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SKADAT ROSTSKYDD ÄVEN HOS ER?

YTSKYDDSAKADEMIEN FÖRMEDLAR KUNSKAP OCH RÅDGIVNING

Rätt teknologi på Rätt plats på Rätt sätt, i Tid. 

Ytskyddsakademiens 80 distansutbildningar och kunskapsförmedlingar 
under våren 2021 blev så uppskattade som vi hoppades på. 

Deltagare har berättat för oss att de fått mycket kunskap som de har 
saknat i sitt arbete gällande inspektion, tillståndsbedömning, applicerings- 
analys, åtgärdsplan, renovering, ytskydd samt förstärkning av utrustningar 
och konstruktioner i metall.

Det har också visat sig att en del av deltagarnas konsulter och entrepre- 
nörer saknar viss kunskap, vilket resulterat i otillfredsställande förslag på 
lösningar.

Med dessa erfarenheter, och inte minst förfrågningar 
från ett antal deltagare så har Ytskyddsakademien  
arbetat fram sex skräddarsydda distansutbildningar 
för beställare, konsulter, entreprenörer m fl som arbetar 
med rostskydd.
Dessa kommer att genomföras torsdagar 09.00–10.00 
med start 30 september och sista kunskapsförmedling 
4 november.

Kunskapsområden som förmedlas berör skador, orsaker och lämpliga 
åtgärder gällande:

 • Auktorisation av rostskyddsmålande företag 

 • Frosio inspektörer

 • Katodisk filmgalvanisering

 • Kompositer

 • Kontrollutrustning

 • Rost – Korrosion – Erosion

 • Skador på rostskyddsmålning

Dessa kunskapsförmedlingar genomförs för att underlätta för projek-
tering, upphandling och kunskapskontroll gällande:

 • Konsulter och entreprenörer

 • Rostskyddsmålande entreprenörer

 • Tillverkning av nya konstruktioner

DISTANSUTBILDNING
ROSTSKYDD



Ytterligare information respektive agenda finns på www.ytskyddsakademien.se

Kunskapsförmedling Rostskydd

SKADOR PÅ  
ROSTSKYDDSMÅLNING

TORSDAG  
30 SEPTEMBER  

09.00–10.00

ROST 
KORROSION

EROSION
TORSDAG 7 OKTOBER  

09.00–10.00

FROSIO 
& AUKTORISATION 

ROSTSKYDDSMÅLANDE 
FÖRETAG

TORSDAG 14 OKTOBER  
09.00–10.00

KONTROLLUTRUSTNING
TORSDAG 21 OKTOBER  

09.00–10.00

KATODISK 
FILMGALVANISERING

TORSDAG 28 OKTOBER 
09.00–10.00

KOMPOSITER
TORSDAG 4 NOVEMBER  

09.00–10.00

Kurt Fredrikson har under 44 år arbetat inom färgindustrin 
som produktchef, försäljningschef, VD samt varit involverad 
i både europeiskt och svenskt arbete med standardisering 
inom rostskyddsmålning.

Kunskapen som kommer delges är bl a de olika orsakerna 
till skador på rostskyddsmålning och hur dessa skador kan 
åtgärdas samt förebyggas så att skadorna inte uppstår.

Mats Nordin har arbetat inom färgindustrin i 45 år och 
framförallt med rostskydd i en mängd branscher och miljöer. 
Certifierad FROSIO inspektör level 3, sedan 1998. 

Kunskap som kommer att delges är bl a varför det uppstår 
skador på metall förorsakade av erosion och de vanligaste 
typerna av korrosion samt hur det är möjligt att undvika 
dessa skador.

Charlotte Persson är ordförande i branschorganisationen 
Auktorisation för Rostskyddsmålning i Sverige och hon är 
FROSIO inspektör sedan 20 år. 

Kunskap som kommer att förmedlas är bl a varför certifierade 
Frosio inspektörer och auktoriserade rostskyddsmålande 
företag kan säkerställa kvalitativ inspektion och rostskydds- 
målning.

Thomas Ringvall och Peter Andersson har arbetat med 
kontrollutrustning inom Ytskyddsbranschen i över 30 år.

Kunskap som kommer att delges är bl a hur det är möjligt 
att förebygga skador och avvikelser genom egen kontroll 
eller utomstående företag. Presentation av de olika kontroll- 
utrustningarna som är lämpliga att använda för att uppnå 
kvalitativ rostskyddsmålning.

Thor Smette som är den person i Norden som har mest 
erfarenhet gällande katodisk filmgalvanisering och kunskap 
om 30-års referenser.

Kunskapen som kommer att förmedlas är bl a teknologin, 
inskrivning i AMA, appliceringsätt, lämpliga och olämpliga 
användningsområden samt 30 års referenser i Norden  
i verkligt korrosiv havsmiljö.

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har 
arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka 
betong och metall.

Kunskapen som förmedlas är bl a kompositteknologins 
utveckling under 40 års tid, lämpliga och olämpliga använd- 
ningsområden samt några av de 10 000 referenserna  
i Norden.



Avsändare:
Ytskyddsakademien
Stora Åvägen 21
436 34 Askim  

DISTANSUTBILDNINGAR
SKADOR ROSTSKYDD
ORSAK – ÅTGÄRD

Tack vare distansutbildningarna under våren 2021 så har Ytskydds- 
akademien fått ett antal förfrågningar från deltagare om behovet 
av fler kunskapsförmedlingar.
Med dessa erfarenheter, och inte minst förfrågningar från ett antal 
beställare, konsulter och entreprenörer så har Ytskyddsakademien 
arbetat fram sex skräddarsydda distansutbildningar för rostskydd. 
Dessa kommer att genomföras torsdagar 09.00–10.00 med start 
30 september och sista kunskapsförmedling 4 november.

 Kontaktpersoner: 

Tommy Thörn 
0706-57 57 88

Anders Karlsson 
0733-88 87 39

KUNSKAPSFÖRMEDLARE
är medlemmar i Ytskyddsakademien  

och de flesta har över 25 års erfarenhet  
gällande inspektion, tillståndsbedömning, 

appliceringsanalys, åtgärdsplan,  
renovering, ytskydd samt förstärkning  

av konstruktioner och utrustningar
i metall. 

AGENDA OCH
INTRESSEANMÄLAN 

www.ytskyddsakademien.se

KUNSKAPSGARANTI 
VI GARANTERAR att alla deltagare  

på dessa distansutbildningar kommer  
att erhålla kunskap om teknologier och 

arbetssätt som innebär ökad livslängd på 
konstruktioner och utrustningar i metall.  

De som inte är nöjda med kunskaps- 
förmedlingen skickar ett mail till  

Tommy Thörn inom 15 minuter  
efter utbildningens slut för då  

debiteras ingen kostnad.


