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Ärende: Hantering av skadade betongpontoner GA:3 och GA:4 

 

1. Bakgrund  

Under hösten 2006 köpte Husarö Östergårds Samfällighetsförening fyra stycken 

pontonbryggor av Svenska Flytpontoner/Flytpontoner i Sverige AB (i det följande 

benämnt "Svenska Flytpontoner"). Två till GA:3 och två till GA:4. Bryggorna levererades 

våren 2007. Under våren 2009 upptäcks sprickor på sidorna samt avskalningar och en 

spricka på en av gångytorna på två av pontonerna. Den ena inom GA:3 och den andra inom 

GA:4. Styrelsen anmäler skadorna till Svenska Flytpontoner som ger besked att vi ska 

avvakta vintern 2009/2010. Skadorna förvärras under vintern 2009/2010 och under våren 

2010 får vi återigen beskedet att avvakta ytterligare en vinter. Samma procedur upprepas 

även 2011/2012. Varje vinter förvärras skadorna, så även 2012/2013.  

 

Under åren, sedan skadorna upptäcktes, har styrelsen haft ett flertal kontakter med Svenska 

Flytpontoner. Ett möte arrangerades även med Lars Wivemar (kontaktperson på Svenska 

Flytpontoner) i september 2011 då styrelsen även anlitade Christer Molin, betongexpert 

vid ByggMiljöGruppen. Minnesanteckningar finns från detta möte som Lars Wivemar 

också fick efter mötet. I dessa anteckningar under punkten 5 Åtgärder framgår att man på 

mötet bland annat diskuterat ”….På våren 2012 ska HÖSF och SFP bestämma sig för om 

cylinderprov ska tas på flytpontonerna. SFP kan troligen ta hjälp av Skanska (Joakim 

Larsson) för provtagning och analys av betongen utan kostnad för HÖSF …..”. Vid samtal 

2012 säger Lars Wivemar att han fått anteckningarna, men att han inte godkänt dem och att 

det är felaktigheter i dem. 

 

Styrelsen har sedan stämman 2012-04-21 vid många tillfällen sökt kontakt med Svenska 

Flytpontoner och försökt föra dialog om bryggorna. Det är mycket svårt att få kontakt med 

företaget och de visar negativ inställning till att föra dialog med föreningen 

överhuvudtaget.  

 

Vid kontakt med Lars Wivemar i juni 2012 säger han att Svenska Flytpontoner ska åka ut 

och inspektera bryggorna under sommaren (2012). Enligt Lars Wivemar har Svenska 

Flytpontoner varit och inspekterat bryggorna och även tagit foton under sommaren 2012. 

Trots upprepade påstötningar har vi inte fått någon dokumentation från detta tillfälle.  

Dokumentation är nu efter senaste begäran utlovad, men styrelsen har hittills inte mottagit 

någon sådan information. 

  

Lars Wivemar hänvisar i mail 2012-07-05 till ett brev från Svenska Flytpontoner, daterat 

2010-06-11, då de på vår anmälan om det skadade ytskiktet bland annat svarat ”Orsaken 

till det inträffade finns säkert att hämta från yttre påverkan på betongen under vintern 2009 

och 2010”. I juli 2012 skickar styrelsen återigen ett reklamationsbrev till Svenska 

Flytpontoner och dess nya ägare Marinetek Sweden AB om att vi anser att de skadade 

betongpontonerna ska bytas ut. Brevet möts av kraftig motreaktion och Marinetek hänvisar 

tillbaka till Svenska Flytpontoner.  

 

Styrelsen anser att vi tyvärr nått vägs ände med Svenska Flytpontoner och att vi inte kan 

förvänta oss något stöd från dem vare sig vad gäller analys av skadorna eller på vilket sätt 
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skadorna ska behandlas. Svenska Flytpontoner har tidigare framfört att åtgärd inte behövs 

och att de därmed inte heller tänker ta något ekonomiskt ansvar för att åtgärda de skadade 

pontonerna.  

 

Enligt den information styrelsen har efter diskussioner med Christer Molin och med CBI 

Betonginstitutet AB samt med leverantörer av olika behandlingstyper bör ytorna förseglas 

så att bryggornas status inte försämras ytterligare. Styrelsen har därför tittat på alternativa 

lösningar som inte inbegriper Svenska Flytpontoner. 

Kontakt har även tagits med CBI Betonginstitutet AB för en eventuell besiktning av 

bryggorna inkluderande analys för att få svar på om betongen är felaktig (kemiskt och/eller 

i handhavande). Kostnad för detta beräknas till mellan 50 tkr till 100 tkr.  

 

Christer Molin, ByggMiljöGruppen, har fortlöpande anlitats som sakkunnig i 

betongfrågan.  

 

2. Information från styrelsen inför beslut 

1. Styrelsens bedömer att kostnad för besiktning och analys är för kostsam för 

föreningen. Osäkert också hur ett eventuellt negativt resultat av t ex betongens 

kvalitet eller handhavande skulle kunna bidra till att Svenska Flytpontoner, efter så 

många år efter leverans, skulle bistå föreningen med de eventuella åtgärder som 

skulle kunna krävas.  

 

2. Styrelsen besitter inte den entreprenadjuridiska kompetens som krävs för att driva 

detta ärende mot Svenska Flytpontoner. Föreningen skulle bli tvungen att köpa den 

kompetensen externt till en kostnad som är mycket svår att uppskatta. Omfatt-

ningen och även resultatet av en sådan åtgärd garanterar inte att föreningen skulle 

ha grund för att driva och vinna en eventuell process mot Svenska Flytpontoner. 

Styrelsen bedömer därmed att det är en för hög ekonomisk risk att driva ärendet till 

en rättslig prövning mot Svenska Flytpontoner där vi heller inte vet vilket utfallet 

skulle bli.  

 

3. Styrelsen har diskuterat behandling av bryggorna för att försegla de skadade ytorna. 

Två alternativa behandlingsmetoder har diskuterats. 

a) Leverantör: SF Pontona Sverige AB 

Metod: 1. Applicera glasbetong (Evercrete) som tar sig ner till armeringen 

och sluter sprickan för att hindra rostangrepp. Detta bör göras vid mer än 1 

tillfälle (kan göras av lekman). 2. Pensla skadan med en blandning av 

Xypex och byggcement för att ytterligare försegla sprickan samt förstärka 

betongen. (bör göras av fackman).  

Beräknad kostnad 9 tkr för en brygga på 25 m. Kostnad för utförande av 

fackman av p 2 är ej inkluderad. 

b) Leverantör: STO Scandinavia AB 

Metod: Hydrofoberande impregnering av hela betongytan med StoCryl HG 

200. Ytorna impregneras. Medlet sprayas eller rollas på. (kan göras av 

lekman). Produktblad bifogas. 

Beräknad kostnad 3 300 kr för en brygga på 30 kvm och med 2 
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behandlingar, exkl moms. 

4. Vid styrelsens möte med Christer Molin, ByggMiljöGruppen, 2013-02-06 

fastställdes följande: 

1. Utifrån genomförd okulär besiktning 2011 beror de aktuella skadorna 

troligen på handhavandefel vid gjutning, t ex att betongen har brunnit för 

fort. 

2. Skadorna är närmast av kosmetisk art och bör inte påverka hållfastheten.  

3. Behov av att mäta täckskiktets tjocklek, d v s betongens tjocklek från 

ytan ner till armeringsjärnen. 
Komplettering efter mötet 2013-02-06: 

Styrelsen har gjort kontrollmätning av täckskiktet 2013-03-29  och därefter 

samrått med Christer Molin om resultatet. Christer Molin anser att de uppmätta 

värdena är tillfredställande. 
4. De skadade pontonerna bör behandlas/hydrofoberas enligt metod från 

STO Scandinavia AB. 

 

3. Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman 2013 

 

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om 

 

- Att inte driva ärendet till rättslig prövning. 

- Att åtgärda bryggorna enligt punkten 4.4 ovan. Metod som Christer Molin 

rekommenderar. Den kan utföras av lekman och den synes mest ekonomiskt 

fördelaktig. 

- Att uppdra åt styrelsen att bilda en arbetsgrupp med representanter för styrelsen, 

bryggfogdar från respektive GA samt några medlemmar från föreningen för 

utförande av punkten 4.4 ovan. 

- Att kostnaden för åtgärderna läggs till i budget för 2013, vilket således kommer att 

innebära ändringar i 2013 års budget och debiteringslängd. 

  

 


