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Sammanfattning 
Examensarbetet har titeln ”Undersökning av olika rostskydd hos armering och 
ingjutningsgods”.  
 
Betongkonstruktioner behöver vara armerade för att klara de belastningar som de utsätts för. 
Speciellt om de är exponerade i väldig korrosivaggressiv miljö kan komplikationer som 
sprickbildning i betong och rostning av armering ske. För att undvika att detta sker krävs ett 
tjockt täckskikt av en mycket god betongstandard. Det är inte alltid möjligt eftersom det ofta  
krävs att konstruktionerna är tunna och då räcker inte det minskade täckskiktet som skydd. 
Armeringen måste då skyddas mot rost på andra sätt. 
Exempel på metoder som kan användas är epoxibeläggning, rostskyddsmålning, 
varmförzinkning samt rostfritt material. Målet med arbetet är att jämföra dessa metoder. 
Beroende på olika aspekter, främst ekonomi är de olika metoderna mer eller mindre lämpade. 
Varmförzinkning är den metod som är bäst ur de flesta aspekterna. Men om man vill ha den 
absolut bästa korrosionsbeständiga lösningen bör man redan i konstruktionsstadiet bestämma 
sig för att använda rostfritt stål till armeringen.  
Rostfritt ger en lång nästan underhållsfri livslängd. Nackdelen här är att det är väldigt dyrt och 
ännu inte så vanligt hos armeringstillverkare i Sverige. 
När det gäller epoxibeläggning av armering så förekommer det inte längre i så stor 
utsträckning. Det beror främst på de stora skador som har påvisats.  
Rostskyddsmålning är fortfarande ett användbart alternativ men här bör arbetskostnaderna 
beaktas.  
 
Valet av rostskydd måste övervägas utifrån samtliga intressanta aspekter. Allt beroende på 
bland annat ekonomi, miljöklass och livslängd.  



Abstract 
The examination work is named “Investigation of different kinds of corrosion protections on 
reinforcement and concrete embedded goods”. 
 
Concrete structures need to be reinforced to manage the pressure they are being exposed to, 
special if they are exposed in a very corrosive aggressive environment, complications as 
cracking in concrete and corrosion of reinforcement may occur. To avoid this it needs a 
special depth with very good concrete over the rebar’s. This isn’t always possible, sometimes 
you need a thin construction and then the reduced depth isn’t enough as protection. The 
reinforcement then needs another kind of corrosion protection.  
Some methods that are being used are epoxy coatings, corrosion protection painting, hot dip 
galvanizing and stainless steel. The aim of this work was to compare those methods. Due to 
different aspects mainly economy, the methods are more or less suitable. Hot dip galvanizing 
is the best method in many ways. But if you want the very best corrosion resistance solution 
you should use stainless rebar’s from the first beginning of a construction-phase.  
Stainless steel gives a long and almost free maintenance in a life length. The disadvantage of 
this is the cost and that it’s unusual in Sweden. 
When it comes to epoxy coated reinforcement it isn’t allowed anymore. It’s because of the big 
damage that has been discovered. Corrosion protection painting is still being used as an option 
but the working cost should be observed. 
 
The choice of corrosion protection must be chosen in conjunction with all aspects. All from 
economy, environment and length of life.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Visste Du att 4 % av Sveriges BNP rostar bort varje år? Att använda en rostskyddsmetod för 
att skydda produkter mot korrosion reducerar detta slöseri. Att belägga dem med ett rostskydd 
eller använda ett rostfritt material ökar korrosionsskyddet som i sin tur förlänger livslängden. 

Abetong Precon AB är Sveriges 3:e största tillverkare av prefabricerade betongkonstruktioner 
med en årlig omsättning på ca 500 Mkr och ca 450 anställda. De tillverkar flera produkter 
som används i utsatta miljöer och använder sig ofta av tunna konstruktioner. För att kunna ha 
ett tunnare täckskikt än vad som är brukligt krävs god kunskap om rostskydd hos armering 
och ingjutningsgods, vilket är grunder till denna uppgift. 

1.2 Mål 
Undersökningen har främst byggt på de frågeställningar som givits, men även bakgrunden till 
metoderna och var av behoven uppkommer.  

Examensarbetet går ut på att undersöka de olika rostskydd som finns hos armering och 
ingjutningsgods. Rostskydd som kommer studeras är epoxibeläggning, rostskyddsmålning, 
varmförzinkning samt rostfritt material. De aktuella frågeställningarna är de ekonomiska 
aspekterna och hur hanteringen bör gå till för att kunna undvika skador. Annan viktig fråga är 
hur det behandlade godset uppträder tillsammans med betong samt hur påverkan på 
täckskiktet blir i olika miljöklasser. Viktigt är också att ta reda på vilka arbetsområden de 
olika rostskydden är mest lämpade för.  
I undersökningen kommer även åsikter från myndigheter som Boverket och Vägverket tas 
med.   

1.3 Metod 
Rapporten är upplagd på följande sätt. Första delen förklarar bakgrunden till varför armering 
behöver rostskyddas och vad det är som händer när stål gjuts in i betong. Detta redovisas i 
kapitel 2.  

Sedan redovisas de olika metoderna för rostskydd. Epoxibeläggning behandlas i kapitel 3, 
rostskyddsmålning i kapitel 4, varmförzinkning i kapitel 5 och rostfritt material kapitel 6. 
Resultatet av de olika metoderna samt olika jämförelser dem emellan redovisas i kapitel 7. I 
kapitel 8 analyserar jag de fakta som kommit fram och redovisar slutsatsen. 

Jag har i arbetet använt mig av följande faktainsamlingar: 

• läst litteratur. 

• samtalat med yrkesverksamma personer med relevant kunskap för denna 
undersökning. 

• hämtat information från Internet då litteratur fattats. 
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2 Korrosion 
Korrosion kommer av det latinska verbet corrodere som betyder sönderfräta eller 
söndergnaga. Idag definieras det enligt ISO 8044 som en fysikalisk-kemisk reaktion mellan en 
metall och dess omgivning. Det är även ett samlat begrepp för alla materials förstöring. Rosta 
gör som bekant bara stål. 

När metaller utvinns ur malm tillförs det energi. Metallen får då ett högre energitillstånd än 
malmen. Ett material som korroderar strävar då efter att återfå sitt naturliga tillstånd. Endast 
det högre energitillståndet räcker inte för att material skall korrodera. För att stål skall börja 
rosta i vanliga miljöer krävs tillgång till både syre och vatten. Salter, smutspartiklar, damm 
etc. påskyndar processen. Praktiskt taget all korrosion i normal miljö är galvanisk korrosion. 

Stål är idag den mest använda metallen. Enda nackdelen är att den har en alltför hög 
korrosionshastighet i många miljöer, se exempel på bild 1. Ett stort ekonomiskt intresse är att 
skydda stålkonstruktioner och andra föremål mot rost.  

 
Bild 1. Rostat armeringsjärn. 
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2.1.1 Galvanisk korrosion 
Om två hopfogade metaller utsätts för galvanisk korrosion är det alltid den med lägst potential 
som korroderar och löses upp. Den tjänstgör då som (offer-) anod medan den andra metallen, 
katoden, blir i samma mån skyddad mot korrosion. Man bör där av inte sammanfoga material 
med allt för olika elektrodpotential, se bild 2. Rostfritt skyddas t ex. av stål men inte av guld 
och stål skyddas av zink men inte av tenn. I torr luft spelar det inte så stor roll men i fuktig 
luft och framförallt i vatten bör en konstruktion bestå av samma material. Om anodytan i 
förhållande till katoden är väldigt liten blir skadorna större. Man bör ordna så att den oädlare 
metallen har större fria ytor än den ädlare. 

Bild 2. Galvanisk spänningsserie. 

Skador som orsakats av galvanisk korrosion beroende på elektrisk kontakt mellan 
räckesståndare och armering är ganska vanlig, se bild 3. Idag finns modern utrustning och 
metoder för att mäta upp och lokalisera vilken eller vilka av räckesståndarna som står i 
elektrisk kontakt med armeringsjärnen i bron och därmed orsakar att samtliga räckesståndare 
korroderar. 

 
Bild 3. Rostat räcke ingjutet i betong. 
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2.1.2 Korrosivitetsklass 
För att man ska kunna bedöma korrosionsrisken har miljöklasser definierats. Enligt BSK 99 
sidan 20 är de följande, se tabell 1. 

Miljöklass Miljöns korrosivitet Miljöexempel 

C1, M0 enl. BSK 94  Mycket låg Inomhus i torr luft, t ex i en 
uppvärmd lokal. 

C2, M1 enl. BSK 94 

 

Låg Inomhus i luft med växlande 
temperatur och fuktighet samt 
med obetydliga halter 
luftföroreningar, t ex i en icke 
uppvärmd lokal. 

C3, M2 enl. BSK 94 

 

Måttlig Inomhus vid måttlig 
fuktpåverkan och måttliga halter 
luftföroreningar. Utomhus i 
inlandet i luft med låga halter 
luftföroreningar, t ex i ett större 
område utan större tätort. 

C4, M3 enl. BSK 94 Hög I luft med förhöjda halter 
aggressiva luftföroreningar, t ex i 
en större tätort eller i ett 
industriområde. Över hav eller 
i närheten av kust, dock inte i 
en zon med saltvattenstänk. 

C5-Industriell, M4A 
enl. BSK 94 

Mycket hög Inomhus och utomhus vid 
ständigt mycket hög 
luftfuktighet eller ständig 
kondens. I salt eller sött vatten 
eller i jord.  

C5-Marin, M4B enl. 
BSK 94 

Mycket hög Inomhus och utomhus i 
industriområde med höga halter 
aggressiva luftföroreningar, t ex 
vid vissa kemiska industrier, 
raffinaderier eller 
konstgödselfabriker. 

Tabell 1. Miljöklasser enligt BSK 99. 

 

I kap 8:7 i BSK 99 finns krav på att en stålkonstruktion i korrosiv miljö (C2-C5) skall få 
erforderligt rostskydd. Erforderligt rostskydd för en konstruktionsdel ingjuten i betong är att 
den skall rostskyddas till ett djup av minst 50 mm under betongytan. 

För konstruktioner i luft ger system med zinkrik grundfärg eller zinkmetall som 
grundbeläggning normalt den största livslängden i respektive korrosivitetsklass. För ytor som 
kan komma att exponeras för långvarig eller ständig kondens bör varmförzinkning eller 
målningssystem med zinkrik grundfärg undvikas. (BSK 99, 8:72) 
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2.2 Kontroll av rostskydd 
Enligt BSK 99, 9:65 ska en grundkontroll av rostskydd omfatta: 

• Kontroll av att förbehandlade stålytor som skall beläggas har avsedd renhet. 

• Mätning av beläggningens skikttjocklek. Tillåten avvikelse för enskild mätning 
framgår av tabell 9:45a. Medelvärdet av mätresultaten inom varje representativt 
område får inte vara lägre än fordrat värde. 

• Kontroll av att utförandet av rostskyddet i övrigt överensstämmer med BSK 99, 
8:7. 

2.3 Korrosion som sker i betong 
Armerad betong är en framgångsrik metod som har används länge. Men idag börjar många 
armerade betongbyggnader att visa på allvarliga skador, se bild 4. Särskilt de som är över 30 
år gamla. Huvudorsaken är att armeringsstålet har korroderat. Den årliga kostnaden för 
reparation av armerad betong överstiger idag 50 miljarder bara i Västeuropa. 

Armeringsjärn består av kolstål och innehåller då <2 % kol. 

 
Bild 4. Korrosionsskada. 

Betong har sprickor och porer som fukt kan tränga ner i. Är då armeringsstålet oskyddat kan 
det i vissa miljöer korrodera. Endast täckskiktet av betong ger i sig ett visst korrosionsskydd 
på stålet. Genom att använda sig av ett tjockare skikt med betong skulle det ge ett bättre skydd 
mot korrosion men det är inte alltid möjligt att genomföra det. Även lägre vattencementtal och 
tätare betong bidrar till att ge armeringsmaterial ett bättre korrosionsskydd. 

Täckskiktet över armeringsstålen kan spricka och skala av detta eftersom rost har 3-7 ggr 
större volym är stål, se bild 5. När det gäller ingjutningsgods är dessa ofta dåligt rostskyddade 
och ger då ett problem med rostrinning på betongytor samt sprickbildning och avskalning. 

 
Bild 5. Avspjälkning av täckskikt över armeringsstålen i källartak 

 på grund av armeringstålens korrosion. 
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”Extra” korrosionsskydd för ingjutet stål kan ibland vara både nödvändigt och fördelaktigt. 
Bland de metoder som används är t ex belagt stål som epoxi eller varmförzinkning. För belagt 
stål är frågeställningarna vidhäftning mellan stål och beläggningsmaterial samt vidhäftningen 
mellan betong och beläggningsmaterial. 

De två vanligaste orsakerna till korrosion av stål ingjutet i betong är karbonatisering och 
kloridinträngning, vilket beskrivs i bild 6. 

2.3.1 Karbonatisering 
Karbonatisering uppstår när koldioxidgas från luften tränger in i betongens porer och 
neutraliserar det alkaliska passiverande skikt som normalt skyddar armering. Detta bildar en 
relativt väldefinierad front som åtskiljer en yttre zon av karbonatiserad betong med pH-värde 
<9 från en inre zon av okarbonatiserad betong med bibehållet högt pH-värde. När fronten når 
armeringsstålet är alkaliniteten borta, det aktiveras på grund av det låga pH-värdet. Vid detta 
skede börjar stålet att rosta med en hastighet som i första hand bestäms av hur snabbt syre 
(O2) kan tränga in. Då täckskiktet på nyare konstruktioner är betydligt tunnare, 25-35 mm, går 
denna process relativt fort. I karbonatiserad betong börjar armering korrodera då fuktigheten 
blir tillräckligt hög, exempel är förhållandet som normalt råder utomhus. Är relativa 
fuktigheten under 60 sker ingen korrosion. För en relativ fuktighet på 60 eller mer ökar 
korrosionen med ökande fukthalt samt ökande halt av föroreningar. Det som korrosionen 
stimuleras av är den stora skillnaden i pH-värde mellan den del av stålytan som gränsar mot 
karbonatiserad betong och den del som gränsar mot okarbonatiserad betong. När betongen 
karbonatiseras blir den porösare så syre och fukt tar sig lättare in till armeringen. När 
korrosion väl har påbörjats går den ganska långsamt tills det att volymökningen orsakar 
sprickbildning. När betongen väl har börjat spricka exponeras armeringen för all fukt och syre 
i omgivningen och korrosionen går snabbare. Ju större täckande betongskikt och ju tätare 
betong, desto längre tid tar det innan karbonatiseringen når in till armeringen.  

 
Bild 6. Olika stadier i korrosionsprocessen. 
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2.3.2 Kloridinträngning 
Finns klorider (salt) i konstruktionens omgivning påskyndar även dessa korrosionsangrepp. 
Kloridinträngning leder till att skyddshinnan bryts ned även om pH är högt. Gränsen ligger 
vid cirka 0,3 % av cementvikten. När passivhinnan bryts ned slår korrosionspotentialen om 
och korrosionen startar om tillgång till syre och fukt finns. Man får inte någon markerad front 
som vid karbonatisering utan en kloridkoncentration som gradvis avtar inåt. Koncentrationen 
på ett givet djup från betongytan ökar med ökande exponeringstid av klorider och med ökande 
yttre kloridhalt. Så länge som halten av fria kloridjoner understiger en tröskelnivå kan ingen 
korrosion ske. Då kloridhalten på stålets yta överstiger denne tröskelnivå startar korrosionen i 
form av s.k. gropfrätning. Spännstål är särskilt känsliga för denna typ av korrosion. Även 
andra joner än klorid kan förorsaka korrosion t ex sulfid, bromid m fl. 

Sprickor i täckskiktet påverkar inte livslängden något särskilt så länge det saknas klorider i 
dess närhet. I närheten av sprickzonen sker en ganska snabb korrosion men 
korrosionsprodukterna tätar sprickan lokalt och en återalkalisering mot angränsande betong 
sker. Vid lågt vattencementtal är det gynnsammare eftersom den karbonatiserade zonen då 
inte går så djupt, se bild 7. 

 

 
Bild 7. Korrosion i sprickor utan klorider. Återalkalisering, Fagerlund (1992). 

(a) Högt vattencementtal 
(b) Lågt vattencementtal 
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2.4 När sker korrosion? 
För att korrosion skall ske måste följande tre villkor vara uppfyllda: 

• Stålet måste depassiveras av karbonatisering av klorider, av andra joner eller av 
dålig kringgjutning. 

• Betongen måste ha tillräckligt högt elektrolytisk ledningsförmåga, dvs vara 
tillräckligt fuktig. 

• Stålet måste ha ständig tillförsel av syre, se bild 8.  

Bild 8. De nödvändiga villkoren för korrosion. 

2.5 Vad säger normerna? 
I kap 4.5.1 i BBK 94 finns krav på armering med hänsyn till risken för korrosion. Kraven är 
dessa: 

• minsta täckande betongskikt 

• sprickbreddsbegränsning 

• kloridhaltsbegränsning 

• betongsammansättning 

I kap 4.5.2 i BBK 94 indelas armering ur korrosionssynpunkt i två typer: 

• Korrosionskänslig armering, hit räknas all armering med φ≤4mm, 
spännarmering, kallbearbetad armering som permanent har en spänning över 400 
MPa. 

• Föga korrosionskänslig armering, hit räknas övrig ospänd armering samt all 
slakarmering. 

2.6 Vägverkets normer 
Enligt Vägverkets bronorm BRO 94 ska korrosionskänslig armering ha ett täckande 
betongskikt enligt BBK 94 avsnitt 7.3.2.2, med ändring att kravet gäller till armeringen. 
Korrosionskänslig armering i överkant av en isolerande brobaneplatta ska dock ha ett minst 
55 mm tjockt täckskikt.  

Täckande betongskikt ska uppfylla krav enligt BRO 94, 41.3, varvid miljöklass enligt avsnitt 
5.1.3 ska beaktas. I BBK 94, tabell 7.3.2.2b, angivna värden för livslängdsklass L2 gäller. 
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I BRO 94, 41.311 godtaget minsta täckande betongskikt 55 mm för underbyggnad i vägmiljö 
gäller för betongkonstruktion i vägmiljö. 

I BRO 94, 41.311 angivet krav på ytbehandling av betongytor i underbyggnad i vägmiljö 
gäller för betongkonstruktion i vägmiljö. 

Krav på aktuellt täckande betongskikt ska uppfyllas till formstag och distanshållare. När det 
gäller material- och kvalitetskrav säger Vägverket att tillsättning av klorider i betong som 
accelerator eller användning av klorider för upptining av ballastmaterial, form- och 
betongytor godtas inte. 

Om man ska se till brounderhållet så anses armering vara acceptabel om följande är uppfyllt: 

− Ingen korrosion pågår 

 Pågående armeringskorrosion kan bedömas med hjälp av elektrokemisk 
potentialmätning. Denna bör utföras enligt bilaga 9-26, BRO 94 70.521. 
Potentialkartering bör inte utföras på betongytor under vatten. 

 Vid korrosion av ingjuten armering kan korrosionsprodukterna, som upptar 
en större volym än det ursprungliga stålet, orsaka losspjälkning av 
täckskiktet. Detta kan lokaliseras genom bomknackning. 

 I betong under vatten kan avsevärd korrosion i armeringen pågå utan att 
svällande korrosionsprodukter uppkommer. Korrosionen kan i detta fall inte 
detekteras genom bomknackning utan armeringen måste bilas fram för 
okulär besiktning. 

− Ingen areaförlust på grund av armeringskorrosion som påverkar konstruktionens funktion 
förekommer. 

2.7 Val av rostskydd 
Vid användandet av skyddsmetoder dyker en rad med problem upp. Ibland kan det ge mer 
skada än nytta. Valet av metod skall alltid baseras på en analys av riskfaktorerna och 
alternativa tekniker. Vid val av rostskydd för ståldetaljer eller stålkonstruktioner måste 
tekniska faktorer så som miljöklass, transport, påkänningar, lagring och montering utredas, se 
bild 9.  

 
Bild 9. Ingjutning av armering. 

En ekonomisk prövning av olika alternativ bör också genomföras. Även om det kan vara svårt 
att ge en konsekvent ekonomisk analys eftersom man sällan kan ge konstruktionens livslängd. 
Livslängden kan vara så varierande i ett fall till ett annat. Viktigt här är att inte bara se till 
initialkostnaden utan totalkostnaden under hela konstruktionens livslängd. Det vill säga även 
ta hänsyn till emballagekostnad vid transporter, bättringsmålning efter montering och framtida 
kostnader för underhåll. 

Jan Sandberg, Fundia Armering AB, anser att det bästa sättet att skydda armering är genom 
bra betong och rätt täckskikt. 
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3 Epoxibeläggning 
1936 utvecklades Dr S.O Greenlee den typ av epoxihartser som vi idag använder oss av för 
framställning av epoxiplaster. Syftet med utvecklingen var att finna ett bindemedel för 
beläggningar som var resistenta mot alkali. Det visade sig snart att epoxin hade betydligt fler 
goda egenskaper än så. Idag har epoxin sin givna plats inom såväl rymd, flyg, elektronik och 
bilindustrin som inom livsmedel, läkemedel, verkstad offshore och båtindustrin. Ordet epoxi 
har hos oss människor förknippas med något som är starkt. 

3.1 Epoxiplaster 
Epoxiharts tillverkas av enkla baskemikalier med stor tillgänglighet. Epoxihartser kan vara 
allergiframkallande, det är molekylvikten som avgör hur stor den risken är. Ju högre 
molekylvikten är desto mindre är sannolikheten för allergi. För att överföra epoxihartset till 
epoxiplast fordras en reaktion med ett lämpligt ämne, en så kallad härdare. Det finns idag ett 
50-tal epoxiharts och många hundra olika härdare. Detta leder till att epoxiplasternas 
egenskaper är svåra att sammanställa. Men vissa basegenskaper finns. En av epoxiplasternas 
mest utmärkande egenskap är förmågan att häfta vid de flesta underlag. Andra egenskaper 
som kan nämnas är den ringa krympningen och den beständighet de har till de flesta 
kemikalier. Epoxiplaster har hög draghållfasthet. Den är en bra elektrisk isolator och är 
vattentät. Nämnas bör också att epoxiplaster är väldigt känsliga för ljus, gulning kan ske. 

3.2 Användningsområden 
Inom byggnadsindustrin går idag den största mängden epoxiplast till beläggning av 
betonggolv. Andra användningsområden är skyddsbeläggningar, impregnering och försegling, 
självutjämnande golvmassor, betongisolering, lim, förstärkning av betongkonstruktioner samt 
lagningsmaterial.  

3.3 Epoxibeläggning hos armering 
Kvalitetssäkringen är upplagd enligt ISO 9000-serien. Epoxibeläggning hos armeringsstål är 
effektiv även när betongen har karbonatiserat, förutsatt att beläggningen är oskadad. 
Epoxibeläggning ger ett visst skydd mot korrosion, men är inte att rekommendera numera då 
skador på beläggningen ger en accelererad korrosion s.k. punktfrätning. Armeringstillverkare 
som t ex Fundia Armering AB har slutat att tillverka epoxibelagt stål. Vägverket säger att 
istället för epoxi eller katodiskt skyddad armering kan man öka stångdiametern med 7mm på 
stänger vid t ex ledhalsar i broar. (Uppgift kommer från Jan Sandberg, Fundia Armering AB). 
Beläggningens tjocklek bör för att ge det rätta skyddet ligga mellan 130-300 µm. 

3.4 Krav på beläggningen 
Epoxiskiktet är segt men bör behandlas varsamt. Alla anliggningsytor på maskiner bör vara 
belagda av nylon. Klippning och bockning bör ske vid fabrik eftersom den bearbetningen 
kräver speciell utrustning. Om epoxibelagd armering kombineras med obehandlad armering 
bör ytorna vara elektriskt isolerade från varandra. För epoxibelagd armering reduceras den i 
BBK 94 3.9, förutsatta vidhäftningskapaciteten vilket leder till ökning av skarv- och 
förankringslängder. 
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3.5 BRO 94 
Epoxibelagd armeringsstång ska hanteras och monteras så att epoxiskiktet inte skadas. 
Hanteringsinstruktioner ska anges i separat arbetsbeskrivning. 

Stänger ska kasseras om skadorna i epoxiskiktet utgör mer än 1 % av stångens yta. Skador på 
stångände ska inte medräknas. 

Alla skador som är synliga för blotta ögat ska repareras med den bättringsfärg som 
leverantören ska tillhandahålla. Högst 10 % av stångens yta får vara täckt med bättringsfärg. 
Alla synliga skador i epoxiskiktet ska repareras snarast efter det att skadorna har uppstått. 

Epoxibelagd armering får inte vid något tillfälle komma i direkt kontakt med salt. 

Se även Betonghandbok, Arbetsutförande, 9.9:2.7. 

Ändring i BRO 94 (utförd 1999) har skett. Då epoxibelagd armering ej längre godtas.  

3.6 Banverket BRO 
Enligt avsnitt 443.6 gäller samma ändring som BRO 94, att epoxibelagd armering ej längre 
godtas. 

3.7 Tillverkning 
Stängernas beläggning sker i en kontinuerlig bana, visas i bild 10. 

Rengöring – Stålet rensas från smuts, fett och fuktighet för att sedan blästras. Ytan får 
noggrannhetsgrad SA 2½, enligt svensk standard. 

Upphettning – En induktionsugn värmer stängerna till ca 240°C. 

Epoxipulver – Epoxipulver sprutas på stängerna i en elektrostatisk process. 

Härdning – Pulvret smälter på den varma stången och härdar inom 30 sekunder. 

Inspektion och komplettering – Beläggningen kyls och inspekteras. 

Bild 10. Process vid beläggning av epoxi. 

3.8 Exempel på förekomst 
Exempel på användningsområden är broar, parkeringsdäck, silor och andra konstruktioner i 
aggressiva miljöer. 
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4 Rostskyddsmålning 
För stålkonstruktioner är målning den vanligaste rostskyddsmetoden. Kanske inte just för 
armering. Viktigt är att man väljer rätt system och utför arbetet på rätt sätt. Förbehandling, 
färgmaterialet, skikttjockleken samt själva målningen påverkar rostskyddssystemets kvalitet. 

4.1 Skyddsmekanismen 
Rostskyddsfärger kan förhindra korrosionsangrepp på tre olika sätt.  

• Ena sättet är isolerande skydd. Då genom en beläggning med ett tjockt tätt skikt 
som hindrar fukt, syre och andra gaser att nå stålytan. På detta sätt förhindras 
korrosion. Skiktet utgörs oftast av epoxibeläggningar.  

• Ett annat sätt är katodiskt skydd. Vilket sker genom att belägga stålytan med en 
metall som är oädlare än stål t ex zink. Även detta förhindrar korrosionsangrepp 
på stålet. Ett exempel är att behandla ytan med zinkfärg och kombinera med 
isolerande skydd.  

• Det tredje sättet är ett passiverande skydd. Med ett passiverande pigment 
omvandlas stålet till en mindre korrosionsbenägen yta. Exempel på pigment är 
zinkfosfat och blymönja. Även detta kan kombineras med isolerande skydd. 

4.2 Förbehandling 
Förbehandling är avgörande för ett bra rostskydd. Rengöring av stålytan från rost, glödskal, 
fett, olja, fukt, salter och andra föroreningar tillhör förbehandlingen. Svensk standard SS 05 
59 00 ligger till grund för all bedömning av stålytans utseende före och efter förbehandlingen. 
Begreppet rostgrad avser stålytans skick före behandlingen. Förbehandlingsgrad avser 
stålytans skick efter behandlingen. Rostgrad benämns A, B, C eller D beroende på stålytans 
nedbrytning. A är den bästa ytan. Ytor med rostgrad A eller B är de enda som bör användas. 
Detta eftersom de har bäst yta efter förbehandlingen och minskar då färgåtgången. 
Målningens livslängd ökar i och med detta som ger ett bra resultat. 

4.2.1 Förbehandlingsgrad 
För maskinell eller manuell bearbetning dvs. skrapning och stålborstning benämns 
förbehandlingsgraderna St 2 eller St 3. Ju högre siffran är desto renare och finare blir yta efter 
genomförd behandling. För blästring används Sa 1, Sa 2, Sa 2½ eller Sa 3. Se bild 11 hur 
blästring går till. En högre grad av noggrannheten ger längre livslängd på stålkonstruktionen, 
speciellt i aggressiv miljö. Blästring är att rekommendera i de flesta fall, då Sa 2½ är den mest 
meningsfulla förbehandlingsgraden. I BSK ges anvisningar för val av förbehandlingsgrad. 

Bild 11. Blästring. 
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Stålkonstruktioner ytbehandlas för att först och främst skydda mot korrosion men även att ge 
materialet en estetisk mer tilltalande yta. Om ett färgsystem ger det avsedda skyddet beror på 
skikttjocklek, appliceringsmetod samt det yttre förhållandet vid målningen. 

4.2.2 Skikttjocklek  
Ett målningssystem består av olika skikt med färg. För tunna skikt ger förkortad livslängd 
medan för tjocka skikt ofta leder till att lösningsmedel stängs inne som kan ge försämrad 
vidhäftning som följd. Det i sin tur kan leda till spjälkning från underlaget eller mellan 
skikten. Val av skikttjocklek beror på vad konstruktionen ska utsättas för, i vilken miljöklass 
den ska exponeras, målningssystemets uppbyggnad samt krav på ytans utseende.  

4.2.3 Appliceringsmetoder  
Förekommande metoder är pensel- och rullmålning, konventionell sprutmålning samt 
högtryckssprutning. 

• Penselmålning är tidskrävande men en väl använd metod. Den är särskilt lämpad 
för applicering på ytor som är oåtkomliga för sprutmålning eller för ytor där 
sprutmålning skulle leda till färgförluster. Moderna färger är oftast gjorda för 
högtryckssprutning och ger därför vid penselmålning väldigt tunna skikt. Fordras 
ofta två till tre skikt för att få tillräckligt tjocka skikt.  

• Rullmålning är en snabbare metod än penselmålning och kan användas på de 
flesta jämna ytor. Även här är det svårt att uppnå tjocka skikt. 

• Konventionell sprutmålning är en bra och snabb metod för målning av ytor där 
stora krav ställs på utseendet. Här krävs att det är rätt lufttryck, vätskeflöde och 
munstycke. Sprutmålning används sällan vid rostskyddsmålning p.g.a. att det är 
svårt att få tillräckligt tjocka skikt. 

• Högtryckssprutning är mest lämpad för större objekt, då man kan utnyttja 
snabbheten. Den här metoden kan även användas för tjocka skikt så länge det 
inte finns något krav på utseendet. 

4.2.4 Yttre förhållande 
Målningen skall ske vid torr väderlek eller inomhus. Vid fuktig väderlek eller om stålets 
temperatur är lägre än daggpunkten, då eftersom fukt har fällts ut på ytan. Målning blir då 
förkastlig och rostskyddet dåligt. 

 16 (43) 



4.3 Rostskyddsfärger 
Färgen är oftast uppbyggd av lösningsmedel, bindemedel och pigment. Vid torkning avgår 
lösningsmedlet och det pigmenterade bindemedlet sitter kvar. Bindemedlet ger färgen dess 
karakteristiska egenskaper, t ex epoxi, alkryd etc. Pigmentet ger önskad kulör och övriga 
egenskaper som t ex rostskydd. 

Ett komplett färgsystem består av flera skikt som kompletterar varandra. Man skiljer på 
grund-, mellan-, och täckfärg. 

• Grundfärgens funktion är att ge vidhäftning till underlaget, att ge passiverande 
eller katodiskt skydd samt att isolera stålet från aggressiv miljö. 

• Mellanfärgens funktion är att bygga upp en skikttjocklek samt att skapa en bättre 
vidhäftning mellan grundfärg och täckfärg. Oftast består mellanfärgen av 
ytterligare ett lager med grundfärg. 

• Täckfärgens funktion är att ge kulör, glans och utomhusbeständighet, att skydda 
grundfärgen från yttre påverkan samt att tillsammans med grundfärgen isolera 
stålytan. 

4.4 Arbetsmiljö 
Rostskyddsfärger utgör hälsorisker eftersom de innehåller farliga ämnen. Det är därför viktigt 
att vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid rostskyddsmålning, se exempel på bild 12. Färgernas 
risker framgår av varudeklarationen och av förpackningens etikett. 

Bild 12. Skyddsutrustning. 

4.5 Exempel på förekomst 
Här är mest vanligt att ingjutningsgods behandlas med rostskyddsfärg.  
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5 Förzinkning 

5.1 Zink – en metall i kretsloppet 
 

I vår miljö förekommer zink naturligt, i form av olika mineral. Zink är ett naturligt 
kretsloppsmaterial som växter, djur och människor tar upp och ger ifrån sig under sin 
livscykel. Zink är en essentiell metall och är livsnödvändig för människan. I små mängder är 
den viktig för de flesta organismer. Människan behöver ca 15 mg per dag och zinken deltar då 
aktivt i läkningsprocessen av sår, fungerar som ”kroppens korrosionsskydd”. Bidrar då till att 
sårskorpa bildas och såret läks. Metallen ingår i läkemedel, sårsalvor, krämer, puder och 
sololjor. 

I Sverige används zink till följande:  

Zink är en oädel metall med stor korrosionsbenägenhet. I de flesta miljöer är ändå 
korrosionshastigheten låg på grund av att ytan på metallen snabbt blir täckt med 
korrosionsprodukter som i sin tur skyddar mot vidare korrosion, se bild 13 och bild 14 . Den 
mycket goda korrosionshärdigheten hos zink är orsaken till att det används främst till att 
förlänga livslängden på järn och stål. Den förlänger stålets livslängd minst fem gånger.  

 
Bild 13. Medellivslängd hos olika tjocka zinkskikt i skilda miljöer. 
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Bild 14. Medellivslängd hos olika tjocka zinkskikt i skilda vatten. 

5.2 Olika förzinkningsmetoder 
För att förzinka stålprodukter och stålkonstruktioner finns en rad olika tekniker. En av dessa 
tekniker är varmförzinkning som innebär att stålet doppas i ett bad av smält zink. Det ger ett 
billigt skydd med lång livslängd. Beskrivs mer ingående i kapitel 5.4. 

Exempel på andra förzinkningsmetoder som förekommer är el-förzinkning (se kapitel 5.3), 
sprutförzinkning och mekanisk förzinkning. De två senare är inte så intressant i detta 
avseende och lämnas här vid. 

Skikttjocklekar 

Varmförzinkning 50-215 µm 

El-förzinkning 3-15 µm 

Sprutförzinkning 40-150 µm 

Mekanisk förzinkning 10-40 µm 
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5.3 El-förzinkning 
El-förzinkning innebär att man elektrolytiskt applicerar ett zinkskikt på ståldetaljer. Metoden 
används främst i korrosions skyddande syfte men ger även en dekorativ yta. För att förbättra 
korrosionsskyddet och erhålla önskat utseende kromateras detaljerna efter förzinkningen. 
Ytbehandlingen sker antingen med detaljerna hängda på rack eller lösa i trumma. Körning i 
trumma lämpar sig för små detaljer som inte har plan geometri.  

El-förzinkning zinkjärn sker på samma sätt som vanlig el-förzinkning med skillnaden att 
förzinkningsbadet innehåller små mängder järn. Detta medför att ett järnlegerat zinkskikt 
erhålls på detaljerna vilket avsevärt förbättrar korrosionsvärdet. Nackdelen med zinkjärn är att 
samma glans inte kan erhållas på de behandlade detaljerna. Det goda korrosionsskyddet gör 
att metoden lämpar sig för detaljer som skall användas i utomhusmiljö, t.ex. detaljer till 
fordonsindustrin. Behandlingen utförs på samma sätt som vanlig el-förzinkning och både 
hängda på rack och i trumma. Detaljer ytbehandlade i trumma kan ges ytterligare 
korrosionsskydd genom efterdoppning i en sealer. 

Tillverkningsprocessen olika delar beskrivs nedan. 

5.3.1 Lutavfettning 
Förbehandlingen består av lutavfettning eller doppavfettning. Själva lutavfettning är alkalisk 
och består av :  

• Alkalibildare som består av en blandning av alkalisalter (ex natriumhydroxid). 
Dess uppgift är att skapa en grundmiljö i vilken avfettningen skall utföras. 

• Tensider som är huvudkomponenterna beträffande produktens egenskaper att 
lösa och emulgera de organiska föroreningarna. Tensiderna är uppbyggda av en 
molekyldel som är löslig i fett och olja (den hydrofoba delen) och en molekyldel 
som är löslig i vatten (den hydrofila delen). Tensiderna i avfettningen spelar en 
betydande roll. 

• Komplexbildare som är nödvändiga för att binda hårdhetsbildarna i vatten och för 
att lösa de metallorganiska föreningarna som är resultatet av vissa gradnings- och 
kallpressningsoperationer. 

• Specialtillsatser som t ex. skumbildare.  

Lutavfettningens uppgift är att ta bort olja och smuts. Detta sker i olika deloperationer :  

• Tensidmolekylen tränger med sin hydrofoba del in i gränsskiktet på olja och 
smuts. 

• Oljan rullas av metallytan under fortsatt inverkan från tensiderna. Oljan söker i 
förhållande till yta sin minsta volym, dvs. klotets och hålls svävande i 
badlösningen buren och omgiven av tensidmolekylen (emulgerad olja).  

Faktorer som påverkar resultatet är:   

Kemi – ökar kemiska reaktionen. 

Temperatur – högre temperatur medför att oljan blir mer lättflytlig. 

Tid 

Mekanikomrörning – färsk tvättvätska tillförs kontinuerligt. 
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5.3.2 Betning  
Bet är sur och består av: 

• Någon syra vanligen saltsyra eller svavelsyra 

• Betmedel (inhibitor) är organiska ämnen som ger en ytterst tunn film över rena 
metallytor och hindrar att de angrips av syran. En hundraprocentig avskärmning 
är sällan möjlig och en viss utlösning av ren metallförekommer. 

• Vätmedel är organiska ämnen som har egenskapen att minska ytspänningen 
mellan betgods och lösningen. Detta ger en viss avfettande effekt åt betbadet. 
Användandet av vätmedlet bidrar till att ett skumskikt bildas på ytan som hindrar 
syran att lyfta.  

Betnings uppgift är att ta bort eventuell rost och oxid. 
Reaktionen som sker mellan saltsyra och metall kan beskriva kort. Den metallen som ligger 
före vät i elektrolytiska spänningskedjan reagerar med syran. Vid reaktionen bildas vätgas 
som till övervägande del går ut ur betlösningen som små bubblor och sedan vidare till 
atmosfären. Betning medför viss risk för väteförsprödhet. Ibland bildas en svart beläggning på 
yta s.k. betsot, detta består av kol och koppar som inte löser sig i syran. 

5.3.3 El-avfettning (anod avfettning) 
El-avfettningen är alkalisk och består i huvudsak av natriumhydroxid och vatten. El-
avfettningen tar bort betsot. Till skillnad ifrån lutavfettningen så tillför man ström. Ström 
sönderdelar vattnet så att vätgas och syrgas bildas. Gas är lättare än vatten och volymen skiljer 
sig mycket vilket medför att det blir en explosion. Explosionen ”spränger bort smuts”. 
Normala arbetsbetingelser: 

Strömtäthet 2 - 10 A/dm 

Spänning 5 - 10 V 

Temperatur 40 – 60 °C 

5.3.4 Dekapering 
Detta innebär doppning i utspädd syra. Dekaperingen har till uppgift att avlägsna de sista 
föroreningarna och ta bort alkaliskfilm. Den används för att aktivera och anpassa ytans pH till 
det kommande pläteringsbadet. 
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5.3.5 El-förzinkning 
El-förzinkning utförs främst då en dekorativ metallisk yta önskas i kombination med ett ökat 
korrosionsskydd. Skikten som framställs genom el-förzinkning håller vanligtvis en tjocklek på 
mellan 5 och 20 µm. Zink är en reaktiv metall som korroderar i såväl sur som alkalisk miljö. 
Den är oädlare än stål varför ett korrosionsangrepp tenderar att lösa zinkskiktet som i sin tur 
kommer att skydda den underliggande stålytan. El-förzinkning har en begränsad livslängd i 
korrosiva miljöer p.g.a. den relativt tunna tjockleken. 

 
Bild 15. Lokal för el-förzinkning. 

El-förzinkningen utförs genom elektrolys i en badlösning innehållande zinksalter, 
komplexbildare syror eller alkalier samt glansbildare. Detaljen som skall beläggas med zink 
kopplas som katod i en elektrisk likströmskrets, se bild 15. Som anod används ren zink i form 
av kulor eller järnplåtar. Strömförsörjningen sker genom en likriktare. Mindre detaljer t.ex. 
skruvar, muttrar och brickor kan behandlas i trummor. Större detaljer måste hängas upp på 
speciella upphängningsanordningar. 

5.3.6 Kromatering 
Förzinkade ytor har dåligt korrosionsskydd och korroderar lätt i fuktig miljö och bildar vitrost 
eller vitblemma. För att förbättra korrosionsskyddet doppas detaljerna i en blandning som 
innehåller krom. Kromateringslösningen reagerar med zinkskiktet och löser lite zink, varefter 
tunna skyddsskikt bildas, innehållande zink- och kromföreningar.  

Kromateringsskiktet har följande effekter: 

• Förbättrar glansen. 

• Ger skiktet viss färg blå, gul, grön och svart. 

• Ger vitrostskydd. 

• Ökar zinkskiktets förmåga mot rödrost.  

Kromateringsskiktets färg och övriga egenskaper beror på kromateringsbadets 
sammansättning, pH och behandlingstid. 
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5.3.7 Väteförsprödhet 
När el-förzinkningen startar står elektrolyten i direktkontakt med stålytan. Om badet arbetar 
med lågt strömutbyte sker en betydande vätereduktion på katodytan. Huvudmängden av de 
väteatomer, som på detta sätt bildas och adsorberas på, kombineras till vätemolekyler och blir 
gas. Stålytan katalyserar kombinationsreaktionen. Vätet lämnar katodytan som gasbubblor. 
Tillräcklig tillsats av vätmedel i badet förhindrar att väteblåsor stannar kvar på katodytan och 
förorsakar porer i skiktet. Väteatomer som inte kombineras till molekyler diffunderas in i 
stålet och skapar risk för väteförsprödning. 

Vid el-förzinkning ökar risken för väteförsprödning om: 

• Strömutbytet är lågt så att väte utreduceras. 

• Katalysatorgifter, t ex cyanid i badet, bly i stålytan (de bromsar 
kombinationsreaktionen). Detta medför att benägenheten för väteförsprödning är 
stört i cyanidbad och minst i sura bad. När zinkskiktet börjar täcka stålytan bildar 
zinkskiktet en spärr för vätets diffusion in i grundmaterialet. 

Väteutdrivning bör ske på material som är kraftigt kallbearbetat eller stål som genom 
härdning fått en brottgräns över 1000 N/mm2. 
 
Väteutdrivning bör ske vid 200 C och påbörjas så snart som möjligt efter avslutad el-
förzinkning. Värmebehandling bör också utföras på material som skall lackeras, annars finns 
risk för att väte tränger upp och förstör lackskiktet. Tiden för väteutdrivningen varierar, 
information finns i tabellverk, normalt är 8 –12 timmar. Vid värmebehandlingen förstörs 
kromateringsskiktets skyddsförmåga. Vid el-förzinkning av säkerhetsdetaljer kan 
väteutdrivning utföras efter påläggning av några mm (okromaterat) och därefter påläggs 
ytterligare ett zinkskikt till önskad tjocklek efterföljt av kromatering. Det första skiktet utgör 
ett spärrskikt som förhindrar väteförsprödning. 

5.3.8 Kvalitetskontroll 
För att styra processerna och undvika driftsstörningar och för att hålla en jämn och god kvalité 
utförs analyser på de olika processbaden. Analysinstruktioner finns framtagna av 
kemikalieleverantören och utförs på alla processbad som kan påverka kvalitén. 
Analysintervall finns upprättade för varje process. 
Efter ytbehandlingen kontrolleras att detaljerna har erhållit rätt skikttjocklek. Detta görs med 
hjälp av röntgen. Mätprotokoll kan erhållas om så önskas. 
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5.4 Varmförzinkning 
Ståldetaljer som blivit rengjorda från rost, glödskal och andra föreningar doppas i smält zink 
och får då en beläggning av järn-zinklegeringar och med ren zink på ytan. 

Denna rostskyddsmetod är den mest använda och kommer här att behandlas mer i detalj. 

Varmförzinkning av armeringsstål är en relativt obeprövad skyddsmetod i Sverige. Exempel 
där det har används är Lillholmens pontonbro i Finland som vissa på bild 16. Däremot 
används den ofta när det gäller ingjutningsgods med stor yta exponerad mot korroderande 
atmosfär. Här har varmförzinkning länge varit en dominerande ytbehandling. Uppbyggnaden 
av förzinkningsskiktet är om man utgår från själva stålkärnan är följande. På stålet finns det 
först ett antal legeringsskikt med avtagande järnhalt. Ytterst blir ett rent zinkskikt. Skikten är 
metallurgiskt bundna till varandra och ger mycket bra vidhäftning till varandra och underlaget 
(stålet). Zinkskiktet ytterst på förzinkat material oxideras snabbt efter förzinkningen. På ytan 
finns p.g.a. detta ett tunt skikt av korrosionsprodukter (oxider, hydroxider och basiska 
karbonater). De bromsar fortsatta angrepp. 

 
Bild 16. Förzinkat armeringsstål i Lillholmens pontonbro, Pargas, Finland. 
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5.4.1 Fördelar med varmförzinkning 
Lågt pris, låg årskostnad. I de flesta fall är kostnaden för varmförzinkning lägre än för 
alternativa rostskyddsmetoder. Orsak till detta är att alternativa lösningar, då speciellt 
målning, är mer arbetskrävande än varmförzinkning. 

Zinkbeläggningen har lång livslängd. Ger 25-50 års skydd i vanligt marin och industriell 
miljö och mer än 50 år på landsbygden. Över 150 års praktisk erfarenhet ligger till grund för 
detta. 

Behandlingen sker efter ett bestämt system som ger stor säkerhet mot fel. Varmförzinkning är 
en pålitlig process. 

Kvalitén är helt oberoende av väderlek vid behandlingstillfället. 

Genom neddoppningen i smält zink får man en fullständig täckning som visas på bild 17. Alla 
ytor får beläggning. Varmförzinkning ger skarpa kanter och hörn lika tjock beläggning som 
släta ytor till skillnad vad som fås vid målning. 

 
Bild 17. Förklaring till vad som menas med fullständig täckning. 

Varmförzinkning skyddar stålet vid skada, se bild 18.  Vid skada på zinkskydd bildas en 
galvanisk cell runt skadan där rostskyddsprodukter från omgivande zink utfälls på skadeytan 
och skyddar denna. Korrosionen avstannar. Om skada är framme på t.ex. färgskydd 
rostar stålet i skadan och rosten kryper in under färgskiktet och lyfter bort detta. Korrosionen 
fortsätter tills plåten har rostat sönder.  

 

 
Bild 18. Schematisk bild av följdverkan av skador i olika typer av rostskyddsbeläggningar.  

 25 (43) 



Varmförzinkningsprocessen ger en beläggning som är metallisk bunden till stålet. 
Nötningståligheten blir då väldigt god. Ger mekanisk åverkan vid hantering, lagring och 
transport. 

Vid mindre skador såsom repor eller slagmärken skyddar zinkbeläggningen stålet mot rost på 
ett katodiskt sätt. Det bildas ett galvaniskt element där zinken blir offeranod och skyddar 
stålet mot korrosion. 

Kontroll av beläggningen kan ske på ett enkelt och snabbt sätt. Om beläggningen är 
vidhäftande, ser jämn ut och utan obelagda fläckar så är den bra och kommer att sitta kvar. 
Tjockleken kontrolleras enkelt med en magnetisk ickeförstörande mätapparat. 

Varmförzinkat stål kan användas direkt efter kylning och kontroll vilket leder till en snabb 
montering. Målning är bara nödvändig av utseendemässiga skäl eller i mycket korrosiv miljö. 
Materialet klarar också av transporter och hårdhänt hantering tack vare nötnings- och 
slagtåligheten. Behövs då ingen förbättring innan monteringen. 

5.4.2 Nackdelar med varmförzinkning 
Kan endast utföras i fasta anläggningar. 

Kulör kan endast ändras genom målning. 

Föremålens dimension begränsas av zinkbadens storlek. 

Långa slanka balkar och större plana plåtytor kan slå sig genom värmepåverkan i zinkbadet. 

Svetsning av zinkbelagt stål kan kräva en något avvikande procedur än obelagt stål. 
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5.4.3 Varmförzinkat stål tillsammans med betong 
Vid varmförzinkning av armeringsstål vinns många fördelar. En av de är att tjockleken på 
täckskiktet kan minskas. Vilket ger en lättare konstruktion som kan göras slankare och 
elegantare. Jan Sandberg på Fundia Armering AB anser att galvanisk skyddat armeringsstål är 
ett bra alternativ för att rostskydda armering. Det är mest fördelaktigt eftersom avfrätningen är 
så pass liten, endast 2-4 µm. Tillverkare av prefabricerade fasadelement har mycket att vinna 
på varmförzinkade armeringsstål eller nät. En fördel är att det inte föreligger någon risk att 
rinnande rost skall missfärga fasaden. 

Färsk betong har hög alkalitet, pH ligger i området mellan 12 och 13. Det gör att ren zink 
reagerar med betongen och zinkhydroxid, kalciumzinkat och väte bildas. Legeringsskiktet av 
järn och zink visar däremot på mycket långsam reaktion med betongen. Resultatet av allt detta 
kan bli att yttersta skiktet av ytbehandlingen löses upp. Om armeringsstålet tillverkas av 
kiseltätt material där legeringsskiktet utgör den största delen av ytbehandlingen blir 
avfrätningen liten. Då yttersta skiktet, det med ren zink, fräts bort blottläggs de underliggande 
skikten av legering, se bild 19. Fördelaktigt är att vid varmförzinkning försöka få ett rent 
zinkskikt på ca 10 µm. Detta för att förhindra att legeringsskiktet skall friläggas. Enklaste 
sättet att åstadkomma det är att ha så kort doppningstid så möjligt. Återstående legeringsskikt 
angrips inte och skyddar stålet mot korrosion och nötning. 

  
 
 
 
Zink 
 
 
                     
Järn-
zinklegering 
 
 
Stål 

Bild 19. Tvärsnitt genom zinkbeläggning på otätat stål. 

Om man vill minska risken för reaktion mellan våt betong och ren zink kan man låta 
materialet (stålet med det bildade skyddsskiktet av oxider, hydroxider och basiska karbonater) 
åldras i atmosfären (utomhus) sex till tio veckor. Viktigt här är att detta kräver god planering 
och bundet kapital. 

5.4.4 Kromater och inhibitorer 
I aktuell miljö förekommer kromater som inhiberar zinkens korrosion. Kromat fanns tidigare i 
cement men sedan 1983 är all svensk cement kromatreducerad. Normalt används endast  
0,022 % kromat i betong. Det räcker för att begränsa reaktionen mellan den våta betongen och 
zinken. Kromatering i konventionella bad som komplettering till varmförzinkning kan ofta 
vara ett önskvärt alternativ. Ingjutningsgods i smärre partier kan med enkel penselstrykning 
av sur kromat skydda de delar som skall gjutas in. En annan metod är att tillsätta kromat till 
betongen som då är lite mer omständligt. Amerikans standard för kromatering av 
ingjutningsgods föreskriver någon av följande kromateringsbehandlingar. Man kan antingen 
utföra kromateringen direkt efter varmförzinkningen, då godset fortfarande är varmt. Godset 
som ska kromateras doppas i ett bad med 0,2 % natriumdikromat eller 0,2 % kromsyra i 
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vatten. Temperaturen på badet ska vara minst 32°C och doppningstiden minst 20 sekunder. 
Om godset hunnit svalna till rumstemperatur måste badet aktiveras genom surgöring med 0,5-
1,0 % svavelsyra. Denna metod kräver ingen speciell temperatur på lösningen. Dessa sura 
kromatlösningar är bäst lämpade för enklare behandling av armeringsstål och ingjutningsgods. 

5.4.5 Undersökningar 
Korrosionsinstitutet har gjort en undersökning av korrosionshärdigheten hos förzinkat stål i 
betong. Det har talats mycket om att zinken korroderar snabbt och med kraftig 
vätgasutveckling som skulle leda till dåligt vidhäftning.  

Vad man kom fram till var följande: 
Anläggningscement ger något lägre korrosion på zinken än standard P Slite. Detta beror på att 
pH-värdet i porvattnet är något lägre i anläggningscement. Silikat liksom silikastoff kan ge en 
mindre korrosion på zinkskiktet i cement med högre alkalitet (Standard P Slite). Effekten är 
dock så liten att tillsatser är onödigt. 

Att utomhuslagring av förzinkade armeringsstänger före ingjutning skulle förkorta 
reaktionstiden (vätgasutvecklingen) mellan zinkskiktet och den färska betongen, var en 
tidigare uppfattning. Forskning har visat att utomhuslagringen inte ger någon sådan effekt. 
Detta är således inte nödvändigt. 

Avfrätningen var lägre för stål med blankt zinkskikt (rent zinkskikt) än för stålet med grått 
zinkskikt (järn-zinklegering). Renzinkskikt ger alltså något lägre zinkkorrosion än 
järnzinkskikt men skillnaden är betydelselös. Nyförzinkat stål kan alltså ingjutas.  

Av miljöskäl bör inte kromat användas, även om det är känt att kromat ger snabbare 
passivering. Resultatet visade att förzinkat stål klarar sig mycket bra i kromatreducerad 
betong.  

Vätgasutvecklingen på provplåtarna pågick ett till två dygn, då metallytan befanns sig i ett 
aktivt tillstånd. Avfrätningen var densamma efter 105 dygn som efter 52 dygn. 
Uppbyggnaden av zinkskiktet, förbehandling av provplåtarna eller cementsort påverkar inte 
heller resultatet. Korrosionshastigheten hos zinkskiktet var mycket låg i passivt tillstånd, 
mindre än 1 µm/år. Inga negativa följdverkningar av vätgasutveckling kunde upptäckas på 
provplåtarna. Det beror nog på den korta tid som vätgasutvecklingen trots allt pågick. All 
bildad vätgas löstes i betongens porvatten så inga vätgasblåsor bildades. Den lösta vätgasen 
har transporterats bort genom diffusion i porvattnet.  

Enligt en engelsk undersökning (Building Research Establishment) är den genomsnittliga 
vidhäftningen för släta armeringsstål i betong följande: 

Varmförzinkat material 3,3-3,6 MPa  
Svart material 1,3-4,8 MPa 
Den stora spridningen på svart material på grund av olika rostgrader, mängd 
och sammansättning av glödskal osv. 

En annan undersökning som är gjord i Finland visar på att spänningen för 0,1 mm glidning 
hos kamstål i betong är följande: 

Svartstål   150 MPa 
Varmförzinkat stål  160 MPa 
Varmförzinkat och kromerat stål  190 MPa 

(PH-värdet i betong är vid gjutning är ungefär 13. Vid så högt pH angrips färsk zink och som 
följd utvecklas vätgas. Detta skulle kunna ge dålig vidhäftning men så snart betongen stelnat 
avstannar angreppet.) 
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6 Rostfritt material 

6.1 Allmänt 
Metaller som är i passivt tillstånd har bättre korrosionsbeständighet. Passiviteten hos rent järn 
förstärks vid legering, då främst med krom. Vid 12-13 % kromhalt har passiviteten blivit så 
pass god att materialet inte rostar i vanlig atmosfär, d.v.s. legeringen är då rostfri. Ytterligare 
tillsatser av andra legeringselement som nickel och molybden höjer stålets 
korrosionsbeständighet avsevärt. 

Armeringsstålets passivitet: 

Svart stål pH 10-14 

Rostfritt stål pH 2-14 

Består stålet av maximalt 0,10 % kol, 16-26 % krom och 7-26 % nickel så anses stålet vara ej 
magnetiskt. Armeringsstålstandarden SS 14 23 40 med stålet 23 40 uppfyller 
materialfordringarna för icke magnetiskt material. 

6.2 Sammansättning av rostfritt stål 
Beroende på olika sammansättning brukar man skilja de rostfria stålen mellan ferritisk, 
austenitisk och duplex, se tabell 2. Austenitiska och duplexa stål är dyra men ger ett betydligt 
bättre korrosionsmotstånd i t ex betongkonstruktioner utsatta för klorider. Ferritiska stål är 
inte helt motståndskraftiga i den miljön. Austenitiska och duplexa stål har även god 
svetsbarhet. 

Type % chromium % nickel % molybdenum 

Ferritic 12 - 19,5 0 0 

Austenitic 18 - 26 8 - 21 2 - 4 

Duplex 
(Austenitic/ferritic) 21 - 28 4 - 6 1,5 - 6,0 

Tabell 2. Olika typer av rostfritt stål och deras innehåll. 

Rostfri armering produceras med den styrka och den dimension som krävs för konstruktionen. 
Det beräknas på samma sätt som med vanligt armeringsstål när det gäller 
korrosionsbenägenhet och förankring.  
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6.3 Tillverkning 
Smala armeringstänger med diameter på 3-16 mm tillverkas genom kallbearbetning medan de 
med diametern 18-40 mm tillverkas genom varmbearbetning. En rad undersökningar visar på 
att austenitiskt stål är resistent mot korrosion i betong med en väldigt hög kloridhalt. Den 
höga böjbarhet som finns hos rostfritt stål tillåter att materialet böjs till snäva radier utan att 
det börja spricka. Austentisk stål har 5-10 gånger högre kloridtolerans än vanligt kolstål. 

Duplext rostfritt stål som är uppbyggt av en ferretisk/austentisk mikrostruktur har en hög 
materialstyrka med ökat korrosionsmotstånd beroende på den höga volymen av molybden. 
Handelskvalitén på rostfritt stål, se tabell 3 och tabell 4. De mest rekommenderade 
stålsorterna inom rostfritt stål samt vilken miljö de är mest lämpade att exponeras i visas i 
tabell 5. 

Grade    
(EuroCode/ 
American) 

Chemical 
Composition 

0.2% 
strength 
[N/mm²] 

Tensile 
strength 
[N/mm²] 

Elongation 
Ay 

Elongation 
A10 

W.1.4301, AISI 304 

W.1.4401, AISI 316 

W.1.4462, SAF 2205 

18Cr, 8Ni 

18Cr, 10Ni, 2Mo 

26Cr, 8.5Ni, 4Mo 

Min. 500 

Min. 550 

Min. 650  

600-800 

600-800 

800-1000 

Min 3% 

Min 3% 

Min 3% 

>15% 

>15% 

>15% 

Tabell 3. Kvalitet på rostfritt stål som är kallvalsat 3-16 mm. 

 

Grade    
(EuroCode/ 
American) 

Chemical 
Composition 

0.2% 
strength 
[N/mm²] 

Tensile 
strength 
[N/mm²] 

Elongation 
Ay 

Elongation 
A10 

W.1.4311/AISI 304LN 

W.1.4429/AISI 316LN 

W.1.4462/SAF 2205 

18Cr, 8Ni 

18Cr, 10Ni, 2Mo 

26Cr, 8.5Ni, 4Mo 

Min. 450 

Min. 500 

Min. 650 

600-750 

600-800 

700-850 

Min 3% 

Min 3% 

Min 3% 

>15% 

>15% 

>15% 

Tabell 4. Kvalitet på rostfritt stål som är varmvalsat 18-40 mm. 

 

Grade Typical working environment 
W.1.4301/AISI 304/1/LN 

W.1.4401/AISI 316/1/LN 

W.1.4462/SAF2205 Duplex 

Inland, low-chloride environments. 

Coastal and high-chloride environments 

High strength and high-chloride environments 

Tabell 5. Lämpliga användningsområden för rostfritt stål. 
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6.4 Användningsområden 
Rostfritt stål används med fördel där konstruktionen utsätts för t ex vägsalt, stora 
temperaturvariationer och mekanisk nötning. Exempel på användningsområde se bild 20. 

 
Bild 20. Rostfri armering. 

Rostfri armering är under stor frammarsch när det gäller att finna lösningar för korrosionsfri 
armering i betongkonstruktioner. Både rostfri armering och kolstål har en 
korrosionsbeständighet som bygger på det kromrika oxidskikt som bildas på stålets yta. Detta 
osynliga skikt är "självläkande" dvs. om ytan skadas byggs det snabbt upp ett nytt skikt. Men 
det sker endast om ytan inte är utsatt för en aggressiv miljö med karbonatisering eller 
kloridinträngning. Bland alla de sätt som finns för att skydda armering är rostfritt ett attraktivt 
alternativ, se bild 21. Rostfritt stål ingjutet i betong ger en fem till tio gånger bättre resistans 
mot korrosion jämfört med vanligt kolstål. 

 
Bild 21. Brobygge med rostfritt armeringsstål. 
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6.5 Praktiska aspekter 
Beroende på de egenskaper som finns hos rostfritt stål krävs större krafter vid bockning av 
armeringen. Vid reparation av armering inom en begränsad area kan tre olika metoder 
användas för att förankra det rostfria armeringsstålet till kolstålet. Det kan ske på följande vis: 

• Traditionell osvetsad förankring 

• Svetsad förankring 

• Mekanisk/maskinell koppling 

Diametern på armering är oftast mellan 15 och 40 mm och det kräver en förankringslängd på 
minst 50 cm i båda ändarna. Rostfri armering kan ge en lättare konstruktion men starkare 
konstruktion. Täckskiktet kan i vissa fall minskas med 50 mm.  

Rostfria armeringsstänger är svetsbara på byggarbetsplats men ofta vet man inte var de redan 
befintliga kolstängerna svetsbarheten ligger. Det leder till att svetsning på byggarbetsplatsen 
inte alltid är möjlig att genomföra. Hantering och transport av rostfritt stål är lätt. Det bildar 
själv ett skyddande oxidskikt som är resistant mot skador. 

Korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål är lägre när stålet har blivit svetsat. Det påverkas 
också vid förening med järnavlagring från verktyg vid hanteringen. Dessa problem försvinner 
om man använder sig av försiktighet och noggrann förbehandling, t ex sandblästring. 
Maskinell rostfri koppling mellan kolstålsarmering och rostfri armering är ett alternativ till 
svetsning. Det kan ofta kräva att man "överträder" det existerande kolstålet som i sin tur kan 
vara både svårt och tidskrävande att göra på byggarbetsplatsen. En annan lösning är att 
använda kopplingar som maskinellt/mekaniskt låser stängerna och där igenom får en styrka 
som är högre än sträckgränsens hos stången. Denna metod kräver ingen förankringslängd.  

6.6 Korrosionsaspekten 
Rostfritt stål som är utsatt för havsvatten och samtidigt har galvanisk kontakt med en mindre 
ädel metall som t ex kolstål inleder till en galvanisk typ av korrosion på den mindre ädla 
metallen. Omfattningen på korrosionen beror på ytförhållanden mellan kolstålet och det 
rostfria stålet. 

En undersökning på FORCE Institute har visat att katodisk reaktion på det rostfria stålet 
hindras vid ingjutning i betong. Det jämförs då med kolstål i galvanisk kontakt med 
korroderande kolstål. Som följd av det kommer inte kontakten mellan kolstål och rostfritt stål 
att främja en galvanisk korrosion. Så länge båda metallerna är passiva kommer deras potential 
att vara den samma då de är ingjutna i betong. Utav detta vet vi att en korrekt användning av 
rostfritt stål inte ger några problem vid koppling till kolstål. 

Rostfritt ståls uppträdande och fakta visar på att rostfri armering är mycket mindre effektiv 
som katod i betong till skillnad från kolstål. Detta gör rostfritt stål mycket användbart till 
armering vid reparationsprojekt. När en del av den korroderade armeringen, t ex den som är 
nära täckskiktet, ska bytas ut kan det vara fördelaktigt att använda rostfritt stål istället för 
kolstålet. Motivationen till det är att katoden blir ringa och det rostfria stålet skulle minimera 
alla tänkbara problem. De problem som kommer att inträffa sker i närheten av korroderingen 
eller rosten och i passiva områden efter reparation.  
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Vad som är viktigt med den intelligenta användningen av rostfritt stål är att den samverkar 
med gammal armering i sådana proportioner som garanterar både optimalt utförande och 
kostnadseffektiva lösningar. Av denna anledning har undersökningar gjorts som innefattar de 
sannolika kombinationer av volym mellan rostfritt och kolstål. Begränsningen på 
undersökningarna har varit reparation av skadade motorvägsbroar och kustbroar. 

6.6.1 Undersökning 
Målet med undersökningen är att definiera föremål för användning av rostfritt vid reparation 
av korroderad armering. Den galvaniska kopplingen som bildas mellan det passiva rostfria 
stålet och det befintliga kolstålet studeras för att visa att användningen av rostfritt stål i detta 
ändamål till och med kan ha en välgörande effekt. 

Alla proverna hade dimensionerna 300x170x70 mm och var gjutna av Portlandscement-
betong med vct =0,5 och helt utan tillsatser av flygaska och mikrosilika. Provbitarna innehöll 
5 armeringsjärn i full provlängd. Armeringen var antingen gjorda av kolstål eller austentisk 
rostfritt stål (AISI 316) och diametern var i alla fallen 6 mm. Täckskiktet låg på 20 mm. Totalt 
var det 10 betongprover som gjöts på fyra olika sätt. Det fyra olika sätten beskrivs nedan och 
finns förklarat i bild 22. 

 3 st prover innehållande fem kolstålsstänger samt två korta rostfria stålstänger som 
motsvarar 5 % och 10 % av totala volymen stål i provet. De rostfria stålen placerades 
närmast den exponerade betongytan och blev utsatt för en aggressiv miljö. Det vanliga 
stålet var placerat där under.  

 1 st referensprov innehållande 6 kolstålsstänger som placerades på lika sätt som i sätt 
(a). 

 3 st prover med samma innehåll som sätt (a) men var alla stänger placerade på lika djup 
från den exponerade betongytan (ca 20 mm). Detta för att vara säkra på att det rostfria 
stålet och kolstålet blir utsatta för samma miljöförhållanden. 

 3 st prover innehållande fem rostfria stålstänger samt två korta kolstålsstänger 
motsvarande 5 % och 10 % av totala volymen stål i provet. Alla stänger placerades på 
lika djup från exponerande betongyta (ca 20 mm). 

 
Bild 22. Experimentets uppbyggnad. 
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En månad efter gjutning blev provbitarna utsatta för en koncentrerad lösning av natriumklorid 
(NaCl) i en cykel av två dagars fuktning åtföljt av 5 dagars torkning i laboratioriemiljö. De 
mätningar som gjordes var följande: 

• strömmar mellan den korta stången och de övriga stängerna. 

• Elektrokemisk potential. 

När strömmarna mäts mellan det redan korroderade kolstålet och en kort stång (5 %) av 
kolstål som då fortfarande är passiv registreras ett värde på en strömtäthet på ungefär 4,3 
µA/cm2. Om samma korroderade stång är kopplad till en kort stång (5 %) av rostfritt stål 
registreras värdet på strömtätheten till endast 0,27 µA/cm2, se bild 23. Det betyder en 
reduktion av strömtätheten på en faktor 15 vilket också kommer att betyda att 
korrosionshastigheten minskar med samma faktor. 

 
Bild 23. Uppmätta strömmar.  
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6.7 Kostnad 
Rostfritt stål blir billigare men trots det är det 5-8 gånger dyrare än obelagt kolstål. Både 
ekonomiska och tekniska aspekter måste beaktas. Att byta ut kolstål med rostfritt stål på 
endast de kritiska områdena i en byggnad är ett bra sätt att använda just rostfritt. Detta kallas 
”intelligent” användning, se de mest lönsamma ställena i bild 24.  

 
Bild 24. De zoner där rostfritt armeringsstål är en intelligent användning t.ex. vid reparation eller nykonstruktion. 

Kombinationen av aggressiv miljö och tunna element motiverar användningen av rostfri 
armering. Intelligent användning av rostfritt stål i betongkonstruktioner ger en säkrare och 
mer omkostnadsriktigt lösning. De procentvis mycket låga extra anläggningsinvesteringarna 
(0,5-max 3,0 %) kommer enligt åtskilliga L.C.C analyser vara tillbakabetalade på få år. Se 
bild 25 för kostnader. 

 
Bild 25. Kostnader. 
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6.8 Totala kostnader, ULCCA 
En intelligent användning av rostfritt stål på försämrade armerade betongpelare används som 
exempel för att kunna göra en uppskattad analys. Ett exempel är en motorvägsöverfart med 
armerade betongpelare och andra exemplet är en kustbro med armerade betongpelare i 
skvalpzon (ett område här havsvatten utsätter pelaren för nötning). De två typerna av 
reparationer kan analyseras med ”net-present-value”-metoden som då räknar med alla 
kostnader från reparationen och framåt. Den uppdaterade livscykelkostnadsanalysen 
(ULCCA) tar med alla relevanta finansiella och tekniska aspekter. ULCCA visar alla tecken 
på allvarlig försämring och den påbörjas när byggnaden är ca 30-40 år gammal. Metoden 
inkluderar alla kostnader, reparation, underhåll, administration och indirekta kostnader till 
samhället såsom trafikförändring m.m. 

ULCCA-metoden är generellt en accepterad metod som är beprövad i många länder bl.a. 
Danmark.  

6.8.1 Beskrivning av exemplen: 
A Reparation av motorvägens armerade betongpelare som bär en överfart. 

Beroende på kloridinträngningen och påföljande punktvis korrosion har ett stort antal 
överfarter flera skadade betongpelare, se bild 26. Dessa behöver antingen en övergripande 
reparation som betyder att armering på den de nedre två metrarna av pelare byts ut eller en 
fullständig ersättning. Den utbredda korrosionen kräver minst en 50%-ig ersättning av 
armering på de först två metrarna, vilket betyder att man ersätter 10 % av den totala armering 
som finns i pelare och fundament.  

  
Bild 26. Hårt utsatt betongpelare. 
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För att analysera detta togs fyra strategier fram som bygger på liknade projekt som 
genomförts i Danmark under de senast årtiondet. Analysen innefattar hänsyn till osäkerheten i 
samband med reparationens kostnad, tid och omfång. 

• Reparation av alla pelare med kolstål efter 1 år och då sker ett utbyte på 50 % av 
armeringen i pelarna. Reparationen tar 12 veckor. Efter 20 år byts pelarna och 
det tar 16 veckor. 

• Pelarna byts ut efter 10 år och 40 år igen, armering består av kolstål. Båda bytena 
tar 16 veckor. 

• Reparation av alla pelare med rostfritt stål sker efter 1 år. Till skillnad från 
strategi 1 sker ett byte av 100 % av kolstålsarmering i pelarna. Reparationen tar 
16 veckor. 

• Reparation av alla pelare med kolstål samt installation av katodiskt skydd sker 
efter 1 år och sen byte av alla pelare efter 20 år.  

Den totala kostnaden efter 1 år med användning av endast rostfritt stål (3) är 20 % högre än 
användning av kolstål (1) och 42 % dyrare än installation av katodiskt skydd (4). Om man 
istället jämför det nuvarande totala nettovärdet är rostfritt stål ett attraktivt val. Trots hög 
initialkostnad är användningen av rostfritt stål på reduktionsnivån under 7 % det mest 
ekonomiska. Mellan 7 och 8 % är katodiskt skydd och rostfritt stål lika bra medan för en 
reduktionsnivå över 8 % strategi 2 och 4 är de bäst lämpade lösningarna. 

B Reparation av armerade pelare på kustbroar inom skvalpzon. 

En undersökning, genomförd av Danska Vägverket, visar på att många relativt nya kustbroar 
behöver en reparation inom skvalpzonen, se bild 27. Det är mest orsakat av 
kloridinträngningen. Reparationen kräver en ersättning av de yttre lagren armering beroende 
på stark korrosion. Området som är aktuellt är från 1 m under vattenytan till 2 m över ytan. 
Ungefär 50 % av den yttre armeringen byts inom detta område. Totalt är det cirka 5 % av all 
armering i pelare och grunden som ersätts. 

  
Bild 27. En korroderande kustbro. 
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I detta exempel använder man sig av tre olika strategier. 

• Reparation av alla pelare med kolstål sker efter 1 år. Reparationen görs över 2,5-
3 m av pelaren och då sker ett utbyte på 50 % av armeringen. Efter 20 år och 40 
år görs mindre reparationer. 

• Reparation av alla pelare med kolstål sker efter 10 år. Reparationen görs över 
2,5-3 m av pelaren och då sker ett utbyte på 80 % av armeringen. Efter 25 år och 
45 år görs mindre reparationer. 

• Reparation av alla pelare med rostfritt stål sker efter 1 år på samma sätt som 
strategi 1, endast de yttre lagren av gammal armering ersätts med rostfritt. Efter 
20 år och 40 år görs mindre reparationer. 

Analysen visar att för en reduktionsnivå/ersättningsnivå mellan 5 % och 7 % har de tre 
strategierna jämförbara värden. Baserat på detta verkar en användning av rostfritt vara 
optimal. Nämnas bör att erfarenheten och tillgänglig data för reparation av kustbroar är 
minimala i jämförelse med motorvägsbroar. Det beror på att antalet reparationer utförda på 
motorvägsbroar är betydligt högre än antalet reparationer utförda på kustbroar. 

Baserat på detta exempel kan inte rostfritt stål rekommenderas till denna typ av reparation. 
Det bästa valet här blir vid reparation enbart använda sig av kolstål. Val av rostfritt stål bör 
ske redan vid konstruktionstillfället för en ny bro och då endast på visa utvalda områden, 
intelligent användning. 

6.9 Val av armering 
Vid val av sort på det rostfria stålet bör olika egenskaper vara avgörande. Det beror på vad det 
skall exponeras i för miljö och hur stora belastningarna är. 
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7  Resultatredovisning 

7.1 Ekonomisk jämförelse 
Vi jämförelse av beläggning med metall, varmförzinkning, och beläggning med färg eller 
plast ges följande resultat. 

- Varmförzinkning är dyrare än en manuell rengöring och primermålning. 

- Varmförzinkning är billigare än en sandblästring plus två skikt färg.  

Anledning till detta resultat är att målning ger en betydligt större arbetskostnad. 

7.1.1 Priser på armering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Dimension Kilopris 

Vanligt kolstål Alla 5 kr/kg 

Epoxibeläggning Klena 

Grova 

12-15 kr/kg 

10 kr/kg 

Rostskyddsmålning -- -- 

Varmförzinkning Klena 

Grova 

10 kr/kg 

9 kr/kg 

Rostfritt material Alla 25-45 kr/kg 

Uppgifter om kostnader kommer från Fundia Armering AB. 

7.2 Jämförelse när det gäller hantering och skador 
Epoxibeläggning och rostskyddsmålning är vid hantering väldigt känsliga. De blir lätt 
förstörda vid byggplatser och ger bättringsarbete som följd. När det gäller bockning av 
armeringsstänger måste detta ske med speciell utrustning vilket ger omständligt arbetet. 
Svetsning kan inte göras efter beläggning utan att det bättringsmålas. Epoxibelagd armering 
får absolut inte komma i kontakt med salt. 

När man ser till varmförzinkat gods så klarar det hanteringen bra. Ingen förbättring krävs 
innan monteringen och om zinkskiktet får en mindre skada självläker det. Svetsning kan kräva 
något avvikande procedur än obelagt och bockning kan göras.  

Rostfritt stål är lätt att transportera och hantera eftersom det bildar ett oxidskikt som skyddar 
mot skador. Det är även möjligt att böja och svetsa rostfritt stål på ett enkelt sätt. 
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7.3 Jämförelse hur behandlat gods uppträder ingjuten i betong. 
Epoxibelagd armering fungerar så länge beläggningen är oskadad. Vid skador accelererar den 
korrosionen på vissa punkter som då ger stor skada. 

När rostskyddsmålat gods gjuts in i betong krävs det att färgskiktet är intakt och gjort på rätt 
sätt. Minsta defekta del leder till att stålet blir oskyddat och rostskyddet är förkastligt. 

Vid ingjutning av varmförzinkad armering eller gods i betong sker en viss avfrätning. Den 
medför ingen större fara eftersom den är så pass liten. Mot korrosion i karbonatiserad betong 
ger varmförzinkning ett bra skydd och i kloridbemängd betong ökar den varmförzinkade 
armeringens livslängd, hur mycket är oklart. Men beständigheten för varmförzinkad armering 
i kloridutsatt betong kan inte jämföras med densamma för rostfritt stål. 

Rostfritt stål som gjuts in i betong ger en fem till tio gånger bättre korrosionsresistans än 
vanligt kolstål.  

7.4 Jämförelse av täckskikt i olika miljöklasser 
Användning av rostfritt stål kan i vissa fall ge en minskning av täckskiktet med ca 50 mm. 

Oftast är det inte lämpligt att minska täckskiktet oavsett vad man använder för rostskydd. Då 
speciellt inte i de aggressiva miljöerna.   

7.5 Lämpligast arbetsområde 
Epoxibeläggning bör inte längre användas som rostskyddsmetod hos armering. Anledning till 
detta är att det förekommer så kallad gropfrätning. Om beläggningen har en liten skada 
påskyndar det hela korrosionen. Däremot kan epoxi användas till beläggning av betonggolv 
och som annan skyddsbeläggning.  

Rostskyddsmålning används främst till målning av redan befintliga eller fastmonterat gods. 
Används även till stora och rejäla konstruktioner. 

Varmförzinkning lämpar sig mycket bra till att gjutas in i betong. Det kan även göras i alla 
möjliga dimensioner. Tål hantering och bockning. Exempel på användning är bult som 
används för bergsäkring vid tunnelbyggen, bergrum m.m.  

Vid mycket korrosivaggressiv miljö lämpas sig rostfritt stål bäst. Det rör sig främst om 
motorvägsbroar och kustbroar. Anledning till de är att de ständigt är exponerade av salt och 
saltvatten. Bör då användas på ett intelligent sätt, dvs. på de mest utsatt delarna av bron. 
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8 Analys och tolkning 
Vid användning av korrosionsskydd på armering eller ingjutningsgods kan man lätt tro att 
täckskiktet kan reduceras, men så är inte fallet i någon av de metoder som jag undersökt. Det 
bästa sättet att skydda armering mot korrosion är fortfarande bra betong och rätt täckskikt. Det 
jag har kommit fram till var snarare att man med ett bra rostskydd kan ge en byggnad avsevärt 
mycket längre livslängd.  

De metoder som är lämpliga att använda är då främst rostfritt material och varmförzinkning. 
Rostfritt lönar sig mycket bra i hårt utsatta miljöer, i närhet med salt och vatten. Även om det 
är dyrare i konstruktionsskedet tjänar man på det i längden. Det bör då användas på ett smart 
sätt på valda delar av konstruktionen och vanligt armeringsstål på resten. Eftersom rostfri 
armering går alldeles utmärkt att koppla samman med kolstål är det ett bra sätt att få ner 
kostnaden något.  

Jag har gjort en sammanställning av de olika metoderna sett ur olika aspekter, se tabell på 
nästa sida. 
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Livslängd Väldigt beroende 
på hantering 

Väldigt beroende 
på hantering 

25-75 år Över 100 år 

Tillverkning Kvalitetssäkrad Förekommer 
olika metoder. 

Pålitlig - 

Nötningstålighet Känsligt Känsligt Väldigt god Väldigt god 

Svetsning Kräver 
bättringsmålning 

Kräver 
bättringsmålning 

Något 
avvikande 
procedur 

Lätt 

Bockning/Böjning Bör ske i fabrik Bör ske innan 
målning 

Bra Krävs något 
större krafter 

Kostnad i relation 
till obelagt kolstål 

Dubbelt så dyrt Dyrare Dubbelt så dyrt 5-8 gånger 
dyrare 

Krav Krav finns på 
skadors 
omfattning 

Visst krav på 
förbehandling 

Visst krav på 
förbehandling 

Visst krav på 
förbehandling 

Användnings-
område 

Betongytor Stora 
konstruktioner 

Det mesta Broar 

Kopplat till annat 
material 

Kräver elektrisk 
isolering 

- - Inga problem 
vid korrekt 
användning. 

Vidhäftning Kräver ökning av 
förankringslängder 

- God, legering 
med stålet 

- 

Skikttjocklek (µm) 130-300 Varierar 70-215 - 

Arbetsmiljö Viss risk vid 
tillverkning 

Hälsorisker, 
innehåller farliga 
ämnen  

Ingen hälsorisk. 
Människan 
behöver zink. 

Ingen 
hälsorisk 

Avfrätning - - 0,001 mm/år - 

Applicering Elektrostatisk 
process 

Målning eller 
sprutning 

Doppning i 
smält zink 

Legering av 
krom 

Max storlek  Hur långt som 
helst 

20 m  
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