
Frosio är en medlemsorganisation 
som arbetar för att möta det 
ökande behovet av kvalificerad 
och certifierad personal inom 

korrosionsskydd och ytbehandling. År 
2012 infördes ett liknande system för 
isolering. Frosio agerar opartiskt och är 

ackrediterade av Norsk Akkreditering. För 
att personer ska kunna bli Frosio-certifie-
rade inspektörer har organisationen satt 
upp krav, vilka omfattar både utbildning, 
yrkeserfarenhet och tentamen. Redan e"er 
några år visade det sig att ansträngningarna 
givit resultat vilket gjorde att krav infördes 

på att alla som arbetar med rostskydds-
målning på offshoreprojekt måste använda 
Frosio-certifierade inspektörer. Även i 
Sverige har beställare insett betydelsen av 
väl utbildad personal. Det har bland annat 
gjort att Vattenfall och Trafikverket numera 
ställer krav på att certifierade inspektörer 

Certifierade Frosio-inspektörer säkerställer 
bästa rostskyddsmålning

Rätt utförd ger rostskyddsmålning ett långvarigt korrosionsskydd för olika stålkonstruktioner. 
Tyvärr finns det många exempel där utfallet inte har blivit det förväntade. Dessa problem blev 
uppenbara på de norska oljeriggarna på Nordsjön, som började byggas på 1970-talet. För att 
höja kompetensen inom rostskyddsmålning bildades Frosio 1986.
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Advanced Surface Technology
Advanced Surface Technology är ett heltäckande 
verk om ytbehandling i två delar och beskriver 
ett brett spektra av ytbehandlingsmetoder och 
tillhörande kunskap. 

Pris för båda böckerna: 1250 kr (exkl. moms + frakt). 
Läs mer och beställ på ytforum.se

ska anlitas. Det gäller vid planering, appli-
cering och kontroll av rostskyddsmålning. 
De accepterar certifikat utfärdade av 
Frosio men också från den amerikanska 
organisationen NACE. NACE har partners 
i många delar av världen men i dagsläget 
är de inte representerade i Norden. Frosio 
har flera partners som är godkända att 
utföra utbildning varav en är norska Kiwa 
som Ytskyddsakademien samarbetar med, 
något som gör det möjligt att kunna utbilda 
sig i Sverige.

BÅDE TEORETISK KUNSKAP OCH 
PRAKTISK ERFARENHET KRÄVS
Den teoretiska utbildningen omfattar 80 
timmar och behandlar allt från materialval 
och konstruktion till förbehandling och 
färgsystem. Även standarder och andra 
specifikationer behandlas tillsammans 
med hälsa, säkerhet och miljö. Exempel på 
viktiga frågeställningar är att konstruktio-
nen är avgörande för att ge rätt förutsätt-
ning för rostskyddet. Det ska vara möjligt 
att komma åt att blästra på ett bra sätt. 
Vassa kanter ska vara avgradade och svets-
loppor och andra defekter ska vara avlägs-
nade. Blästring ska utföras till rätt renhet 
och råhet för att vidhä"ningen ska bli god. 
Färgsystem ska väljas med omsorg och app-
liceringen måste utföras med beaktande 
av väder och fuktighet. Detta och mycket 
mer behandlas under utbildning. För att få 
certifikat krävs att både de teoretiska och 
praktiska momenten vid examineringen 
klaras med godkänt resultat.

CERTIFIERADE INSPEKTÖRER I TRE 
NIVÅER
Certifieringen har tre olika nivåer beroende 
på den yrkesmässiga bakgrunden. Den 

högsta nivån, nivå III, erhålls för de som 
har minst fem års relevant erfarenhet inom 
området varav minst två år ska vara som 
inspektör. För nivå II krävs minst två års 
relevant erfarenhet. Nivå I gäller för de 
med ingen eller kortare erfarenhet än för 
kraven i nivå II. Certifikaten är giltiga i fem 
år och däre"er måste ny examinering göras 
för att man ska få behålla certifieringen.

– Många stålkonstruktioner tillverkas 
utomlands och där uppstår tyvärr en hel 
del felaktiga rostskyddsarbeten, många 
gånger beroende på okunskap och/eller 
slarv. Därför är det så viktigt att använda 
FROSIO-inspektörer före, under och e"er 
arbetet med rostskyddet, säger Roger 
Karlsson, Sweco, som var den första Fro-
sio-inspektören i Sverige.

YTSKYDDSAKADEMIEN 
ANORDNAR FROSIO-
UTBILDNINGAR
Enligt Ytskyddsakademien har Sverige 
förnärvarande cikra 150 certifierade Fro-
sio-inspektörer med nivå III. Ambitionen 
är att bidra till att antalet kan ökas. För att 
underlätta för deltagare i Sverige ordnar 
Ytskyddsakademien tillsammans med 
Kiwa Frosio-utbildningar i Sverige.

– Vi vet hur viktigt det är med kompetent 
personal för att rostskyddsmålning ska 
bli det goda korrosionsskyddet som är 
möjligt att få. Därför försöker vi underlätta 
för personer i Sverige att ha möjlighet 
att gå utbildningen utan att behöva resa 
utomlands, säger Tommy %örn, Ytskydd-
sakademien.

Nästa Frosio-utbildning genomförs i 
Stockholm den 21/11–2/12. Läs mer på 
ytskyddsakademien.se. 
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