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Sammanfattning 
Blymönjemålning som användes under 1900-talet för rostskydd var i många fall mycket 
beständig. Därför finns fortfarande kvar många stålkonstruktioner med blymönjemålning. 
Hur man formulerade blymönja och täckfärger på trettiotalet finns dokumenterat i IVA:s 
korrosionsnämnds Medelande nr 1 (1935). Det finns blymönjemålade objekt från trettiota-
let som enbart är ommålade en gång under sjuttiotalet och som fortfarande har en målning i 
utmärkt skick. Många av de gamla stålkonstruktionerna används och är fortfarande mycket 
viktiga för vår infrastruktur.  

Gamla stålkonstruktioner uppfyller oftast inte de moderna krav som man idag ställer för att 
korrosionsskyddas genom rostskyddsmålning. Därför är det inte lämpligt att betrakta äldre 
stålkonstruktioner som om de vore nya. Man ska skilja mellan nymålning av moderna kon-
struktioner och underhåll av äldre stålkonstruktioner. Vid ommålning av äldre konstrukt-
ioner är det inte självklart att man ska blästra bort all färg och använda moderna färgtyper 
för en komplett nymålning.  

Uppföljning av tre entreprenader har visat att äldre stålkonstruktioner kan ommålas med 
klassiska oljealkyder till en betydligt lägre kostnad än om man hade blästrat bort all gam-
mal färg och utfört en komplett nymålning.  

För äldre blymönjemålade ytor i gott skick bör man i första hand använda ett färgsystem 
med Isotrol Grund och ett skikt rostskyddspigmenterad alkydoljetäckfärg, om möjligt alu-
miniumfärgad med samma pigmentering som rekommenderades 1935. 

 

 

 

 

 

 



4 Swerea KIMAB AB  • KIMAB 2014-129 
 

 

 

Abstract 
The lead based paints used during the 20th century for anti-corrosion were generally very 
durable. Therefore, lead based paints still remains on many old steel constructions. Methods 
to formulate lead primers and topcoats have been documented in the first technical report 
“Meddelande no 1” (1935) ref [1] from the corrosion committee of Ingenjörsvetenskaps-
akademin (IVA) in Sweden. There are painted steel constructions from the thirties that have 
only been maintained once and still have paints in excellent condition. Many of these old 
steel constructions are still in service and are vital parts of the infrastructure in Sweden.  

Older steel constructions do not fulfil the modern requirements of corrosion protection by 
painting. It is not appropriate to manage older steel constructions as if they were new. One 
should distinguish between repainting of modern constructions and maintenance of older 
steel constructions. When repainting older constructions, it is not certain that all old paints 
must be removed and repainted by modern paint types. Follow-up of three refurbishments 
have shown that older steel structures can be repainted by classic oil modified alkyd pains at 
a significantly lower cost than if all the old paints had been removed by sand blasting.  

Recommended maintenance of older steel constructions with lead based paints in good con-
dition is; removal of loosely adhering paints, priming with Isotrol Primer and one layer anti-
corrosive oil modified alkyd topcoat, if possible aluminium coloured with the same formula-
tion that was recommended in 1935. 
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Förord  
Projektet Instruktion för ommålning av gamla blymönjemålade objekt, (diarienummer 
VV AL90B2004:07541 och BV S204-2079/SA50) finansierades av Trafikverket (dåva-
rande Vägverket och Banverket) samt inom medlemsprogrammet 2012 för MRC Korros-
ion inom Energi och Infrastuktur. 

Detta projekt kan ses som en fortsättning på ett tidigare projekt med slutrapport KI Rapport 
2002:4 Övermålning av blymönjemålade stålkonstruktioner - ett alternativt rostskyddsun-
derhåll.  

Material från uppdrag för Svenska Kraftnät är använt i denna rapport. 

Kontaktpersoner hos finansiärerna: 
Trafikverket: Hans Pétursson 
Svenska Kraftnät AB: Hans Dahlström, 

Entreprenader som har studerats inom projektet och entreprenörer: 
Ommålning av bro över Voxnan vid Lenninge (Bollnäs), Iggesunds Plast och Mål-
ningsteknik AB 
Ommålning av fyra kraftledningsstolpar vid Järvsö, Master Garage 
Ommålning av 17 kraftledningsstolpar vid Ljusdal, Renovator AB  
 

Sammarbete har skett med följande företag: 
Atümat Högtrycksteknik AB 
Iggesunds Plast och Målningsteknik AB 
Introteknik AB 
Master Garage 
Renovator 
SVK Svenska Kraftnät 
Tellomaskin AB 

Projektet har följande statusrapporter/delrapporter: 
731300-1  Mötesanteckningar 2005-02-18 
731300-2  Arbetsmaterial Utlåtande kraftledningsstolpar 2005 
731300-3  Arbetsmaterial Nitad vägbro over Voxnan 2005 
731300-4  Status augusti 2005 
731300-5  Status december 2005 
731300-6  Status december 2006 
731300-7  Färgsystem för underhåll – vidhäftning efter 5 år (2011) 
731300-8  Bro och kraftledningsstolpar 5 år efter ommålning (2011) 
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1 Bakgrund 

Under större delen av 1900-talet användes blymönja som grundfärg på stålföremål. Som 
bindemedel användes till början olika typer av växtoljor, senare användes i hög utsträck-
ning en blandning av växtoljor och syntetiska estrar. Färger som är baserade på en bland-
ning av växtoljor och syntetiska estrar kallas för oljealkyder. Under en viss tid användes 
zinkkromat i stället för blymönja som aktivt korrosionsskyddande pigment. Äldre täckfär-
ger kan innehålla stora mängder bly såväl som andra tungmetaller. Formulering av färger-
na som användes för rostskyddsmålning under trettiotalet finns utförligt beskrivna i IVA:s 
korrosionsnämnds Meddelande nr 1 från 1935 ref [1]. 

Många av de gamla stålkonstruktionerna används och är fortfarande mycket viktiga för vår 
infrastruktur. Två exempel visas i Bild 1 och 2. Många av dessa stålkonstruktioner har fort-
farande färglager som innehåller stora mängder tungmetaller. Detta blir problem; då täck-
färgen flagar eller eroderar bort, då färgsystemet flagnar från stålytan, samt vid under-
hållsmålning då ytan måste förbehandlas.  

  

  
Bild 1. Nitad fackverksbro från Bergsunds Mekaniska 
Verkstad 1917. Ursprungligen järnvägsbro. 
 

Bild 2. Svetsad och målad 
kraftledningsstolpe. 

För att förhindra fortsatt korrosion och spridning av tungmetaller till omgivning, måste 
blymönjemålade ytor underhållsmålas. Detta kan inte ske utan att man avlägsnar spröda 
och svaga färgskikt innan man lägger på ny färg. Under underhållsarbetet riskerar man 
spridning av både bly och andra tungmetaller till mark, vatten och till luft. Personal som 
utför underhållsarbete kan utsättas för skadliga mängder bly. 
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Nya stålkonstruktioner skyddas genom att man blästrar metallytan helt ren innan man ap-
plicerar moderna färgprodukter. Med blästring och applicering av minst tre separata färg-
skikt uppfyller man kravet på ”hög” förväntad livslängd enligt SS-EN-ISO 12944-5. Hög 
förväntad livslängd är mer än 15 år enligt SS-EN ISO 12944-5. Trafikverket specificerar 
sedan 1988 att man ska använda minst fyra olika färglager för stålbroar i korrosiva miljöer. 
I praktiken har det visat sig att Trafikverkets specificerade färgsystem erhåller en livslängd 
på minst 25 år. Ibland kan en underhållsinsats krävas på en begränsad del av objektet. Idag 
antas att livslängden för färgskikten på nya konstruktioner i praktiken blir över 35 år med 
ett mycket begränsat målningsunderhåll, se Optimal skötsel av moderna stålbroar, ref [2]. 
För nya stålkonstruktioner är blästring och tvåkomponentprodukter för rostskyddsmålning 
optimalt genom att man kan fördela den initiala kostnaden över mer än 35 år. Detta gäller 
dock bara ”nya” konstruktioner och om samtidigt en rad förutsättningar kan uppfyllas.  

Förhållandena vid målningsunderhåll av äldre stålkonstruktioner skiljer sig markant från 
att rostskyddsmåla nya stålkonstruktioner. I princip får alla moment och åtgärder större 
kostnader när de utförs på plats på ett befintligt objekt, jämfört med åtgärder som utförs 
under byggnadstiden. Man uppskattar att kostnader vid underhåll kan vara från tre gånger 
upp till 20 gånger högre än originalkostnaden. Genom att alla tekniska förutsättningar inte 
uppfylls och att alla åtgärder blir dyrare vid ommålning, är det inte alltid ekonomiskt moti-
verat att behandla äldre objekt som om de vore nya. Varje enskilt fall bör särskilt undersö-
kas och bedömas. Det kan vara en stor kostnad för att konvertera äldre stålkonstruktioner 
så att alla moderna krav uppfylls. Ofta är det inte praktiskt möjligt att göra alla stålytor 
tillgängliga för blästring och målning. Ofta måste alla korrosionsutsatta stålkanter slipas. 
Spalter, skruv och nitförband som har börjat rosta är inte lämpliga att blästra och belägga 
med tvåkomponentprodukter. Trots omfattande blästring kan stålytan på äldre objekt ha 
gropar och porer som avsevärt minskar livslängden för moderna rostskyddssystem. Trots 
åtgärder, kan inte målningens livslängd vid ommålning av gamla stålkonstruktioner för-
väntas bli lika lång som vid nymålning av nya stålkonstruktioner.  

När en äldre stålkonstruktion som har färglager med tungmetaller tvättas och förbehandlas, 
uppstår kostnader för uppsamling av vatten och filtering av ventilationsluft samt depone-
ring av tungmetallinnehållande avfall. Undviker man blästring blir mängden avfall mycket 
mindre. 

För äldre objekt bör man alltid uppskatta eller beräkna kostnader för ”hel ommålning”. I 
dessa ingår kostnader att helt ta bort gamla färglager, kostnader relaterade till tungmetall-
innehållet, extra kostnader för konvertering, exempelvis för slipning av stålkanter. Kostna-
der för ”hel ommålning” ska jämföras med kostnaderna för mindre återkommande mål-
ningsunderhåll, se ref [2]. Kortfattat innebär detta, att så länge man kan använda en be-
gränsad årlig budget för ett begränsat underhåll som är lägre än kostnaden för hel ommål-
ning, är det en ekonomisk vinst att fortsätta med underhållet. Praktiskt innebär slutsatserna 
i rapporten, att om korrosionen är relativt begränsad till kritiska stålytor, kan en enklare 
bättring ar på dessa ytor vara en optimal strategi i jämfört med hel ommålning.  

Vid ”hel ommålning” bör man ställa garantikrav att ingen synlig nedbrytning syns efter 5 
år. Ett enklare underhåll bör däremot utföras som utförandeentreprenad eller att garantiåta-
ganden relateras till resultat från uppgjorda referensytor. 
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I slutrapport KI-2002:4 ref [3] från dåvarande Korrosionsinstitutet uppmärksammades att 
en idealisk grundfärg för målningsunderhåll genom övermålning av befintliga färgskikt bör  
ha följande egenskaper: 

- kunna målas på stålytor med glödskal och fast sittande rost 

- tränga in i spalter och ge korrosionsskydd i dessa 

- vara kompatibel med de äldre färgskikten som ska övermålas 

I detta tidigare projekt hittade man en produkt som visade sig ha extremt god penetrerings-
förmåga i spalter. Man inspekterade samtidigt två järnvägsbroar med gammal målning som 
övermålats med ett färgsystem där den penetrerande produkten ingick som grundfärg. För-
behandling av de två järnvägsbroarna var högtryckstvättning och fläckar med garvrost 
punktblästrades. Detta underhåll blev betydligt billigare än om man hade blästrat hela ytan 
och applicerat ett epoxi mastic-system. Beständigheten för den övermålade blymönjefärgen 
har vid flera tillfällen bedömts vara bra eller överstiga den praktiska erhållna beständighet-
en för masticsystem på likande broar. Se det senaste utlåtandet över resultatet nitton år 
efter ommålningen ref [4]. Fotografier från 2013 visar att man ännu inte behöver en hel 
ommålning utan man kan upprepa samma typ av bättringsmålning som gjordes för 25 år 
sedan, se Bild 3 och 4. Även om miljön för dessa broar har en låg korrosivitet är det ett 
mycket bra resultat att man kunnat vänta mer än 25 år till nästa bättringsunderhåll. 

  

Bild 3 Järnvägsbro 25 år efter övermålning av 
blymönjefärg. 

Bild 4 Detalj 25 år efter övermålning 
av blymönjefärg 

 

Undersökningar av objekt som tidigare har behandlats genom övermålning av gammal 
blymönjemålning visade att övermålning kan vara en långsiktig metod att behandla gamla 
lager av blymönjefärg. Man kan i detta sammanhang kalla övermålning av blymönjefärger 
som en inkapsling av blymönja.  
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Målsättningen för projektet Instruktion för ommålning av gamla blymönjemålade objekt 
för var att: 

1. Visa att övermålning av gamla färgslager med blymönja kan långsiktigt förlänga 
livslängden på dessa.  

2. Föreslå instruktioner om hur man hanterar gammal blymönjemålning och hanterar 
övermålning av dessa 

3. Välja ut tre olika underhållsentreprenader där befintlig gammal målning övermålas. 
Följande entreprenader valdes: 
- 2006 Ommålning av 4 stolpar längs KL 2 utanför Järvsö, tillverkad 1935  
- 2006 Ommålning av en nitad järnvägsbro över Voxnan vid Lenninge (Bollnäs) 
           tillverkad 1917 
- 2008 Ommålning av 17 stolpar längs KL 2 utanför Ljusdal, tillverkad 1935  
 

2 Inspektioner av blymönjemålade objekt 

2.1 Kraftledning KL 2 och KL12  

Korrosion och målningen på kraftledningsstolpar utefter kraftledningarna KL 2 och KL 12 
har inspekterats på uppdrag av SKV. Resultaten är rapporterade i  KI Rapport 580792 ref 
[5] Båda kraftledningarna är byggda i mitten av 1930-talet. 

Kraftledningsstolparna längs KL 2 och KL12 är byggda av plattjärn och vinkelprofiler som 
stumsvetsats, se Bild 5. Stolparnas ursprungliga målning konstaterades genom borrning 
med Coating Drill (Objectra AB). Båda kraftledningslinjernas stolpar målades ursprunglig-
en med blymönja som grundfärg och aluminiumpigmenterad täckfärg, se de innersta ring-
arna i Bild 6 och 7; orange (blymönja) och aluminiumgrå (första lager täckfärg).  

Stolparna utefter KL2 blev under 70-talet ommålade med blymönja, grön täckfärg och en 
grön IR färg. Många av dessa stolpar har nu kraftig färgflagning, främst på nedre delen av 
stolpar som är lågt placerade i terrängen. Trots att allvarliga korrosionsskador ännu inte har 
uppstått måste dessa stolpar behandlas för att förhindra fortsatt spridning av bly till omgi-
vande mark.  

Kraftledningsstolparna längs KL 12 ommålades under 60 eller70-talet med blymönja och 
en täckfärg med samma eller liknande formulering som på trettiotalet. Målningen på stol-
parna längs KL12 är ännu i gott skick. Även svetsarna som gjordes under trettiotalet är helt 
intakta, se Bild 8. Genom att man valde aluminiumpigmenterad täckfärg uppnådde man 
uppenbarligen ett mycket långt ommålningsintervall. Trettio år efter övermålning av 
blymönjemålning behöver stolparna längs KL 12 ännu inte underhållas. 
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Bild 6. Kraftledning KL2 Underliggande 
färglager på kraftledningsstolpe. 
 

 
Bild 7 Kraftledning KL12 Underliggande 
färglager på kraftledningsstolpe 

 
Bild 5. Exempel på svetsad 
kraftledningsstolpe från 1930-talet 

Bild 8 Närbild av svets utefter KL 12 
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3 Underhållsentreprenader  

3.1 Ommålning av 4 stolpar utanför Järvsö 

Eftersom stolparna ligger långt från varandra ute i delvis mycket besvärlig terräng valdes 
följande tekniska beskrivning ref [5]: 

1. Förbehandling Kolsyreisblästring 
2. Grundning Isotrol Grund 
3. Täckfärg Isoguard Pansar Aluminium 

Entreprenaden genomfördes under kalla och fuktiga förhållanden. Kantresning uppstod 
under entreprenaden, se ref [6].  

3.2 Ommålning av bro X627 över Voxnan 

Bron var ursprungligen en järnvägsbro som har blivit en vägbro för lokaltrafik sedan en ny 
järnvägsbro har byggts. Bron har tjocka färgskikt med många lager färg. 

Målningens skick före ommålningen varierade mycket lokalt från hög vidhäftning och me-
kanisk styrka (upp till 8,4 MPa), mekaniska skador, krackelering, rostgenomträngning i 
bättrade fläckar till färgflagning, se delrapport 731300-3, ref [7].  

Ställning runt bron byggdes för att byta ut vägbanan och reparera stålbalkar under vägba-
nan samtidigt med ommålningen. Genom att bron var avstängd för trafik och att man hade 
tillgång till ställningar, valdes en mer omfattande behandling än för kraftledningsstolparna. 
Utsläpp av bly till Voxnan förhindrades genom intäckning.  

Översiktlig teknisk beskrivning för ommålning av bro över Voxnan: 
1. Förbehandling Hetvattenblästring 800 bar 
2. Grundning Isotrol Grund 
3. Vid behov, kompletterande strykning Isotrol Grund 
4. Kantstrykning av kanter och nitar: Isoguard Pansar 
5. Hel målning Isoguard Pansar 
6. Kantstrykning med täckfärg Isotrol Finish 
7. Hel målning med täckfärg Isotrol Finish 

Roterande munstycke vid vattenblästringen skapade djupa hål i de gamla färglagren. För 
att få ett bättre utseende och undvika att skapa färgkanter användes inte roterande mun-
stycke vid förbehandlingen. Vid entreprenaden gjordes provytor för ett jämföra alternativa 
typer av behandlingar, se [7]. 

Slutbesiktningsprotokoll, se ref [8]. 

3.3 Ommålning av 17 stolpar utanför Järvsö 

Eftersom stolparna ligger långt från varandra i delvis mycket besvärlig terräng, samt att 
korrosionen är främst koncentrerad till den nedre delen av stolparna, delades behandlingen 
upp i en nedre del upp till 3 m och en övre del från tre meter upp till stolpens topp c:a 22 m 
över marken, se ref [9]. 
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Översiktlig teknisk beskrivning: 
1. Förbehandling manuell skrapning och stålborstning (dag 1) 
2. Grundning Isotrol (dag 1) 
3. Täckfärg Isoguard Pansar Aluminium från topp ned till 3 m över mark (dag 1) 
4. Mellanfärg Isoguard Pansar från 3 m höjd ner till mark (dag 1 eller 2) 
5. Täckfärg Isoguard Pansar Aluminium från 3 m höjd ner till mark (dag 2 eller se-

nare) 
 

Tanken är att bara behöva tillgång till lift en dag under de tre första arbetsmomenten; för-
behandling, grundning och täckfärgsmålning ner till 3 meters höjd.  

Tänkt arbetstakt var en stolpe per arbetsdag och arbetslag om inte vädret förhindrar verk-
samhet.  

Moment 4 och 5 kan utföras senare och även då kraftledningen är i drift. 

Se besiktningsprotokoll från entreprenaden, ref [10] och [11]. 
 

4 Uppföljning av entreprenader 

De valda entreprenaderna är kontrollerade efter 5 år, se ref [12], ref [13], ref [14] och 
ref [15].  

Utanför detta projekt har SP genom finansiering från Riksantikvarieämbetet följt två nitade 
broar under 10 år efter ommålningen. Broarna var en bro över Ätran vid samhället Ätran 
och en bro över Viskan nära havet vid Åskloster [16]. Undersökningen visar att omsorgen 
när man behandlar nitar och spalter har stor betydelse för resultatet. Än så länge ger flera 
olika färgsystem acceptabelt resultat. Än kan man inte se någon fördel av att använda epoxi-
mastic vid ommålning av nitade svårmålade objekt.  
 

5 Resultat  

Gamla industriobjekt med kvarvarande originalmålning har ofta målats med aluminium-
pigmenterad täckfärg enligt rekommendationerna som finns beskrivna år 1935 i ref [1]. 

Erfarenheterna visar att man kan förlänga livslängden på gammal blymönjemålning under 
mycket lång tid genom övermålning. Den främsta uppgiften för underhållet i miljö med låg 
korrosivitet är att förhindra solljusets fortsatta nedbrytning av de gamla färgskikten och 
kapsla in tungmetallerna. Detta kan göras med en enkel övermålning (inkapsling). Vidhäft-
ning 2-3 MPa av de gamla färglagren verkar vara tillräckligt för övermålning med de meto-
der som använts i detta projekt. En amerikansk underökning tillfrågade 200 st färgleveran-
törer efter produkter lämpliga för övermålning av blymönjefärg ref [17]. Färgföretagen gav 
krav på lägsta vidhäftningsnivå för sina produkter från 0,7 MPa till 2 MPa.  
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Vattenblästring eller manuell skrapning med stålborstning har fungerat bra. Däremot pekar 
erfarenheterna att punktblästring med Sponge-Jet blästermedel (entreprenad 3.3) eller kolsy-
reblästring (entreprenad 3.1) eventuellt kan öka risken för kantresning. Kolsyreblästring har 
dock fungerat bra och inte gett färgresning vid andra målningsförsök. Ökningen av kantres-
ning under entreprenad 3.1 kan eventuellt främst bero på låg temperatur och hög fuktighet 
under entreprenadtiden. 

Grundning med Isotrol grund ger god vidhäftning till valshud, god inträngning i fast sittande 
rost och i svåråtkomliga spalter. Viss inträngning i gamla porösa färglager gör att behovet 
av skrapning begränsas.  

Övermålning med oljefärg, oljealkyd eller rena alkydfärg ger bra förutsättningar för kompa-
tibilitet med äldre färgskikt. Principen att använda samma färgtyp vid övermålning har fun-
gerat bra. Genom att använda aluminiumfärgad täckfärg pigmenterad efter rekommendat-
ionerna i ref 1 kan man få ett mycket långt underhållsintervall.  

Gamla objekt kan ha större eller mindre mängd gravrost, fläckar med ytlig rost och fläckar 
med valshud. Lämplig behandling av dessa ytor och svetsar måste avgöras från fall till fall. 
Genom att sektionera kan man ofta förenkla behandlingen på större delen av objektet. Ytor 
med högre korrosivitet bör förstärkas med mellanfärg och extra färgskikt längs kanter, spal-
ter och nitar.  

Vid övermålning av alltför nedbrutna färgskikt och vid manuell skrapning kan viss kantres-
ning uppstå (entreprenad 3.3). Kantresningen vid de tre entreprenaderna som följdes i detta 
projekt kan enkelt åtgärdas några år efter ommålningen till en försumbar kostnad. 

Gammal blymönjemålning ska kontrolleras så att inte vidhäftning eller försprödningen av 
blymönjemålning går alltför långt. Flagar täckfärgen eller om vidhäftningsbrott sker mellan 
blymönja och täckfärg är detta ett tecken på att man skyndsamt ska underhålla den gamla 
täckfärgen. För gamla blymönjemålade objekt ska alltså inte rostgrad Ri 3 inväntas som 
kriterium för att underhåll ska ske. 

Resultat från detta projekt visar att det kan vara rimligt att pröva övermålning av blymön-
jefärger även om vidhäftningen för de gamla färglagren minskat ner mot 2 MPa. Underhåll 
bör dock sättas in innan nedbrytningen gått så långt. Långsiktig reducering av underhålls-
kostnader är ett kraftigt ekonomiskt incitament för att genomföra underhåll i tid. 

6 Diskussion  

Genom att välja övermålning i stället för att ta bort gammal målning helt, blir kostnaderna 
så mycket lägre så att man kan sätta in underhåll tidigare eller att man med en begränsad 
underhållsbudget kan behandla fler objekt. Detta ger både tekniska, miljömässiga och eko-
nomiska fördelar. Underhållskostnaden blir långsiktigt lägre. 
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Övermålning av verkliga objekt innebär ofta att man i praktiken behöver gör en kompromiss 
mellan att fördröja genomrostning på färgfria rostiga ytor och att minimera påkänningen på 
de gamla färgskikten. Vid låg korrosivitet och relativt stora områden utan rostfläckar kan 
man göra en optimering så att påkänningen på de gamla färgskikten minimeras genom att 
vid ommålning endast använda grundning med Isotrol och ett lager aluminiumpigmenterad 
täckfärg.  

Inkompabilitet är svårare att hantera. Övermålningsprov som utvärderas tidigast efter 2 år 
rekommenderas. Säkrast uppnås kompabilitet genom att använda oljealkyd- eller alkydbase-
rade produkter. 

Långtidsbeständigheten hos de allra flesta färgtyper är sämre än för den gamla blymön-
jemålningen. Vid inventeringen har vi sett total flagning 30 år efter övermålningen som kan 
relateras till övermålningens beständighet. Troligen inverkar kulörval och pigmentering av 
täckfärgen den långsiktiga beständigheten. 

Med Isotrol Grund är det möjligt att använda antikvariska täckfärger och samtidigt till en 
rimlig kostnad få ett rimligt underhållsintervall.  

7 Rekommendationer  

Man bör beräkna och jämföra kostnader dels för färgborttagning och komplett nymålning, 
dels för ett enklare målningsunderhåll enligt ref [2]. Ofta ger övermålning av färgskikt av 
blymönja både överraskande långt underhållsintervall och en över tiden lägre kostnad.  
 
För gammal blymönjemålning ska man inte invänta tills Ri 3 uppnås. Indikationer på att 
underhåll ska ske är: 

1. Tunn eroderad täckfärg (så att grundfärg syns i ytterhörn) 
2. Avflagning av täckfärgsskikt så att blymönja (rödorange) syns 
3. Sprickbildning i täckfärgen (synlig t.ex. med hjälp av en lupp) 
4. Värdet vid vidhäftningskontroll med dragprov minskar successivt med tiden eller 

har ett värde nära 2 MPa 
5. Korrosion eller avflagning på korrosionsutsatta högt belastade delar (kritiska ytor) 

 

Grundning med Isotrol Grund förväntas öka vidhäftning mellan gamla färgskikt och det nya 
färgskiktet. På kvarvarande färglager i gott skick är det tillräckligt med övermålning med 
Isotrol och ett skikt rostskyddspigmenterad oljealkyd.  

Om det är möjligt bör man sektionera objektet och optimera underhållet på olika delytor. 
Underhållet bör fokuseras till de mest korrosionsutsatta och kritiska ytorna. Exempel är; 
spalter, nitförband, svetsar, undre flänsen på broars I-balkar och stolpars nedre del.  

Entreprenadformen bör i huvudsak vara utförandeentreprenad. Referensytor ska upprättas. 
Alltför långtgående garantikrav är i detta fall kontraproduktivt. Garantiåtagande ska relate-
ras till resultat inom referensytor. 

Beställare ska avsätta tillräcklig budget för kontroll och besiktning. 
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8 Fortsättning 

För att fortsätta att minska underhållskostnader för stålkonstruktioner bör ett fortsättnings-
projekt undersöka den praktiskt erhållna livslängden för reparation och ommålning med 
epoxi-mastic. Det är fortfarande en öppen fråga om reparationer med epoxi mastic i prakti-
ken är kostnadseffektivt. Erfarenheterna från 20-årig jämförande studie i USA visar att 
underhållsmålning med epoxisystem inte i praktiken ger ett bra resultat [18]. Resultaten är 
främst beroende på om ett, två eller tre skikt används. Beständighet kräver flera skikt. Ett 
fortsättningsprojekt föreslås omfatta en praktisk inventering av tidigare gjorda ommålning-
ar. 

Det finns en del tänkbara typer av färgsystem som inte har provats i detta projekt. De färg-
typer som nämns i litteraturen som lämpliga för övermålning av tidigare målning är alkyd, 
alkydoljebaserad kalciumsulfonat, fukthärdande polyuretanalkyd, flerskikt epoxisystem med 
penetrerande grundning. Reparationsmålning med dessa typer i mindre omfattning är en 
möjlighet om man följer upp resultatet. Tre exempel på nya färgtyper som bör undersökas 
vidare är mineralbaserade färgskikt, nanobaserade skikt och 1-komponent fukthärdande 
polyuretaner.  
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