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Rälsar och slipers fick monteras ned så att målarna kom åt alla metalldelar. 

R Två bestrykningar av det katodiska zinkskyddet räcker för att ytskyddet ska hålla i upp till 30 år. 

Ulf Melin tycker att 
investeringar i 
underhåll av 
infrastruktur varit 
ganska försiktiga i 
Sverige länge. Nu 
känns det som om 
det börjar lossna. 

R All trafik stängdes 
av när järnvägsbron 
över Västerleden 
utanför Ystad 
totalrenoverades 
under september. 

reportage - ytskydd

OM IPM NORDEN

Bildades: 1965

Vd: Greger Sohlman.

Huvudkontor: Iggesund.

Produktionsnav: Iggesund, Ljusdal, 
Gävle, Vallentuna.

Omsättning: 87,5 miljoner kronor (2018).

Anställda: 60 personer. 

Verksamhet: Fyra målningsstationer, 
ytskydd för metall och betong med entrepre-
nad inom basindustri, infrastruktur, energi 
och specialbeläggning.

  fakta

NÄR IPM NORDEN fick en förfrågan från 
NRC Group om att renovera en järnvägs-
bro utanför Ystad var förutsättningarna 
tydliga. Eftersom trafiken över och un-
der bron skulle stängas av måste arbetet 
ske skyndsamt. 

– Trafikverket hade observerat 
resultatet av vårt pilotprojekt vid 
Stallaholmsbron i Strängnäs med me-
tallbeläggningen Zinga. Bron är rörlig 
så det blev ett eldprov. Ibland skulle den 
plötsligt öppnas så att båtar kunde pas-
sera och vi byggde en specialställning 
på pontoner. Men appliceringen gick 
snabbt och resultatet blev bra. Det hade 

aldrig fungerat med traditionell fem-
skiktsmålning. Epoxyfärger är känsliga 
för väder och vind och torkar långsamt, 
säger Greger Sohlman, vd och Ulf Melin, 
verksamhetschef Infrastruktur Energi, 
IPM Norden.

Renoveringen av Ystadsbron tog fyra 
dagar och uppdraget utfördes under sep-
tember. Grundliga förberedelser började 
dock långt tidigare. Tio personer deltog 
i det omfattande arbetet med att bygga 
skydd och ställningar och 13 målare ut-
förde rengöring, blästring och ytbelägg-
ningen som kallas ”målning” trots att 
Zinga egentligen inte är en färg. 

Katodiskt zinkskydd 
det nya svarta
I september fick järnvägsbron över Västerleden utanför 
Ystad nytt ytskydd. Rostskyddsföretaget IPM Norden,  
Industri Plast & Målningsteknik Norden AB, fick uppdraget 
efter ett pilotprojekt med det katodiska zinkskyddet Zinga. 
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– Ytorna sprutbehandlades med en 
timmes mellanrum mellan applicering-
arna. Det räcker med att det är torrt på 
ytan. Metallbeläggningen är en flytande 
enkomponentsprodukt. När nästa lager 
appliceras smälter lagren fint ihop till 
en enhet. Två appliceringar räcker, 150 
µm håller för korrosionsskador många 
år framöver, framhåller Ulf Melin.

Trots att Zinga introducerades i Sveri-
ge 2015 har den ännu inte slagit igenom 
på bred front vid underhåll av infra-
strukturprojekt. I Norge och i stora de-
lar av Europa uppges det vara tvärtom. 
Norska Trafikverket har 30 års erfaren-
het av produkten vid underhåll av broar 
och annan infrastruktur.

– Den är dyrare än epoxifärg initialt. 
Men om man räknar på det tar själva 
målningsmomentet mycket kortare tid 
vilket påverkar kostnaderna för arbets-
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OM ZINGA

Zinga är en fl ytande enkomponents 
katodiskt zinkskydd som utvecklats 
på University of Ghent i Belgien på 
1970-talet. Produkten består av 96 
procent zink och kan appliceras i alla 
väderleksförhållanden från –15 grader 
C till +40 grader C med borste, roller 
eller sprutpistol. Smuts, oljor och 
fetter måste avlägsnas från ytan före 
applicering. Torktid är cirka två till tre 
timmar beroende på väderlek. Kan 
bestrykas med ett topplager färg. 

  fakta
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R Efter blästringen 
sprutbehandlades 
ytorna med Zinga. 
13 målare hjälptes 
åt att färdigställa 
arbetet. 

kraft. I fallet Ystadsbron slapp vi dess-
utom stänga trafi ken onödigt länge. 
Kontroller har också visat att slutre-
sultatet blir minst lika bra som vanlig 
femskiktsmålning, det vill säga håller 
minst 25 – 30 år.

– Investeringarna i underhåll av in-
frastruktur har varit ganska försiktiga i 
Sverige länge. Nu känns det som om det 
börjar lossna. Nya lösningar för korro-
sionsbekämpning har framtiden för sig, 
säger Ulf Melin.

VERONICA RÖNNLUND ALDMAN

Nya lösningar för 
korrosionsbekämp-
ning har framtiden 
för sig
ULF MELIN

Starta resan mot 
ett datadrivet
Underhåll i 
världsklass

- Hur börjar er digitaliseringsresa?
- Ta mer faktabaserade beslut?
- Vad gör ni bra? 
- Vad kan bli bättre?

Trivalo´s unika Digital Audit ger 
er en nulägesanalys med insikter 
och potentialer utifrån ert 
underhållsdata. Starten på er 
digitaliseringsresa.

- Minimalt med insats från er
- Slutresultat på 4 kalenderveckor
- Passar alla underhållssystem
- Krävs ingen ny IT-installation

Se video med konkret 

kundexempel på trivalo.se


