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Det skrivs mycket om hur viktigt 
det är att vi alla hjälps åt för 
att minska CO2-utsläppen och 
fokuset ligger o"a på energi, 

plastpåsar, minskat matsvinn, second 
hand, minskade flygresor, etcetera.

Tyvärr uppmärksammas det fortfa-
rande inte hur viktigt det är att fokusera 
på att öka livslängden på befintliga utrust-
ningar och konstruktioner i betong och 
metall. Troligen beror det på okunskap, 
för annars borde informationen förmedlas 
om att tillverkning av 1 ton cement ger 
upphov till 0,9 ton CO2 samt att 1 ton stål 
ger 1,6 ton CO2.

Energifrågan har också diskuterats och 
skrivits mycket om de senaste månaderna, 
men ingenting om hur det är möjligt att 
spara energi i storleksordningen MWh 
genom att ytskydda pumpar.

Ytskyddsdagarna 31 januari – 1 februari 
kommer att kunskapsförmedla hur det 
är möjligt att minska miljöpåverkan och 
samtidigt spara pengar bland annat genom:

 » Konsulterna kompetensutvecklar sin 
personal så att de även kan beräkna 
när konstruktionerna kan renoveras, 
istället för att bygga nytt

 » Besiktningsmän/Inspektörer ska 
kunna ge beställarna rekommen-
dationer på hur det är möjligt att 
åtgärda uppkomna skador samt 
förebygga liknande skador på andra 
konstruktioner

 » Varför beständiga betongkonstruktio-
ner måste ytskyddas

 » Lämpliga ytskydd på olika betongska-
dor och appliceringsanalys

 » Vatten och fukt i betong samt hur 
detta kan förebyggas och hanteras när 
det redan finns i betongen

 » Drönare som ej handnära inspektion 
samt 3D på konstruktionerna

 » Industriella repklättrare för handnära 
inspektion samt renovering av kon-
struktionerna

 » Certifierade Frosio-inspektörer inom 
rostskydd och isolering

 » Underhåll av varmförzinkat stål

 » Svanengodkänt korrosionsskydd

 » Miljövänligare borttagning av 
korrosion

 » Läckagekostnader i rör

 » Minska energiförbrukningen genom 
att ytskydda pumpar

 » Egna agendor för broar, VA-Verk 
samt fastigheter/anläggningar så att 
de som arbetar med dessa konstruk-
tioner informeras om vilka skador 
som är vanliga och hur dessa kan 
repareras och förebyggas

Återigen är det ett mycket digert program 
och alla deltagare kan räkna med att de 
kommer att finna potentiella inbesparingar 
samt intressanta renoveringsmetoder och 
arbetssätt under Ytskyddsdagarna.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: TOMMY THÖRN, 
YTSKYDDSAKADEMIEN, 0706-57 57 88, TOMMY.THORN@YSA.EMAIL

Ökad Hållbarhet – Mindre miljöpåverkan

G Ö T E B O R G  3 1  J A N  –  1  F E B  2 0 2 3

Gratis VIP-Biljett!
Ytforum ger i samarbete med Ytskyddsakademien 
alla läsare av Ytforum en VIP-Biljett till Ytskydds-
dagarna 2023 vilket innebär deltagande under en 
dag gratis ( värde 2.750:- ) Skicka ett mail till tommy.
thorn@ysa.email, så skickar vi en VIP-Biljett med in-
struktioner hur denna används som anmälan.
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