
FROSIO INSPEKTÖRER ROSTSKYDD  
VARFÖR ÄR DE SÅ VIKTIGA?



SKADAT ROSTSKYDD ÄVEN HOS ER?

YTSKYDDSAKADEMIEN FÖRMEDLAR KUNSKAP OCH RÅDGIVNING

FROSIO Inspektörer ser till att rostskyddsskador undviks.

 Redan i mitten av 80-talet så insåg offshoreindustrin att de 
rostskyddsskador som uppstod på riggarna var väldigt kostsamma att 
åtgärda ute på Nordsjön.

 Många av dessa rostskyddsskador berodde på okunskap i projektering- 
och konstruktionsfasen samt dåligt utförda appliceringar av rostskyddet.

 Därför bildades organisationen Frosio 1986 för att kvalitativa 
kontroller skall utföras före, under och efter applicering av rostskyddet.

 Det visade sig inom bara några år att kontroller genomförda av FROSIO 
Inspektörer Rostskydd bevisligen ökade livslängden på rostskyddet och 
därmed minskade underhållskostnaden av ytskyddet med så stora belopp 
att en ny Norsok standard M-501 infördes så att alla som arbetar med 
offshoreprojekt måste använda FROSIO Inspektörer Rostskydd.

	 Effekten	av	FROSIO	Inspektörer	Rostskydd	har	gjort	att	det	nu	finns	
över 10 000 certifierade personer runt om i världen.

 Även i Sverige har beställare under många år uppmärksammat 
rostskyddsskador vilka inte borde ske.

 Detta har inneburit att bl.a Vattenfalls nya standard 2021 innehåller ett 
krav	på	att	certifierade	FROSIO- eller NACE Inspektörer Level II eller III 
måste användas före, under och efter applicering av rostskyddet och 
dessa nya standard är:

• Vattenfalls Målningsanvisning
• SIS-TS 44:2017 Korrosionsskydd genom målning av stålkonstruktioner

	 I	båda	standard	är	kvalifikationskraven	bl.a	att	FROSIO-	eller	NACE	
Inspektörer Rostskydd nivå II eller III skall användas vid:
• Arbetsledning och övervakning av rostskyddsbehandlingen enligt 

SS-EN ISO 12944 och SS-EN 1090-2 inklusive förbehandling enligt 
SS-EN ISO 8501

	 Detta	visar	hur	viktigt	det	är	att	använda	certifierade	FROSIO	
Inspektörer	Rostskydd	även	i	Sverige	och	fler	beställare,	tillverkare	av	
stålkonstruktioner, konsulter och entreprenörer kommer garanterat att 
inse hur viktigt det är att anlita FROSIO Inspektörer för att säkerställa 
bästa möjliga applicering av rostskyddet.



Varför är certifierade FROSIO Inspektörer så viktigt?
Roger Karlsson, Sweco var den förste FROSIO Inspektören 
Rostskydd i Sverige och har varit med och arbetat fram 
Rostskyddsstandarder	 för	 bl.a	 Sjöfartsverket,	 Trafikverket	
och Vattenfall sedan 1980-talet. 

“Många stålkonstruktioner tillverkas utomlands och där 
uppstår tyvärr en hel del felaktiga rostskyddsarbeten och 
många gånger beroende på okunskap och/eller slarv. Där-
för är det så viktigt att använda FROSIO Inspektörer före, 
under och efter arbetet med rostskyddet.”

Kurt Fredrikson har arbetat i ledande befattning inom färg-
industrin i 44 år och han har deltagit i både det Svenska 
såväl som det Europeiska arbetet gällande standardisering 
inom rostskyddsområdet.

“Det måste bli självklart hos såväl stålbyggare, konsulter, 
entreprenörer och färgfabrikanter att rostskyddet av bäran-
de stålkonstruktioner måste utföras på bästa sätt och här 
kommer FROSIO Inspektörerna Rostskydd att vara viktiga 
så att kvalitativa kontroller utförs.”

Hans Pétursson	 är	Trafikverkets	 specialist	på	underhåll	av	
stålbroar	och	han	är	medlem	i	SIS-TK	146/AG	62	-	Korrosion/
Förbehandling och rostskyddsmålning. Det är den arbets-
grupp inom SIS som arbetar med rostskyddstandarder som 
t.ex.	SS-EN	ISO	12944.	Arbetsgruppen	har	bl.a	tagit	fram	SIS-
TS 44.

”Trafikverket arbetar enligt SIS-TS 44:2017 vilket innebär att 
FROSIO eller NACE Inspektörer används före, under och 
efter arbetet med rostskyddet. Detta för att säkerställa att 
kvalitativa kontroller utförs.”

Krister Henningsson, Södra Cell Värö har ansvaret för 
underhållet av bygg och fastigheter och har arbetat med 
rostskydd i över 30 år.

”Vid projektering har det visat sig att det många gånger är 
nödvändigt att Frosio Inspektörer Rostskydd samt Ytskydds-
kunnig person från beställaren är delaktiga i projektledning 
i ett tidigt stadium för att säkerställa rätt val av ytskydd. 
Detta samt att Frosio Inspektörer kvalitetssäkrar tillverk-
ningen av stålkonstruktioner före, under och efter arbetet 
med rostskyddet gör att underhållskostnaden av ytskydd 
minskar med stora belopp.”

Mikael Nielsen, Vattenfall Vattenkraft har arbetat i under-
håll inom tillverkningsindustrin, kemiindustrin , elindustrin 
i 41 år på olika befattningar.

”För oss är det viktigt att ta med FROSIO Inspektörer i ett 
tidigt stadium dvs redan när man tar fram underlag mm, 
och under hela projektet, för att   höja kvalitén och undvika 
förödande fel och brister. Detta ger oss hög kvalité och lång 
livslängd.” 



Avsändare:
Ytskyddsakademien
Box 5273
402	25	Göteborg		

Ytterligare information

Tommy Thörn 
0706-57 57 88 
tommy.thorn@ysa.email

Kurt Fredrikson 
0706 37 57 01 
kurt.fredrikson@gmail.com

www.ytskyddsakademien.se1
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Certifierade FROSIO Inspektörer Rostskydd Level III

1. Ahnelövs industrimålning  
Tony	Ahnelöv 
070 893 27 84 
tony@ahnelovsindustrimalning.se

2. AFRY 
Charlotte	Persson 
076 135 99 19 
charlotte.persson@afry.com

3. Splatt Rope Access 
Tony Splatt 
+49 176 707 63 396 
ynotsplatt@yahoo.se

4. SWECO 
Roger Karlsson 
070 662 74 79 
roger.karlsson@sweco.se

5. Linköpings  
Ytbehandlingsteknik 
Niklas Dahlberg 
info@lytek.se 
070 603 55 07

6. Wingafield 
Magnus	Arvidsson 
070 923 53 24 
magnus.arvidsson@wingafield.se

7. Färgin / Hinkebo 
Ulf Lundgren 
073-690 00 95 
ulf@hinkebo.se

8. Allblästring 
Peter	Tilder 
070 877 17 34 
peter.tilder@allblastring.se

9. Waahler Måleri  
Niklas Waahler 
niklas.waahler@waahlermaleri.se 
073 551 82 17

10. Myab Solutions  
Jörgen Nyström 
jorgen.htc@gmail.com 
070 218 10 33

11. Nilom  
Yvonne	Purra 
yvonne@nilomab.se 
070 354 25 94

12. KJ FÄRG & KONSULT  
Kenneth Jönsson 
kenneth@kjfargkonsult.se 
073 340 70 20
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Innebär högsta kunskapsnivå och max 5 år gammalt certifikat
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