
 

FROSIO-INSPEKTÖR 
ROSTSKYDD 
STOCKHOLM     
27.NOV – 1.DEC 2023 
Nu bara 1 vecka i klassrummet! 

Ytskyddsakademien och Inspection Works erbjuder en helt ny 

FROSIO-kurs i 2023, med en onlineplattform för förberedelser 3-4 

veckor innan vi träffas fysiskt i klassrummet. Du får mer tid att 

studera och behöver mindre tid borta från jobbet.  

Med FROSIO-certifikat har du bevis på dina kunskaper som 

inspektör och en stor fördel då allt fler kräver FROSIO-certifiering i 

sina standarder och vid stora projekt. 

Vem? Utbildningen er avsedd för beställare, konsulter, 

entreprenörer, kontrollanter, inspektörer, företagsägare samt övrig 

yrkespersonal som arbetar med projektering, konstruktion, inköp, 

inspektion eller applicering av ytbehandling och rostskyddsmålning. 

 

 

Utbildning och 

certifiering av 

Inspektörer  gällande 

Rostskyddsmålning 

samt Ytbehandling 

____ 

Online lärande +             

1 vecka klassrum 

____ 

Förkunskaper är bra, 

men inget krav 

____ 

Begränsat antal 

platser! 

ANMÄLAN & MER INFO: 

Tommy Thörn 
tommy.thorn@ysa.email         

0706 57 57 88 

Kurt Fredrikson 
kurt.fredrikson@gmail.com       

070 637 57 01 

Andreas Vestre 
andreas@inspectionworks.no  

+47 98672616 
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INFORMASJON: 
Innehold:  
Utbildningen sker först via självstudier online som tillhandahålls av Inspection Works. E-lärandet innehåller 

stora delar av teorin i form av lektioner, filmer, demonstrationer, frågesporter, artiklar och problemlösning. I 

klassrumsveckan kommer fokus ligga på upprepning från e-lärandet, några nya ämnen, grupparbete och 

praktiskt arbete som inspektör. Vi ägnar bland annat en hel dag åt att lära oss hur man använder 

inspektionsverktyg och instrument. 

 

Ämnen: 
• Inspektionsarbete och inspektörens roll 

• Materialtyper och design 

• Korrosion 

• Omgivande förhållanden 

• Ytor för färg/beläggningar 

 

• Färg och beläggningar 

• Krav på arbetets utförande 

• Standarder, specifikasjoner och 

inspektionsmetoder 

• Hälsa, säkerhet och miljö 

Kompetens och erfarenhetsbakgrund 
I enlighet med FROSIO’s standardkrav måste alla kandidater genomgå en 80 timmars utbildning och klara 

efterföljande examen. Kompetens och bakgrund hos kandidaterna definieras i standarden och erfarenhet kan 

införskaffas efter avklarad examen. FROSIO’s program beskriver de tre nivåerna som finns att erhålla:  

Inspektör certifikat nivå l: En person som genomgått utbildningen, klarat examineringen, men saknar relevant 

erfarenhet.  

Inspektör certifikat nivå ll: En person som genomgått utbildningen, klarat examineringen och har minst 2 års relevant 

erfarenhet.  

Inspektör certifikat nivå lll: En person som genomgått utbildningen, klarat examineringen och har minst 3 års relevant 

erfarenhet och utöver kraven i nivå ll även minst 2 års dokumenterad inspektions-/kontrollerfarenhet 

Språk 
Utbildningen i Stockholm 27. november – 1. december 2023 kommer at hållas på norska. Teoriprov har 

översatts till svenska och du kan självklart svara på svenska. 

Kostnad 
€4200 inkl. kursmaterial, luncher, kafferaster, examensavgift och certifikat. 

Examinering 
Examineringen enligt FROSIO’s utbildningsschema omfattar en teoretisk och en praktisk del på vardera 4 

timmar, och kommer att genomföras av FROSIO på den sista utbildningsdagen. För att erhålla certifiering, 

måste kandidaterna klara såväl den praktiska som den teoretiska examen.  


