
P-BAPP, ett beställarens hjälpverktyg. Kurser, 
åtkomst och användning 

SYFTE

➢Att hjälpa beställare att välja skyddsbeläggning på P-däck/Ramp vid nybyggnad 
och renovering/reparation. 

➢Ett antal frågor om konstruktionen, krav och önskemål ska besvaras. 

➢I appen beräknas därefter vilka minimikrav som ställs på olika system för att 
uppfylla dessa krav och önskemål (såvida det är möjligt).

➢Exempel på krav och önskemål är:

➢ - Livslängd / Prisnivå / Städbarhet / Underhåll…….



Ur Instruktionen

Med erhållna svar sammanställer appen följande:

➢ accepterade system generellt sett 

➢krav på systemen avseende tjocklek, vattentäthet, kemikalieresistens etc. 

➢vilka krav som orsakar priser utöver s k standardnivå.

➢För system som inte uppfyller kraven redovisas orsakerna (max 5 olika 
redovisas).

➢Om kraven/svaren modifieras erhålls direkt en feedback om hur detta 
påverkar minimikraven på systemen.

➢Mer detaljer om specifikationer avseende skyddsbeläggningar finns i en länk.



Ur instruktionen

➢ Applikationen är gemensam för P-Ytor (körbanor och p-platser) respektive 
Ramper (med olika krav per del)

➢ Applikationen innehåller makron, och därför måste makroanvändning 
accepteras när excel-appen öppnas, normalt via en knapp "Aktivera 
innehåll"

➢ Ta fram rekommendation genom att:
a. Gå till flik P-BAPP. Val av anläggningsdel görs först (P-yta eller Ramp).
b. Välj egenskaper, behov och önskemål med hjälp av flervalsdialogerna  1-30



Ur Instruktionen

➢c. När alla val är gjorda visas resultatet per produktgrupp i form av:

➢Minimikrav Ska vara Accept om inget krav är för högt ställt

➢Första begränsande krav Anger första begränsande krav i förekommande fall

➢Antal prishöjande krav Anger antal krav som höjer priset över grundnivån 

(ex vis kemikalietålighet, UV-resistens, tjocklek, …)

➢Tjockleksrekommendation Rekommenderad tjocklek i mm + svarsresultat 

per egenskap som bestämmer rekommendationen

…………………………………………………..300 rader



Öppna fliken P-BAPP

P-YTA



FRÅGA VALT SVAR
FÖRUTSÄTTNINGAR KONSTRUKTION Gjorda val

1 Nybyggnad / Reparation? Reparation 2

2 Inomhus / Utomhus? Inomhus 1

3 Varmgarage / Kallgarage? Kallgarage 2

4 Platsgjutet / Prefab? Prefab 2

5 Byggkomponent? Pågjutning 1

6 Platta/Ramp på mark  (JA/NEJ för Grundvattentryck)? Ej relevant1 1

7 Ramper (JA/NEJ  Lutning/Radie Belastning)? Ej relevant1 1 1
Lätt ramp:  RAK : {L < 15 %} eller med RADIE: {L < 10 %, R ~= 10 m} eller   

{L < 15 %, R > 11 m}

Svår ramp:  RAK: {L > 15 %} eller med RADIE: {alla  R ~= 9 m} eller

 { L > 10 %, R ~= 10 m} eller   {L > 15 %, R > 11 m}



MILJÖ

8 Belastning F = P-platser * Antalbilväxl/dygn / 24? Mindre 24 < F < 50 2

Anges i enhet: P-växlingar per timme

För ramp: Summera P-växl från rampens startplan och uppåt

9 Omfattning av dubbdäcksbelastning på beläggningen Gävle - Riksgränsen. > 75 %/vinter 3

under vinterperioden i %?

10 Högsta temperatur: Förväntad bedömd temperatur på ytan av Inomhus, ej extremt1 1

beläggningunderlaget?

Extrema värden minskar livslängden.

11 Lägsta temperatur: Förväntad bedömd temperatur på ytan av Inomhus, ej extremt1 1

beläggningsunderlaget?

Extrema värden minskar livslängden.

12 Städning: Förekommer städning av beläggningsytorna? En gång per år 1

Lite städning (< 12/år) och tunna beläggningar minskar livslängden

13 Förekommer långtidsuppställning på beläggningen? Skiftas minst 1 gång/vecka 3

14 Förekommer snöröjning på beläggningen? Nej, inomhus1 1

15 Förekommer direkt solljusbelastning på beläggningen? Nej 1



BESTÄLLARENS BEHOV Gjorda val

18 Krav på vattentäthet på plats? Nej 1

19 Betydelse av spricköverbryggande förmåga? Måttlig 3

20 Betydelse av halksäkerhetsgrad och -förmåga? Ja 2

21 Betydelse av beläggningens vikt, i kg och per kvm? Medelstor, konstruktionen tål ej de tyngsta 2
OBS! Komb av svar på 21 och 22 kan ge OMÖJLIGA KOMB

         Se Instruktion punkt 7

22 Bedömning av beläggningens tillåtna maxvikt Mellan 20 - 60 kg/m2 2

i kg per kvm?

23 Betydelse av beläggningens UV-resistens? Ej solbelyst1 1
(avser nedbrytning)

24 Krav på kemikalie-resistens mot oljeprodukter Nej 1

hos beläggningen?

25 Önskad livslängd för beläggningen? 2- 4 år 2

Obs: Livslängd beror på underhåll, städning, m m

Slitstyrka beror på Dubbanv, P-växl och Livslängd

26 Är P-däcket utrustat med brunnar? Ja med lutning mot brunn. 3

Spec av spricköverbryggande förmåga som beställaren tror sig behöva. 

Svar  Stor  krävs för vattentäthet på plats.

Svar  Ja  medför att spricköverbryggande membran krävs för härdplaster 

för Prefab-Kassetter.  

Se även punkterna 6 och 7 i instruktionsfliken.



BESTÄLLARENS ÖNSKEMÅL

27 Reparations- och underhållsinsats. Varje år 5

28 Betydelse av en snabbt trafikerbar beläggning? Nej 1

Avser både nybyggnad och renovering/reparation.

29 Betydelse av en låg kostnad (priset) för Mindre (accept hög kostnad) 1

 beläggningen?

30 Betydelse av att en ljus (kulör) på beläggningen Nej 1

kan väljas?

Produkttyp: Polyurea Polyuretan Akrylat Epoxi Hybrid(1&2) 

PU/MMA

Cement-

baserad HB

Polymermodi-

fierad, cement-

baserad HB

Gjutasfalt

Minimikrav /

1:a minimikrav 

 --------

( Antal prishöjarkrav 

/ 1:a prishöjarkrav )

Accept / 

 -  

  ------------ 

 (2 / 

Halksäkerhet )

Accept / 

 -  

  ------------ 

 (3 / 

Halksäkerhet )

Accept / 

 -  

  ------------ 

 (3 / 

Halksäkerhet )

Minst 1 krav 

omöjligt / 

 

Spricköverbrygg

ande   

  ------------ 

 (3 / 

Halksäkerhet )

Accept / 

 -  

  ------------ 

 (3 / Halksäkerhet )

Minst 1 krav 

omöjligt / 

 

Spricköverbrygga

nde   

  ------------ 

 (2 / 

Halksäkerhet )

Minst 1 krav 

omöjligt / 

 Vikt  

  ------------ 

 (2 / Halksäkerhet 

)

Minst 1 krav 

omöjligt / 

 Vikt  

  ------------ 

 (2 / Halksäkerhet )
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Kurs 27 september i Stockholm

9:30 Registrering

10:00 Inledning om dagens kurs Tommy Thörn

10:15 SBUF projekt om P-däck Ylva Edwards

11:00 Specifikation och Riktlinjer Håkan Forsberg

11:30 P-BAPP, uppbyggnad och användning Henrik Edwards

12:00 LUNCH

13:00 Övningar med P-BAPP - Utvalda fall

14:30 FIKA

15:00 Övningar med P-BAPP - Egna fall

16:00 Sammanfattning och Avslut

Intyg om kursmedverkan samt P-BAPP erhålls efter avslutad kurs



Åtkomst och Användning

➢Kurserna ges i YSA:s regi

➢Eventuella uppdateringar erhålls därefter via YSA

➢Frågor och stöd via YSA

www.ytskyddsakademien.se


