apparatur 
 
2.2.1 Kontroll av förbrukad blästringssand 
Blästringen utförs med det naturliga mineralet järnsilikat (Fajalit©). Den förbrukade och därmed blybemäng-
da blästersanden uppsamlas dagligen och mellanlagras i avvaktan på borttransport enligt gällande föreskrif-
ter. Representativa prov på den förbrukade sanden uttas och analyseras av SGI med avseende på förekomst 
av bly som ett led i att indirekt beräkna den andel bly som hamnat i den akvatiska miljön vid blästringen. 
Representativa samlingsprov tas ut och analyserna utförs enligt NT-ENVIR -003. 
 
2.2.2 Tank innehållande dieselolja för kompressordrift 
Dieseloljan förvaras i tank med volymen 3 m3 vilken är placerad mellan de två broarna. Dieselolja kan om 
den kommer ut i miljön orsaka skador på det akvatiska livet och allvarligt försämra åvattnets användbarhet 
för beredning av dricksvatten. Dieseloljetank placeras på lastflak, så att hela tankens oljevolym kan samlas 
upp av detta vid eventuellt tankläckage.  Detta görs innan blästringen påbörjas. Oljesaneringutrustning av 
typen ABSOL finns i redskapsbod. 
 
2.2.3 Kontroll av blytillförsel till omgivande miljö vid blästring 
Genom den kontinuerliga dammsugningen av blästersanden fångas ca 95 % av blyet i den gamla färgen upp. 
Genom blästringen av de båda broarna beräknas att totalt 14,5 kg bly inte kan fångas upp genom den damm-
sugning som utförs med blästringsapparaturen.  
Blyhalten i vattnet 5 meter uppströms och nedströms den norra respektive den södra bron provtas och analy-
seras dagen innan och varje dag under och efter blästringen. Vattenprovtagningarna utförs av certifierad 
provtagare från Varbergs VA Verk. De kemiska analyserna av blyhalt i vattnet utförs enligt SS 028150 av 
Analysen Göteborg. 
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2.2.3.1 Utökad kontroll av blytillförsel vid norra bron 
Vid blästringen av den norra bron beräknas maximalt 3,5 kg bly spridas till omgivande miljö, däribland i 
åvattnet. Den blyoxid som använts i blymönjan är dock svårlöslig i åvattnet. 
Blyhalten i vattnet vid råvattenintaget till Södra Cell Värö provtas och analyseras dagen innan och varje dag 
under blästringen samt en gång i veckan efter att blästringen avslutats t o m september månad 2003. 
Blyhalten i sediment vid råvattenintaget till Södra Cell Värö provtas och analyseras innan blästringen samt 
en gång per månad efter att blästringen avslutats t o m november månad 2003. 
SP ansvarar för att fullständiga analysresultat om blyhalter vid råvattenintaget löpande och skriftligen med-
delas Södra Cell Värö samt Miljö- och hälsoskyddskontoret.  
Om gränsvärdet för bly i råvatten från ytvattentäkter (0,01 mg/l enl. SLVFS 1989:30) skulle överskridas 
meddelas dessutom resultatet till per e-mail och telefon till Södra Cell Värö samt Miljö- och hälsoskydds-
kontoret för omedelbart beslut om åtgärder. 
Den långsiktiga utvärderingen av blyhalten i sediment t ex vid råvattenintaget till Södra Cell Värö ombesörjs 
genom de årliga mätningar som genomförs i regi av Viskans Vattenvårdsförbund. 
 
2.3 Renoveringsmålning av broarna 
Den södra bron kommer i forskningssyfte att nymålas med olika typer av färg, vars beständighet därigenom 
kan utvärderas parallellt enligt SP-rapport 2002:07. 
Denna norra bron kommer att nymålas med grundfärgen Tema Prime AB, mellanfärgen Tema Lack AB Mio 
och täckfärgen Temalac AB 70. Detta färgsystem innehåller zinkföreningar, dock är ingen av de tre färgerna 
i detta färgsystem klassificerad i faroklassen "Miljöfarlig" eller i faroklassen "Hälsoskadlig" eller i någon 
annan faroklass som följer av innehåll av hälsofarliga ämnen. Klassificeringarna har bekräftats genom obe-
roende recepturgranskning enligt SP-rapport 2002:14. 
 
2.3.1 Kontroll av zinktillförsel vid norra bron vid målning 
I delegationsbeslutet föreläggs inga kontroller av den akvatiska miljön i samband med målningsarbetet, men 
med anledning av den norra brons närhet till råvattenintaget till Södra Cell Värö genomförs provtagning och 
analyser av zink. 
 
Zinkhalten i vattnet vid råvattenintaget till Södra Cell Värö provtas och analyseras dagen innan och varje dag 
under målningen samt en gång i veckan efter att målningen avslutats t o m september månad 2003. 
Zinkhalten i sediment vid råvattenintaget till Södra Cell Värö provtas och analyseras innan samt en gång per 
månad efter att målningen avslutats t o m november månad 2003. 
SP ansvarar för att fullständiga analysresultat om zinkhalter vid råvattenintaget löpande och skriftligen med-
delas Södra Cell Värö samt Miljö- och hälsoskyddskontoret.  
Om gränsvärdet för zink i råvatten från ytvattentäkter (1,0 mg/l enl. SLVFS 1989:30) skulle överskridas 
meddelas dessutom resultatet omedelbart till per e-mail och telefon till Södra Cell Värö samt Miljö- och 
hälsoskyddskontoret för omedelbart beslut om åtgärder. 
Den långsiktiga utvärderingen av zinkhalten i sediment t ex vid råvattenintaget till Södra Cell Värö ombe-
sörjs genom de årliga mätningar som genomförs i regi av Viskans Vattenvårdsförbund. 
 
3. Rapportering  
Utfallet av denna kontrollplan ingår i den slutrapport som skall tillställas Miljö- och räddningsnämnden. 
 
 
Kopia:  
Södra Cell Värö 
Räddningstjänsten Varbergs Kommun m a a hanteringen av dieselolja  
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Bilaga 4 
 
Några uppgifter om de färger som användes vid målning av referensobjekten 
 
Färg Densitet 

(kg/liter) 
Volymtorrhalt 

(%) 
Halt lösningsmedel 

(g/liter våt färg) 
PROTECT ROSTSKYDD 
OLJEMÖNJA 

2,7 79 135 

TEMA LACK AB 70  1,1-1,2 52 ± 2 400 
INERTA MASTIC MIOX 1,5 ca 80 210 
TEKNOCRYL 90 1,1 35 590 
TEKNOSYNT PRIMER 
1228 

1,3 ca 50 400 

TEKNOSYNT 1360 1,2 ca 50 400 
PROTECT ROSTSTOPP 1,3 44 429 
TEMA LACK AB MIO  1,3 50 ± 2 420 
TEMA PRIME AB  1,3 52 ± 2 380 
ISOTROL 0,9 ca 45 ? 
ISOGUARD PANSAR 1,2 70 ? 
ISOTROL FINISH 0,9 - 1,2 50 ? 
RUST-OLEUM RÖD PRI-
MER 769 

1,33 50,3 365 

RUST-OLEUM MEL-
LANFÄRG 

1,37 53,5 352 

RUST OLEUM ALKYT-
HANE 

1,37 52,5 376 

INERTA MASTIC MIOX 1,5 80 210 
TEKNODUR 50/90 1,3 53 430 
TEMABOND ST 200 1,4 80 ± 2 200 
TEMACOAT GPL-S MIO 1,5 60 ± 2 340 
TEMADUR 50 1,2 – 1,4 56 ± 2 420 
ISOMASTIC 1,4 80 ± 2 200 
ISODUR 1,2 – 1,4 56 ± 2 420 
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Bilaga 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbetsmiljöplan för målning av Ätran och Viskanbroarna inom pro-
jektet: Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljö-
vård 
 
MYTEC YTBEHANDLING AB 
Box 1013, 432 13 Varberg 
Maj 2003 
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