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YTSKYDDSAKADEMIEN FÖRMEDLAR KUNSKAP OCH RÅDGIVNING

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

Ytskyddsakademien startades 2020 för att personer med verklig spets-
kompetens (30-40 års erfarenhet) gällande renovering och ytskydd av 
utrustningar och konstruktioner i betong och metall skall kunna förmedla 
sina kunskaper till de personer och företag som önskar kompetens-
utveckling inom dessa arbetsområden.

De senaste 2 åren under pandemin har Ytskyddsakademien genomfört 
distansutbildningar för över 1.000 personer.

Kunskapsförmedlingar har fokuserat på inspektion, tillståndsbe-
dömning, appliceringsanalys, åtgärdsplan, renovering och ytskydd av 
utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

Företagen som kompetensutvecklat sin personal har 
varit bl.a VA-Verk, gruvor, stålverk, processindustrin, kraft-
värmeverk, kärnkraftverk, konsulter och entreprenörer. 

Många av dessa deltagare har också ”skräddarsytt” dist-
ansutbildningar för sitt företag för att på detta sätt 
fördjupa kompetensutvecklingen i de kunskapsområden 
som har varit lämpligt för respektive företag.

Tack vare responsen och efterfrågan så kommer 
Ytskyddsakademien att fortsätta kunskapsförmedla 

renovering och ytskydd av betong och metall genom:

• Distansutbildningar

• Skräddarsydda utbildningar per företag

• Kunskapsdagar runt om i landet

• Ytskyddsdagarna i slutet av januari varje år 

Information gällande utbildningarna och kunskapsdagarnas agendor 
läggs kontinuerligt ut på hemsidan www.ytskyddsakademien.se och 
information gällande Ytskyddsdagarna på www.ytskydd.com.
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INNOVATIVA FÖRETAG
“Distansutbildningen har varit ett utmärkt sätt att fördjupa 

kunskapen om reparationsåtgärder. Att bättre känna till vil-
ka produkter och metoder som finns, hur de fungerar och hur 
kostnadseffektiva de är. Det är viktig kunskap när vi rekommende-
rar om en konstruktion t.ex skall repareras eller rivas.

Möjligheten att själv kunna påverka innehållet uppskattas mycket, 
vilket möjliggör effektiv kunskapsförmedling inom områden som är relevanta för just 
vår verksamhet. Kontaktnätet som skapats kan vara en viktig grund för eventuella 
samarbeten med andra konsulter och entreprenörer i framtida uppdrag”, säger Upp-
dragsledarna Gustav Noren och Markus Steiner.

Fördjupad kompetens via Ytskyddsakademin stärker kvali-
tén på slutleveransen för FSP Sweden.

Genom Ytskyddsakademin har FSP Sweden genomfört flera 
distansutbildningar för att bredda kunskapen om ytskydd hos 
personalen. 

”God utbildning ger personalen trygghet och kompetens. Det-
ta stärker våra tjänster vilket i sin tur ger bättre leverans till slutkund. Engage-
manget bland personalen har varit stort under Ytskyddsakademins samtliga 
utbildningar och framför allt har det varit roligt att genomföra kurserna”, säger 
Jacob Ramberg, General Manager Western Europe.”

För oss som jobbar med VA-infrastruktur utgör Ytskyddsaka-
demien en viktig samarbetspartner som besitter en erfa-

renhetsbank och ”know-how” erfarenhet som är unik.

Som uppdragsledare är det vår skyldighet att ta del av denna 
kunskapsbank och föra den vidare till våra kunder redan i ett 
utredningsskede.

YSAkademiens grundtanke ligger dessutom helt i linje med vår ambition att som 
en central samhällsaktör bidra till en hållbar utveckling, säger uppdragsledare 
Björn Stödberg.

Vi insåg för några år sedan att vi behöver bevara våra befint-
liga betongkonstruktioner. Detta för att bevara kapitalvär-

det i våra anläggningar, minskat investeringsbehov, samt sam-
tidigt minska miljöpåverkan genom ett minskat behov av 
nybyggnation.

För att erhålla ökad kunskap när det gäller renovering och 
ytskydd av betong  har vi deltagit i ett antal av Ytskyddsakademiens utbildningar, 
seminarier och konferenser. Dessa har varit över förväntan då varje föredragshål-
lare har haft spetskompetens i sitt kunskapsområde. 

Erhållen kunskap har gjort att vi har kunnat kontrollera om konsulter och entre-
prenörer har den kunskap som är nödvändig för att kunna utföra inspektioner, 
tillståndsbedömningar, renoveringar och ytskydd på våra betongkonstruktioner.

Inspektionerna och tillståndsbedömningar har identifierat de av våra betongkon-
struktioner som behöver renoveras så att vi har kunnat lägga upp en strukturerad 
förnyelseplanering. Detta arbete är nu startat och komma att löpa under många 
år framöver.

 

ROGER ALLEN,  
NODRA  

(NORRKÖPING VA)



Avsändare:
Ytskyddsakademien
Box 5273
402 25 Göteborg  
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De senaste 2 åren under pandemin har Ytskyddsakademien genomfört 
distansutbildningar för över 1.000 personer.
Företagen som kompetensutvecklat sin personal har varit bl.a VA-Verk, 
gruvor, stålverk, processindustrin, kraftvärmeverk, kärnkraftverk, konsul-
ter och entreprenörer. 
Många av dessa deltagare har också ”skräddarsytt” distansutbildningar 
för sitt företag för att på detta sätt fördjupa kompetensutvecklingen i de 
kunskapsområden som har varit lämpligt för respektive företag.

 Kontaktpersoner: 

Tommy Thörn 
0706-57 57 88 

tommy.thorn@ysa.email

Anders Karlsson 
0733-88 87 39 

anders.karlsson@ysa.email

KUNSKAPSFÖRMEDLARE
är medlemmar i Ytskyddsakademien  

och de flesta har 30-40 års erfarenhet i sitt 
arbetsområde gällande inspektion, till-
ståndsbedömning, appliceringsanalys, 
åtgärdsplan, renovering, ytskydd samt  

förstärkning av konstruktioner och  
utrustningar i betong och metall.
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KUNSKAPSDAGAR  
DISTANSUTBILDNINGAR 
www.ytskyddsakademien.se
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