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Sammanfattning 

Stål är ett utmärkt material att bygga med, men hänsyn måste tas till att oskyddat stål korroderar, 

rostar, därför ska stålet i regel rostskyddsbehandlas. Detta kan göras genom att minska stålets 

benägenhet för att korrodera genom att använda rostfritt stål eller genom att behandla stålet med 

någon skyddsmetod. De två vanligaste skyddsmetoderna är rostskyddsmålning och förzinkning. För 

att bestämma metod måste först korrosivitetsklassen bedömmas och det görs enligt SS-EN ISO 

12944-2:1998.  

Rostfritt stål finns i många olika varianter och det är bara några av dessa som har egenskaper som 

gör att de kan användas till byggande. Det finns även många faktorer att tänka på för att förhindra 

att korrosion i rostfria konstruktioner uppstår. Dimensionering av rostfritt stål skiljer sig något från 

dimensionering av vanligt kolstål. I detta arbete tas endast skillnaderna upp.   

Det finns många olika färgsystem inom rostskyddsmålning. Dessa består av minst två stycken olika 

skikt med färg. Innan ett stål rostskyddsmålas måste det förbehandlas så att eventuella föroreningar 

på stålet försvinner och ger färgen bra vidhäftning.  

Förzinkning kan göras på ett par olika sätt, däribland varmförzinkning och sprutförzinkning där 

varmförzinkning är den vanligaste metoden. När både förzinkning och målning används fås så kallade 

duplexa system. 

Vilken metod som ska väljas för att skydda stålet mot korrosion beror på flera olika faktorer så som 

ekonomi, estetik och miljöpåverkan. Det finns ingen enkel lösningsmetod utan allt måste vägas 

samman och beaktas utefter varje enskilt fall.  

 

 

Nyckelord: Rostfritt stål, rostskyddsmålning, förzinkning, korrosion, korrosivitetsklasser 
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Abstract 

Steel is an excellent material to build with, but consideration must be given to the fact that 

unprotected steel corrodes, rusts, therefore, as a rule, the steel must be protected in some way. This 

can be done by reducing the tendency of the steel to corrode by using stainless steel or by treating 

the steel with a protection method. The two most common methods of protection are corrosion 

protection paint and zinc coating. To determine the method, the corrosive category must first be 

evaluated and this is done in accordance to EN ISO 12944-2:1998. 

Stainless steel is available in many varieties but only some of them have properties that make them 

suitable for use as construction steels. There are many factors to be considered in the design of 

stainless steel to prevent corrosion from occurring. Design of stainless steel is slightly different from 

the design of plain carbon steel. In this thesis, only the differences are considered.  

There are many different systems of protective coating. These consist of at least two different layers 

of paint. Before the steel is painted, it must be pretreated to remove any impurities in the steel in 

order to get good adhesion.  

Galvanizing with a zinc coating can be done in a couple of ways, including hot-dip galvanizing and zinc 

spraying, where galvanizing is the most common method. When both galvanizing and painting is 

used it is called duplex systems.  

Which method that should be used depends on several factors such as economics, aesthetics and 

environmental impact. There is no simple solution, everything must be weighed and considered in 

each individual case. 

 

 

Keywords: Stainless Steel, anticorrosive painting, zinc coating, corrosion, corrosive categories 
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Förord 

Detta examensarbete inom området konstruktionsteknik är gjort i samarbete med Tyréns AB och 

behandlar rostfria stålkonstruktioner och rostskyddsbehandling av stålkonstruktioner. Arbetet är en 

avslutande del i högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 

Högskolan och har utförts av Niklas Karlsson och Jenny Öjemyr. 

Vi skulle vilja tacka Tyréns och alla som jobbar där för trevligt bemötande. Speciellt tack till vår 

handledare på företaget Georges Khoury och avdelningen Arbete där vi suttit.  

Tack även till Anders Finnås på Outokumpu som hjälpt oss inom området med rostfritt stål och Bo-

Gert ”Lurvas” Lundgren på Forssells Smide som hjälpt oss inom området med rostskyddsmålning.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Från och med år 2011 har det blivit obligatoriskt att använda Eurocode som standard i Sverige, såväl 

som för resten av den Europeiska gemenskapen, vid dimensionering av bärande konstruktioner. 

Detta för att en gemensam standard i Europa ska underlätta byggandet och även göra det lättare för 

företag att konkurrera om uppdrag utomlands genom en mer global marknad och på så sätt försöka 

få ner kostnaderna för ett byggprojekt. Den enda skillnaden mellan olika länder är vissa nationella 

parametrar och anvisningar. När det har gällt dimensionering av stålkonstruktioner har tidigare 

Boverkets handbok för Stålkonstruktioner (BSK) varit det regelverk som behövts följas. Det finns en 

del skillnader mellan Eurocode och de gamla standarderna som Sverige haft. Därför behöver alla 

konstruktörer lära sig vad Eurocode föreskriver och hur olika konstruktioner ska dimensioneras. 

Detta är ett väldigt omfattande arbete då Eurocode är stor och innehåller många olika delar och det 

är då bra att börja beta av denna i mindre delar där det fokuseras på specifika områden.  

Vad gäller stål så är det ett mycket intressant och hållbart byggnadsmaterial. Stålet har dock två 

nackdelar. Den första är att det inte är brandtåligt och den andra att det utsätts för korrosion, 

rostangrepp, vid kontakt med syre och fukt. I detta examensarbete är det stålkonstruktioners 

beständighet mot korrosion som kommer att ses över. Det som verkligen har förändrats, i och med 

Eurocode, inom denna del av stålkonstruktioner är att konstruktören numera behöver ha mera 

kunskaper om olika rostskyddssystem för att själv kunna rekommendera vad som ska göras. Ska det 

vara rostfritt stål eller vanligt stål? Ska det vanliga stålet rostskyddsmålas eller förzinkas? Detta är 

bara två exempel på frågor som en konstruktör måste ställa sig själv och dessa leder till andra frågor. 

Vilket rostfritt stål behövs? Vilken typ av färg ska användas? Vilken metod av förzinkning passar just 

denna konstruktion? Det kan även finnas frågor som behöver besvaras som kan vara svåra att inse 

att de behövs. Därför underlättar det om det finns en färdig enkel mall att använda för att snabbt 

kunna besvara frågorna och som även kan hjälpa till att fylla i vad för information som behövs vara 

angiven utöver det uppenbara när det kommer till att skydda stålkonstruktioner från att korrodera.  

1.2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är dels att få kunskaper inom området men också att kunna hjälpa 

till med att förmedla vidare kunskapen till andra konstruktörer. Denna rapport ska kunna användas 

av konstruktörer och andra aktörer inom byggbranschen som vill eller behöver ha fördjupade 

kunskaper inom området korrosionsskydd för stålkonstruktioner. Konstruktörer ska även kunna 

använda lathunden för snabba och enkla val av rostskyddsmetod och val av rostskyddssystem samt 

lätt kunna se vad som gäller för dimensionering av rostfria stålkonstruktioner.   

1.3. Avgränsningar 

Detta arbete utgör en sammanfattning av viktig information när det gäller korrosion och skyddande 

av stål mot korrosion. När det gäller rostfria stål begränsas examensarbetet till de stål som vanligen 

brukar användas som konstruktionsstål. Det finns många fler rostfria stålsorter än vad detta arbete 
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behandlar och på grund av denna mångfald är en sådan avgränsning ett måste. För rostfria 

stålkonstruktioner tas även vissa beräkningar av dessa upp. De beräkningsmoment och metoder som 

finns med är de som på något sätt skiljer sig från beräkning av vanligt kolstål. För övriga beräkningar 

hänvisas till SS-EN 1993-1-1:2005 Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-1: Allmänna regler 

och regler för byggnader. Inom ramarna för detta examensarbete kommer dock endast enklare 

stålkonstruktioner så som pelare och balkar att behandlas och inga sammansatta konstruktioner. 

Arbetet berör inte heller de beräkningsmetoder som används vid lastdimensionering samt övriga 

allmänna beräkningar som gäller oavsett material.  

När det gäller delen som behandlar olika rostskyddssystem är det de två vanligaste metoderna, 

rostskyddsmålning och förzinkning, som kommer att behandlas. Det är oftast dessa som används i 

Sverige och därför är begränsningen satt till endast dessa två metoder.  

1.4. Lösningsmetoder 

Då arbetet syftar till att vara en informativ källa för den som önskar information om korrosion av stål 

och skydd mot detta går den valda lösningsmetoden ut på att samla in fakta för att sedan presentera 

dessa på ett lättillgängligt sätt. Utefter dessa dras sedan slutsatser om vad som bör rekommenderas i 

olika lägen när det gäller bestämning av rostskyddsmetod samt val av ingående parametrar.  

För att få en heltäckande bild samt kunna verifiera det som har lästs används flera olika källor. På så 

sätt fås en helhetsbild som torde vara helt korrekt. Ofta kan en författare vinkla det som skrivs så att 

innehållet kan framstå i bättre dager. På grund av detta samt som en kontroll av fakta kommer 

Eurocode och andra gällande standarder att gås igenom som behandlar området. 

Någon annan lösningsmetod för att kunna fullgöra arbetet som specificerat verkar omöjlig eller 

saknas helt. Tack vare de metoder som listats ovan bör dock arbetet ha en god vetenskaplig grund 

men kan naturligtvis till viss del färgas av författarnas egna åsikter i fråga om vad som är viktigt och 

intressant, liksom allt annat som är skrivet.  
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2. Metoder och material 

Området som detta arbete berör är relativt stort varvid en uppdelning av det hela behövde göras. 

Två olika delar kunde i ett tidigt skede fastställas, en del som behandlar rostfritt stål och en del som 

behandlar olika rostskyddssystem av kolstål. Detta behövdes för att kunna få en ordentlig inblick i 

varje område utan att det skulle kännas överväldigande då litteraturen för varje delområde har varit 

omfattande. Inom den första delen om rostfritt stål gicks även litteratur angående korrosion igenom 

för att få en bättre förståelse för vad det är och vad som påverkar. Genom detta kunde en djupare 

förståelse av fenomenet korrosion fås. Under läsandets gång har flitiga anteckningar tagits och det är 

dessa som ligger till grund för rapporten. För att få ett så bra arbete som möjligt har båda två läst allt 

material och varit med i framtagandet av varje liten del av rapporten. Detta har gett en bra grund för 

att kunna diskutera materialet samt att kunna komplettera varandras arbete.  

När det gäller dimensionering av rostfria stålkonstruktioner gicks de två gällande standarderna SS-EN 

1993-1-1:2005 samt SS-EN 1993-1-4:2006 för vanligt stål respektive rostfritt stål igenom. På så sätt 

gick det att utläsa vilka skillnader som gällde mellan de båda och vad som borde tas upp i arbetet. För 

oss som läst kurser inom konstruktionsteknik och redan hade kunskaper i fråga om dimensionering 

av stål gick det relativt lätt att förstå vad som stod i Eurocode. Däremot hade detta inte varit möjligt 

att utföra av någon som saknar kunskaper inom ämnet.  

Materialet som använts har fåtts på flera olika sätt. Delvis genom vår handledare Georges Khoury på 

Tyréns och andra som arbetar på samma avdelning som honom samt från KTH-biblioteket. Delvis har 

information sökts via nätet, både direkt information inom ämnet och information som kunde leda till 

vilken litteratur som skulle kunna användas. Bland annat hittades ett annat examensarbete som 

behandlar rostskyddssystem för stålprofiler skrivet 2004 och genom dess källförteckning kunde flera 

lämpliga källor hittas. Vad gäller Eurocode och andra standarder fanns de åtkomliga via företagets 

intranät vilket gjorde att allt som behövdes kunde tillgås via datorn.  

Utöver litteraturstudien har även kontakt tagits med färgtillverkare, ståltillverkare och utförare av 

rostskyddsmålning och förzinkning. Detta ledde till en del information samt ett väldigt intressant och 

givande studiebesök hos en smides- och målningsverkstad. Informationen från dessa ligger till stor 

del som grund för vissa slutsatser och rekommendationer.  

Efter att all litteratur lästs och sammanställningen av all viktig fakta gjorts skrevs slutsatser och 

rekommendationer. Dessa användes sedan för att ta fram ett dokument med exempel för 

dimensionering av rostfritt stål och en lathund för val av rostskyddsmetod, med vissa små 

modifikationer för att passa som enskilda dokument.  
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3. Korrosion 

En stålkonstruktions beständighet mot korrosion beror på materialets sammansättning. I rostfria stål 

ingår det olika legeringsämnen som får dem att stå emot korrosion. När det gäller vanligt kolstål 

måste dessa konstruktioner rostskyddsbehandlas för att inte bli angripna och förstöras av korrosion. 

Det finns två huvudtyper av korrosion, allmän och specifik. Den allmänna korrosionen angriper hela 

konstruktionen lika mycket och den korroderar. Med rostfritt stål eller genom rostskyddsbehandling 

av vanligt kolstål kan detta undvikas och är inte ett problem utan det är den specifika korrosionen 

som utgör ett hot mot stålkonstruktioner. Den specifika korrosionen kan indelas i fem olika 

undergrupper; galvanisk korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion, spänningskorrosionssprickor samt 

svetsfrätning. För att kunna undvika att någon av dessa korrosionstyper angriper en stålkonstruktion 

är det bra att veta vad de innebär och hur de verkar. Nedan finns de fem olika korrosionstyperna 

förklarade. [1][2][28] 

3.1. Galvanisk korrosion (Bimetallkorrosion) 

Den galvaniska korrosionen sker när två metaller av olika ädelhet 

(se figur 3.1) är i kontakt och utsätts för en elektrolyt, till 

exempel saltvatten. Elektrolyten är en vätska som är ledande och 

därmed kan elektroner passera mellan metallerna. Till följd av 

detta korroderar den oädlare metallen. För att förhindra detta 

går det att försöka isolera metallerna ifrån varandra eller bryta 

flödet genom att belägga den ädlare metallen. Om arean för den 

ädlare metallen är stor i jämförelse med arean för den oädlare 

metallen sker denna typ av korrosion mycket snabbare. Vid 

förhållanden där galvanisk korrosion kan förekomma bör skruvar 

i kolstål undvikas i förband med rostfritt stål. [1][2][4][13][25] 

3.2. Gropfrätning 

När det skyddande oxidskiktet bryts ner som följd av angrepp av till exempel kloridjoner blir skiktet 

till en katodisk yta och det exponerade stålet till en anodisk yta, vilket leder till att den lilla anodytan 

korroderas. Dessa små gropar är oftast ytliga och påverkan på tvärsnittet är försumbar, utseendet 

blir däremot förstört. Vid ihåliga delar så som kanaler och rör bör mesta möjligt göras för att undvika 

att gropfrätning uppstår. Den resistans ett stål har mot gropfrätning kan höjas med höjt innehåll av 

krom, molybden eller kväve. [1][2][4][13] 

3.3. Spaltkorrosion 

Denna typ av korrosion kan uppstå i trånga spalter där vätska kan ansamlas. Korrosionen orsakas av 

att oxidanter har svårt att ta sig in i dessa spalter och detta gör att ytterkanten blir syrerik jämfört 

med längre in i spalten. I gränsområdet mellan dessa kan det då uppstå bimetallkorrosion. Bästa 

sättet att undvika spaltkorrosion är att undvika att göra spalter där vatten kan ansamlas. Om detta ej 

är möjligt kan spalterna tätas istället. Stålets resistens mot denna typ av korrosion kan även i detta 

fall ökas med hjälp av ökat innehåll av krom, molybden eller kväve. [1][2][4][13] 

Figur 3.1 Galvanisk spänningsserie i 
havsvatten vid 20 °C [6] 
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3.4. Spänningskorrosionssprickor  

Korrosionstypen kan uppkomma i miljöer med hög kloridhalt där stålet utsätts för dragspänningar 

och påverkar främst austenitiska rostfria stål. Detta sker oftast vid hög temperatur, över 50°C. Högt 

pH-värde tillsammans med hög temperatur kan också ge upphov till spänningskorrosionssprickor. 

Denna typ av korrosion förekommer troligtvis inte i normala atmosfärer i byggnader. [1][2][4][13] 

3.5. Svetsfrätning 

Kan uppstå efter att rostfritt stål har svetsats. I de värmepåverkade zonerna intill svetsen kan 

kromkarbid utsöndras (genom att kol reagerar med järn och krom) vilket leder till en minskad 

kromhalt i närheten. Detta kan i sin tur leda till ökad risk för korrosion om materialet utsätts för 

korrosiva miljöer. Korrosion av denna typ kan förhindras genom att välja ett rostfritt stål med låg 

kolhalt samt genom att stabilisera stålen med titan eller niob då dessa är benägna att förenas med 

kol och bilda stabilare partiklar. [1][2][3][13] 
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4. Korrosivitetsklasser 

Det som förr i BSK hette miljöklass är idag omarbetat och kallas för korrosivitetsklass. Dessa går att 

hitta i SS-EN ISO 12944-2:1998 (se även tabell 4.1 och 4.2.). Det finns fem stycken olika klasser som 

konstruktioner kan indelas efter beroende på i vilken atmosfärisk miljö konstruktionen befinner sig i. 

Dessa talar om hur pass korrosiv miljön är och utefter det går det att bestämma vilka åtgärder som 

behöver tas för att skydda konstruktionen från korrosion. De olika klasserna tar hänsyn till vart 

konstruktionen befinner sig rent geografiskt likväl som hur pass mycket fukt och 

temperarturvariationer konstruktionen kommer att utsättas för. Det som är värst ur 

korrosionssynpunkt är industrimiljöer och marina miljöer vilka kan innehålla partiklar så som 

kloridjoner, sulfater och andra anjoner. Detta tillsammans med hög fuktighet kan göra stora skador 

på stålkonstruktioner vilka blir klassade som C5-I eller C5-M beroende på om det är industriell miljö 

eller marin miljö. När den industriella eller marina miljön inte är som värst i form av luftföroreningar 

och salthalter som skadar kan den istället klassas som C4. Det är fortfarande en väldigt korrosiv miljö 

men skyddsåtgärderna blir inte riktigt lika drastiska som vid klassningen C5. De områden som är i 

stadsmiljö, har lättare industrier eller ligger nära men inte precis vid kusten har ännu lite mindre 

korrosivitet och dessa klassas som C3. Detta på grund av att de inte utsätts för lika mycket 

luftföroreningar och endast en mindre salthalt. Annars så klassas konstruktionen som C2, vilket är 

ställen där det inte finns så mycket luftföroreningar så som i lantliga miljöer. Ingen 

utomhuskonstruktion i Sverige kan klassas som C1 utan den gäller endast för inomhuskonstruktioner. 

Dessa måste ha bra förhållanden, så som minimalt med luftföroreningar, torr luft samt vara 

uppvärmda för att få tillhöra den minst korrosiva klassen. För inomhuskonstruktioner ökar sedan 

klassen utefter inneklimatet, hur pass fuktigt det är och hur länge, samt hur mycket luftföroreningar 

aktiviteten i lokalen orsakar. Är stålkonstruktionen inomhus utsatt för ständig hög fukthalt och 

mycket luftföroreningar blir den klassad som C5.  Bra exempel på vilken klass olika typer av lokaler 

bör tillhöra samt mer om vilken utomhusmiljö som leder till vilken klass åskådliggörs i tabell 4.1 som 

är hämtad från SS-EN ISO 12944-2:1998. [5][18][28] 

För konstruktioner som befinner sig i vatten eller i jord definieras klasserna annorlunda. De 

konstruktioner som är i sött vatten tillhör klass Im 1. Det kan gälla anläggningar som finns i älvar och 

andra ställen där det är sötvatten. Om vattnet inte är sött utan om det är havsvatten eller bräckt 

vatten klassificeras miljön istället som Im 2. Detta omfattar bland annat anläggningar i hamnar. När 

det gäller konstruktioner som är nedgrävda i jorden så som rör till exempel så tillhör alla dessa Im 3. 

Korrosivitetsklasserna för jord och vatten åskådliggörs tydligare i tabell 4.2. [5][18][28] 
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Korrosivitetsklass 
Miljöns 
korrosivitet 

Typiska 
utomhuskonstruktioner 

Typiska 
inomhuskonstruktioner 

C1 Mycket liten                          - 

Uppvärmda utrymmen med 
torr luft och obetydliga 
mängder föroreningar, t ex 
kontor, affärer, skolor hotell 

C2 Låg 
Atmosfärer med låga halter 
luftföroreningar. Lantliga 
områden 

Icke uppvärmda utrymmen 
med växlande temperatur och 
fuktighet. Låg frekvens av 
fuktkondensation och låg halt 
luftföroreningar, t ex 
sporthallar, lagerlokaler. 

C3 Måttlig 

Atmosfärer med viss mängd 
salt eller måttliga mängder 
luftföroreningar. 
Stadsområden och lätt 
industrialiserade områden. 
Områden med visst inflytande 
från kusten. 

Utrymmen med måttlig 
fuktighet och viss mängd 
luftföroreningar från 
produktionsprocesser, t ex 
bryggerier, mejerier, 
tvätterier. 

C4 Hög 
Atmosfärer med måttlig 
mängd salt eller påtagliga 
mängder luftföroreningar 

Utrymmen med hög fuktighet 
och stor mängd 
luftföroreningar från 
produktionsprocesser, t ex 
kemiska industrier, simhallar 
skeppsvarv. 

C5-I 
Mycket hög 
(industriell) 

Industriella områden med hög 
luftfuktighet och aggressiv 
atmosfär. 

Utrymmen med nästan 
permanent fuktkondensation 
och stor mängd 
luftföroreningar 

C5-M 
Mycket hög 
(Marin) 

Kust- och offshoreområden 
med stor mängd salt. 

Utrymmen med nästan 
permanent fuktkondensation 
och stor mängd 
luftföroreningar 

Tabell 4.1 Korrosivitetsklasser för konstruktioner i atmosfäriska miljöer enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 

 

Korrosivitetsklass Omgivning/Användningsmiljö Exempel 

Im 1 Sött vatten Vattenkraftsanläggningar 

Im 2 Havsvatten eller bräckt vatten Hamnanläggningar 

Im 3 Jord Nedgrävda tankar, rörledningar 
Tabell 4.2 Korrosivitetsklasser för konstruktioner i vatten och jord enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 

 

När korrosivitetsklassen är bestämd går det sedan att gå vidare med att bestämma vilken typ av 

åtgärd som bör sättas in för att bäst förhindra korrosionen. I de följande kapitlen kommer de två 

alternativen för korrosionsskydd, rostfritt stål samt rostskyddssystem för vanligt stål, att behandlas 

vilket kommer att ge insyn i vad de två alternativen har att erbjuda. Till sist kommer det i slutsats och 

rekommendationer även finnas vägledning till vilken typ av korrosionsskydd som bör användas i olika 

situationer. 
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5. Rostfritt stål 

5.1. Material 

Det finns många olika typer av rostfria stål och det som skiljer dem åt är deras beståndsdelar, vilket 

ger dem olika egenskaper. Något som de alla har gemensamt är att de består av minst 10,5 % krom 

vilket är det som ger dem deras förmåga att stå emot korrosion. Kromet i stålet reagerar med syret i 

luften och bildar en tunn hinna av kromoxid. Detta är vad som skyddar stålen mot korrosion. Om 

hinnan skulle skadas repareras skadan genom att oxidera igen, men det krävs att det finns tillgång till 

tillräckligt mycket syre för att detta ska kunna ske. Förutom att det ska vara krom i det rostfria stålet 

så bör kolhalten vara så låg som möjligt för att få bra motstånd mot korrosion. Andra ämnen som 

också används i rostfria stål är nickel, molybden, kväve, titan och niob. De rostfria stålen delas in i 

olika typer utefter deras metallurgiska struktur enligt nedan. [1][3][4][23][24] 

5.1.1. Martensitiskt rostfritt stål 

Denna typ av rostfria stål har en kolhalt på 0,1 – 0,3 % och består av 12 – 18 % krom. De är 

magnetiska och rätt så hårda stål men har dålig svetsbarhet. Martensitiska stål används inte som 

konstruktionsstål utan mer till knivar, saxar och liknande. [1][3][4][16][17] 

5.1.2. Ferritiskt rostfritt stål  

Kolhalten för dessa är mindre än 0,1 % och de består av 12 – 30 % krom. Liksom de martensitiska 

stålen är de magnetiska och har dålig svetsbarhet vilket gör att de inte används som 

konstruktionsstål. Dock har det kommit nya stål i denna kategori som har lägre kolhalt och som även 

innehåller titan eller niob. Dessa har en god svetsbarhet och har visat sig vara lika beständiga mot 

korrosion som vissa andra stål som används som konstruktionsstål, så dessa kan mycket väl komma 

att börja användas i framtiden. [1][3][4][16][17] 

5.1.3. Austenitiskt rostfritt stål  

Den här kategorin av rostfria stål har en väldigt låg kolhalt som är 0,05 % eller lägre. De har 12 – 30 % 

krom, 7 – 30 % nickel samt någon annan metall, ofta är denna molybden 2 – 3 % men skulle även 

kunna vara titan eller niob. Nickel används för att stabilisera materialets struktur, molybden höjer 

materialets förmåga att motstå lokalkorrosion så som gropfrätning. Titan brukar användas för att 

stabilisera stål med hög kolhalt för att förbättra beständigheten mot korrosion i de svetsade delarna 

som annars kan bli mindre korrosionståliga i de värmepåverkade zonerna. Stålen är omagnetiska. 

Tack vare den låga kolhalten är svetsbarheten större än för alla andra rostfria stål. De är enklare att 

arbeta med och formbara vilket gör dem utmärkta att ha som konstruktionsstål samt till 

rörledningar. [1][3][4][16][17][23][24] 
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5.1.4. Duplext rostfritt stål 

De duplexa rostfria stålen är en blandning av ferritiska och austenitiska med en kolhalt som är under 

0,03 %. Kromhalten är upp till 29 %, nickel 5-8 % samt molybden 1-4 %. Dessa består även av 0,4 % 

kväve. Sammansättningen gör att denna kategori har hög korrosionsbeständighet vilket gör att de 

kan användas i konstruktioner i marina miljöer samt inom industrimiljöer. [1][3][4][16][17] 

 

I detta arbete har fokus lagts på de vanligaste rostfria stålen som används till konstruktionsstål, 

austentiska och duplexa. Dessa skiljer sig en del ifrån varandra och för att tydligt åskådliggöra vad de 

olika stålen har för egenskaper redovisas detta i tabellerna 5.1, 5.2 samt 5.3 som är en 

sammanställning av de viktigaste egenskaperna. Den första tabellen 5.1 redogör för de valda stålens 

kemiska sammansättning. Tabell 5.2 tar upp stålens mekaniska egenskaper och i tabell 5.3 redogörs 

för deras fysikaliska egenskaper. Fler rostfria stål och deras sammansättning samt egenskaper går att 

hitta i SS-EN 10088-2:2005. [17] 
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    Legeringshalt (max-värde eller tillåtet intervall) vikt-%   

  

Material 
C Cr Ni Mo Övriga 

A
u

st
e

n
it

is
ka

 s
tå

l 

1.4301 0,07 17,0 – 19,5 8,0 – 10,5 
 

  

     
  

1.4306 0,03 18,0 – 20,0 10,0 – 12,0  
 

  

     
  

1.4307 0,03 17,5 – 19,5 8,0 – 10,0 
 

  

     
  

1.4311 0,03 17,5 – 19,5 8,5 – 11,5 
 

  

     
  

1.4318 0,03 16,5 – 18,5 6,0 – 8,0 
 

  

     
  

1.4401 0,07 16,5 – 18,5 10,0 – 13,0 2,0 – 2,5   

     
  

1.4404 0,03 17,0 – 19,0 10,0 – 13,0 2,0 – 2,5   

     
  

1.4406 0,03 16,5 – 18,5 10,0 – 12,5 2,0 – 2,5   

     
  

1.4432 0,03 16,5 – 18,5 10,5 – 13,0 2,5 – 3,0   

     
  

1.4435 0,03 17,0 – 19,0 12,5 – 15,0 2,5 – 3,0   

     
  

1.4439 0,03 16,5 – 18,5 12,5 – 14,5 4,0 – 5,0   

     
  

1.4529 0,02 19,0 – 21,0 24,0 – 26,0 6,0 – 7,0 Cu: 0,5 – 1,5 

     
  

1.4539 0,02 19,0 – 21,0 24,0 – 26,0 4,0 – 5,0 Cu: 1,2 – 2,0 

     
  

1.4541 0,08 17,0 – 19,0 9,0 – 12,0 
 

Ti: 5xC – 0,7 

     
  

1.4571 0,08 16,5 – 18,5 10,5 – 13,5 2,0 – 2,5 Ti: 5xC – 0,7 

     
  

D
u

p
le

xa
 s

tå
l             

1.4362 0,03 22,0 – 24,0 3,5 – 5,5 0,1 – 0,6 N: 0,05 – 0,2 

     
  

1.4462 0,03 21,0 – 23,0 4,5 – 6,5 2,5 – 3,5 N: 0,1 – 0,22 

            
Tabell 5.1 Kemisk sammansättning av några vanliga rostfria stål enligt SS-EN 10088-2:2005 
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Material Produkt- 
form 

(1)
 

Största tjocklek 
(mm) 

0,2 %-gräns 
(2)

 
(MPa) min 

Brottgräns vid 
dragning (MPa) 

Brottför-
längning (%) 

Austenitiska 
krom-nickel-stål 

  C 8 230 540 – 750 45 
(3)

 

1.4301 H 13,5 210 520 – 720 45 
(3)

 

  P 75 210 520 – 720 45 

 
C 8 220 520 – 700 45 

1.4306 H 13,5 200 520 – 700 45 

  P 75 200 500 – 700 45 

 
C 8 220 520 – 670 45 

1.4307 H 13,5 200 520 – 670 45 

  P 75 200 500 – 650 45 

 
C 8 290 550 – 750 40 

1.4311 H 13,5 270 550 – 750 40 

  P 75 270 550 – 750 40 

 
C 8 350 650 – 850 35 

1.4318 H 13,5 330 650 – 850 35 

  P 75 330 630 – 830 45 

Austenitiska 
molybden-krom-
nickel-stål 

 
C 8 240 530 – 680 40 

1.4401 H 13,5 220 530 – 680 40 

  P 75 220 520 – 670 45 

 
C 8 240 530 – 680 40 

1.4404 H 13,5 220 530 – 680 40 

  P 75 220 520 – 670 45 

 
C 8 300 580 – 780 40 

1.4406 H 13,5 280 580 – 780 40 

  P 75 280 580 – 780 40 

 
C 8 240 550 – 700 40 

1.4432 H 13,5 220 550 – 700 40 

  P 75 220 520 – 670 45 

 
C 8 240 550 – 700 40 

1.4435 H 13,5 220 550 – 700 40 

  P 75 220 520 – 670 45 

 
C 8 290 580 – 780 35 

1.4439 H 13,5 270 580 – 780 35 

  P 75 270 580 – 780 40 

Austenitiska 
koppar-
molybden-krom-
nickel-stål 

1.4529 P 75 300 650 – 850 40 

 
C 8 240 530 -730 35 

1.4539 H 13,5 220 530 -730 35 

  P 75 220 520 – 720 35 

Stabiliserade 
austenitiska stål 

 
C 8 220 520 – 720 40 

1.4541 H 13,5 200 520 – 720 40 

  P 75 200 500 – 700 40 

 
C 8 240 540 – 690 40 

1.4571 H 13,5 220 540 – 690 40 

  P 75 220 520 – 670 40 

Duplexa stål 

 
C 8 420 600 – 850 20 

1.4362 H 13,5 400 600 – 850 20 

  P 75 400 630 – 800 25 

 
C 8 480 660 – 950 20 

1.4462 H 13,5 480 660 – 950 20 

  P 75 480 640 – 840 25 
Anm: (1) C = Kallvalsat band, H = Varmvalsat band, P = Varmvalsad plåt 

  (2) Egenskaper i tvärriktningen 

  (3) För sträckriktat material är minimivärdet 5 % lägre 

Tabell 5.2 Mekaniska egenskaper för några vanliga rostfria stål enligt SS-EN 10088-2:2005 
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Material Densitet 
(kg/m3) 

Elasticitetsmodul 
vid 20 °C        
(GPa) 

Längdutvidg-
ningskoefficient     
20 – 100 °C          
(10-6/°C) 

Termisk 
konduktivitet 
(W/m°C) 

Värmekapacitet 
(J/kg°C) 

A
u

st
e

n
it

is
ka

 s
tå

l 

1.4301 7900 200 16 15 500 

     
  

1.4306 7900 200 16 15 500 

     
  

1.4307 7900 200 16 15 500 

     
  

1.4311 7900 200 16 15 500 

     
  

1.4318 7900 200 16 15 500 

     
  

1.4401 8000 200 16 15 500 

     
  

1.4404 8000 200 16 15 500 

     
  

1.4406 8000 200 16 15 500 

     
  

1.4432 8000 200 16 15 500 

     
  

1.4435 8000 200 16 15 500 

     
  

1.4439 8000 200 16 14 500 

     
  

1.4529 8100 195 15,8 12 450 

     
  

1.4539 8000 195 15,8 12 450 

     
  

1.4541 7900 200 16 15 500 

     
  

1.4571 8000 200 16,5 15 500 

     
  

D
u

p
le

xa
 s

tå
l             

1.4362 7800 200 13 15 500 

     
  

1.4462 7800 200 13 15 500 

            
Tabell 5.3 Fysikaliska egenskaper för några vanliga rostfria stål enligt SS-EN 10088-2:2005 
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5.1.5. Stålnamn och nummer  

I och med Eurocode har benämningen på stålen ändrats. Det blir lättare då det används samma 

namn på ett och samma stål i alla EU-länder men då det inte alltid varit så kan det vara bra att veta 

de gamla svenska namnen och även vad de heter enligt de två gällande standarder som finns i USA. 

Tabell 5.4 åskådliggör just detta. 

 

Stålsort enligt EN 10088 Sverige USA 

Namn Nummer SIS AISI UNS 

X5CrNi18-10 1.4301 2332; 2333 304 S 30400 

X2CrNi19-11 1.4306 2352 304 L S 30403 

X2CrNi18-9 1.4307 2352 304 L S 30403 

X2CrNiN18-10 1.4311 2371 304 LN S 30453 

X2rNiN18-7 1.4318 - 301 LN - 

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 2347 316 S 31600 

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 2348 316 L S 31603 

X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 - 316 LN S 31653 

X2CrNiMo17-12-3 1.4432 - 316 L S 31603 

X2CrNiMo18-14-3 1.4435 2353 316 L S 31603 

X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 - 317 LMN S 31726 

X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 - - N 08926 

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 2562 904 L N 08904 

X6CrNiTi18-10 1.4541 2337 321 S 32100 

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 2350 316 Ti S 31635 

X2CrNiN23-4 1.4362 2367 - S 32304 

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 2377 - S 31803 
Tabell 5.4 Stålnamn och nummer på några vanliga rostfria stål enligt olika standarder 

 

Den nya numreringen av stålen är gjord efter ett visst system. Alla stålen börjar på siffran 1 som 

betecknar att det är just ett stål det handlar om. Efter detta följer en punkt och sedan ytterligare 4 

siffror. De två första siffrorna efter punkten betecknar vilken grupp av rostfria stål det handlar om 

och de två sista siffrorna anger den individuella identifieringen av materialet. Stål benämns ofta 

utefter sitt nummer. [1] 

Varje stål har även ett namn och utifrån detta går det att se stålets sammansättning. Som exempel så 

är stålet med namn X2CrNi18-9 ett höghållfast stål som har en kolhalt på 2 % och där krom och nickel 

är de viktigaste legeringselementen med 18 respektive 9 %. [1] 
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5.2. Förband 

5.2.1. Allmänt 

Förband i rostfritt stål måste utformas med omsorg för att i största möjliga mån se till att ha optimalt 

korrosionsmotstånd. Förband som har benägenhet att bli fuktiga på grund av väder eller 

kondensation bör utformas extra noggrant. Det bästa är om förbanden kan placeras så långt från 

fuktkällan som möjligt, alternativt försöka eliminera fuktkällan. Där fukt är oundvikligt måste hänsyn 

tas till bimetallkorrosion om metallerna är av olika ädelhet men detta bör dock alltid undvikas. (Se 

bild 3.1 för galvanisk spänningsserie för några olika material.) [1][4][13] 

5.2.2. Skruvar och muttrar 

När det gäller fästelement i rostfritt stål går information att hitta i SS-EN ISO 3506. Det finns med tre 

olika grupper av rostfria stål, austenitiska (A), ferritiska (F) samt martensitiska (C). I kombination med 

en siffra mellan 1 och 5 blir dessa grupperade utefter dessas korrosionsmotstånd där 5 är den med 

bäst motstånd. Exempel på en grupp är A3 som är ett austenitiskt rostfritt stål som har ett 

korrosionsmotstånd som är likvärdigt med det stål som betecknas 1.4541. Hållfastheten och 

korrosionsmotståndet hos ett fästelement bör vara detsamma som för grundmaterialet. Det är 

därför viktigt att välja fästelement från rätt grupp. Tabell 5.5 är ett hjälpmedel för att kunna välja ut 

vilken grupp som fästelementen bör tillhöra. För mer information se även standarden SS-EN ISO 

3506. [1][13] 

 

A1 Lägre korrosionsmotstånd på grund av högre svavelhalt än motsvarande 
stål med lägre svavelhalt. Bör användas med försiktighet. 

A2 Likvärdigt det austenitiska stålet 1.4301 

A3 Stabiliserat stål likvärdigt 1.4541 

A4 Innehåller molybden och är likvärdigt 1.4401 och 1.4404 

A5 Stabiliserade och innehåller molybden, likvärdigt 1.4571 
Tabell 5.5 Gruppindelning av austenitiska fästelement med motsvarighet i rostfria stål [12] 

 

Fästelementen har även olika egenskapsklasser eller brottgränsklasser som de också kan kallas. 

Dessa är tre till antalet och namnges som 50, 70 och 80 och är baserat på hur stor brotthållfasthet en 

skruv eller mutter av en viss storlek har. Fästelement som tillhör egenskapsklass 50 är omagnetiska 

och har det högsta korrosionsmotståndet. Dimensioner för dessa går upp till M39. När det gäller 

egenskapsklass 70 samt 80 är dessa väldigt snarlika. Båda är kallbearbetade till skillnad mot klass 50 

och kan till viss del vara magnetiska. Korrosionsmotståndet är lägre och de finns bara i dimensioner 

upp till M24. För de vanligaste fästelementen, som är austenitiska, går det att beskåda 

minimivärdena på de mekaniska egenskaperna i tabell 5.10. Den kemiska sammansättningen för 

fästelementen och mer information om dessa hittas i SS-EN ISO 3506. [1][13] 
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Om ett förband består av två olika stål med olika ädelhet måste dessa isoleras så att de inte kommer 

åt varandra för att undvika korrosion. Exempel på detta är kolstål som förbinds med rostfritt stål. Det 

finns främst två olika metoder att använda för att isolera dem från varandra. Ett sätt kan vara att 

måla den ädlare metallen och det är då bra om målningen går en bit utanför anliggningsområdet. Det 

kan rekommenderas att måla båda metallernas yta som ligger emot varandra. På så sätt blir skyddet 

bättre och risken för att korrosion ska kunna uppstå blir minimal. Det andra sättet är att använda 

olika typer av brickor och packning med mera. Dessa är gjorda av plast eller gummi och blir därmed 

isolerande. Ett exempel på ett skruvförband som använder denna typ av skydd går att beskåda i figur 

5.1. Notera att kolstålet genom denna isolering är helt avskuren från det rostfriastålet i plåten och 

skruven med tillbehör. [1][4][13] 

 

Figur 5.1 Isolering av kolstål från rostfritt stål i ett skruvförband enligt SS-EN 1993-1-4:2006 

 

Några saker som är bra att tänka på vid utformning av skruvförband: [1][13] 

o Använd brickor under skruvhuvud och mutter. 
o Vid förspänning av skruvar bör ”lämplig åtdragningsteknik” användas för att undvika skärning 

i gängorna då det kan leda till korrosionsproblem. 
o Hål rekommenderas att de borras när stålen ska användas i aggressiva miljöer då stansning 

kan leda till ökade korrosionsproblem. 
o Tillse att olika metaller ej kommer i kontakt med varandra genom att isolera mellan dessa. 

5.2.3. Svets 

Det finns flera olika typer av svetsning men de svetsmetoder som tas upp i detta arbete är MMA, 

MIG, MAG samt TIG. Den första typen är manuell metallbågsvetsning med belagd elektrod som kallas 

för MMA. Metoden används vid tillverkning, ute på byggarbetsplatser samt för reparation av svetsar. 

Nästa metod är metallbågsvetsning som antingen kallas MAG eller MIG beroende på vilken typ av 

skyddsgas som används. MIG står för Metal Inert Gas och gasen här består oftast av argon. MAG står 

för Metal Active Gas och gasen är ofta en blandning av koldioxid och argon. Det finns även 

metallbågsvetsning med rörtråd och inert skyddsgas. Den sista metoden är TIG-svetsning som står för 

Tungsten Inert Gas. Svetsning kan utföras med och utan tillfört material men för rostfria stål bör 

tillsatsmaterial användas. Det är även bra att göra en fogberedning med en fogform som tränger 
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igenom hela materialet av typen V-fog eller X-fog. För utförande av fog och vilken metod av svetsning 

som ska användas se bilaga C. [1][3][9][13] 

Val av svetsmetod och material är viktigt för att inte få försämrat korrosionsmotstånd. De 

austenitiska rostfria stålen kan svetsas med de vanliga svetsmetoderna. Tack vare den låga kolhalten 

som det är i de flesta austenitiska stålen är risken för svetsfrätning liten. För de stabiliserade 

austenitiska stålen 1.4541 och 1.4571 finns det en viss risk för att det kan uppstå slaggprodukter av 

titan på ytan. Dessa två stål är också känsligare för varmsprickning. Detta gäller främst vid TIG-

svetsning och plasmasvetsning varvid det är bättre att använda MIG-svetsning. När det gäller de 

duplexa stålen så är de mindre benägna att utveckla varmsprickor än vad de austenitiska stålen är då 

de får det bästa av både austenitiska och ferritiska egenskaper. Däremot så kan TIG-svetsning och 

plasmasvetsning medföra sämre penetration och sämre flytförmåga på svetsmaterialet. För att 

undvika detta blandas antigen helium eller väte med den skyddande argongasen. De defekter som 

uppstår vid svetsning av duplexa stål beror ofta på för hög svetsfart, för små fogar eller för hög 

värme. [1][3][9][13] 

När det gäller tillsatsmaterial som ska användas till olika typer av stål kan detta väljas utefter tabell 

5.6. Vad dessa har för sträck- och brottgräns framgår av tabell 5.7. Om olika typer av rostfria stål ska 

svetsas ihop ska det tillsatsmaterial som matchar det stål som har högst grad av legeringar väljas. 

Svetsning av rostfritt stål till annat stål bör helt undvikas. Då detta inte är möjligt finns det specifika 

tabeller för vilket tillsatsmaterial som ska väljas beroende på vilka stål som sammanfogas. En sådan 

tabell går att hitta i Welding Handbook. (Outo Kumpu, 2010) [1][3] 

  Grundmaterial Tillsatsmaterial     

  
   

  

  
 

Belagda elektroder MIG och TIG tråd Rörtråd 

  Beteckning SS-EN ISO 3581 SS-EN ISO 14343 SS-EN ISO 17633  

Austenitiska stål 

1.4301 E 19 9 G 19 9 L T 19 9 L 

1.4306 E 19 9 L G 19 9 L T 19 9 L 

1.4307 E 19 9 L G 19 9 L T 19 9 L 

1.4318 E 19 9 L G 19 9 L T 19 9 L 

1.4401 E 19 12 2 G 1912 3 L T 19 12 3 L 

1.4404 E 19 12 3 L G 19 12 3 L T 19 12 3 L 

1.4541 E 19 9 Nb G 19 9 Nb T 19 9 Nb 

1.4571 E 19 12 3 Nb G 19 12 3 Nb T 19 12 3 Nb 

Duplexa stål 
1.4362 E 25 7 2 N L G 25 7 2 L T 22 9 3 N L 

1.4462 E 25 7 2 N L G 25 7 2 L T 22 9 3 N L 
Tabell 5.6 Tillsatsmaterial vid svetsning i rostfria stål enligt SS-EN ISO 3581, SS-EN ISO 14343 samt SS-EN ISO 17633 
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Svetsmaterial Sträckgräns MPa Brottgräns MPa 

E 19 9 350 550 

E/G/T 19 9 L 320 510 

E/G/T 19 9 Nb 350 550 

E 19 12 2 350 550 

E/G/T 19 12 3 L 320 510 

E/G/T 19 12 3 Nb 350 550 

E 25 7 2 N L 500 700 

G 25 7 2 L 500 700 

T 22 9 3 N L 450 550 
Tabell 5.7 Mekaniska egenskaper för tillsatsmaterial enligt SS-EN 3581, SS-EN ISO 14343 samt SS-EN ISO 17633 

 

5.3. Dimensionering 

Vid dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål görs de flesta beräkningar på samma sätt som 

när vanligt kolstål dimensioneras. När det gäller beräkningar i rostfritt stål är det SS-EN 1993-1-4 som 

gäller för tillägg av specifika värden och beräkningsmetoder utöver SS-EN 1993-1-1 som gäller för 

vanligt stål. Det är endast de beräkningar i rostfritt stål som avviker från de i vanligt kolstål som tas 

upp i detta arbete. Nedan presenteras de områden där det ingår parametrar och/eller formler som 

skiljer sig från beräkningar i kolstål med tillhörande enklare exempel för att illustrerar 

tillvägagångssättet. [1][12][13] 

5.3.1. Beräkning av Tvärsnittsklass 

När det gäller beräkning av tvärsnittsklass är det samma metod för rostfritt stål som för kolstål. Det 

som är annorlunda är dock vissa jämförelsevärden samt beräkningen av ε. Vad gäller 

jämförelsevärdena går dessa att utläsa tabellerna i bilaga A. För beräkning av ε används följande 

formel: 

  [
   

  
 

 

       
]

   

 

 

Exempel: 

Stål: 1.4301                                          

Profil: IPE 140  

  [
   

  
 

 

       
]

   

 [
   

   
 

       

       
]
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Tvärsnittsklass i fläns: 

   
  

 
 

   

 
            

          

  

  
 

     

   
                                       

                             

 

Tvärsnittsklass i liv: 

                          

          

  
  

 
     

   
                                         

                             

 

Tvärsnittet har tvärsnittsklass 1. 

 

5.3.2. Beräkning av Nedböjning 

Beräkning av nedböjningen på en balk skiljer sig egentligen inte från kolstål. Däremot så måste ett 

annat värde på elasticitetsmodulen användas. För rostfritt stål används sekantmodulen Es,ser istället. 

Den beräknas enligt följande formel: 

       
(         )

 
 

Där Es,1 motsvarar spänningen σ1 i den dragna flänsen och Es,2 motsvarar spänningen σ2 i den tryckta 

flänsen. När tvärsnittet är symmetriskt blir Es,1 och Es,2 lika varpå endast en av dessa behöver 

beräknas. De beräknas båda två ur följande formel: 

     
 

        
 

         
 (

         

  
)
  

Koefficienten n beror av valsriktningen och fås ur tabell 5.8. Då valsriktningen är okänd eller vid 

osäkerhet om denna ska alltid värdet för längsriktningen användas.  
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Tabell 5.8 Värde på koefficienten n för några olika rostfria stål enligt SS-EN 1993-1-4:2006  

 

För att få fram σi,Ed,ser måste det största momentet som balken utsätts för beräknas samt 

böjmotståndet som beror på vilken tvärsnittsklass som tvärsnittet tillhör.     

 

Exempel: 

Stål: 1.4301                                                                             

Profil: IPE 140 (Symmetrisk!) 

Tvärsnittsklass 1 

           

                 

          
   

   
 

      

        
           ⁄  

     
 

        
 

         
 (

         

  
)
  

       

        
       
     

 (
     
   

)
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5.3.3. Knäckning 

Vid beräkning av bärverksdelar där det finns risk för knäckning på grund av axiell tryckkraft används 

reduktionsfaktorn χ för att bestämma bärförmågan. 

       
      

   
 

Dock går det att bortse från inverkan av knäckning om något av följande är gällande: 

o  ̅   ̅  

o 
   

   
  ̅ 

 
 

 

Om så är fallet behövs endast tvärsnittskontroller göras. För beräkning av reduktionsfaktorn χ behövs 

parametrarna α och  ̅  tas fram, där α är en imperfektionsfaktor och  ̅  är en gränsslankhet. Dessa 

beror utav knäckningstyp och fås ur följande tabell som är hämtad ur SS-EN 1993-1-4:2006; 

 

Tabell 5.9 Värden på α och  ̅  för olika knäckningsmoder enligt SS-EN 1993-1-4:2006 

 

Med dessa går sedan χ att beräkna enligt följande metod: 

  
 

       ̅     
             

     (   ( ̅   ̅ )   ̅ ) 

För tvärsnitt som tillhör tvärsnittsklass 1, 2 och 3 gäller: 

 ̅  √
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För tvärsnitt som tillhör tvärsnittsklass 4 gäller: 

 ̅  √
       

   
 

Där Aeff är det effektiva tvärsnittets area. Information om hur den effektiva arean beräknas finns i SS-

EN 1993-1-5:2006 i kapitel 5.2.3.  

 

Exempel 

Bärverksdel som utsätts för vridknäckning och böjvridknäckning 

→        

 ̅       

 ̅  √
    

   
      

 ̅        ̅                                                 

     (   ( ̅   ̅ )   ̅ )                                    

  
 

       ̅     
 

 

                       
               

 

5.3.4. Vippning 

Bärverksdelar med konstant tvärsnitt som är utsatta för böjning behöver vid bärförmågeberäkningar 

ta hänsyn till vippning. Detta görs genom beaktandet av reduktionsfaktorn χLT. 

      
             

   
 

Notera att böjmotståndet beror av vilken tvärsnittsklass tvärsnittet har. Vid beräkning av 

reduktionsfaktorn χLT behövs imperfektionsfaktorn αLT. För kallformade profiler och hålprofiler som 

är svetsade och sömlösa är αLT=0,34. För svetsade öppna profiler och övriga profiler är αLT=0,76. 

Beräkningen av χLT görs enligt följande metod: 

    
 

    √   
   ̅  

 

                  

       (     ( ̅      )   ̅  
 
) 
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 ̅   √
     

   
 

Mcr är det elastiska kritiska vippningsmomentet och beräknas på samma sätt som för vanligt stål.  

Vippningsrisken kan bortses ifrån om något av följande är gällande: 

o  ̅       

o 
   

   
      

 

Exempel: 

Stål: 1.4301                           

Profil: IPE 140  

Tvärsnittsklass 1 

                

           

 ̅   √
     

   
 √

            

      
       

         

       (     ( ̅      )   ̅  
 
)                                      

    
 

    √   
   ̅  

 

 
 

      √             
       

 

5.3.5. Bärförmåga för Tvärkraft 

Vid beräkning av bärverksdelar som utsätts för tvärkraft ska det minsta av Vb,Rd, som tar hänsyn till 

skjuvbuckling, och Vpl,Rd användas. Där Vb,Rd beräknas ur Vbw,Rd som är livets bidrag och Vbf,Rd som är 

flänsarnas bidrag. Beräkning av Vbw,Rd blir annorlunda för rostfritt stål än för kolstål och ska beräknas 

enligt följande metod: 

       
            

√     

 

Där χw är reduktionsfaktorn med hänsyn till livskjuvbuckling och den beräknas enligt: 
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               ̅  
   

 
 

        
    

 ̅ 

 
    

 ̅ 
          ̅  

   

 
 

 ̅      √      ⁄  

          

Värden på kτ och σE kan fås ut SS-EN 1993-1-5:2006 Bilaga A. 

 

Exempel 

        

           

                               

Rostfria stålet 1.4301 →             

 ̅      √      ⁄      √
   

       
      

Det är rekommenderat att η sätts till 1,20. 

   

 
 

   

    
     

 ̅                                    

 

Om  ̅  skulle varit 0,7 istället: 

        
    

 ̅ 

 
    

 ̅ 
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5.3.6. Skruvförband 

När det gäller skruvförband så ska dessa dimensioneras utefter den bärförmåga som är lägst av 

plåtens bärförmåga och skruvens bärförmåga. För plåten är det hålkanttrycket Fb,Rd som beaktas 

genom följande: 

      
                

   
 

Det som skiljer sig mot vanligt kolstål är faktorn fu,red som är faktorn fu fast reducerad i förband av 

rostfritt stål. Denna faktor ska vara mindre eller lika med fu och beräknas enligt följande formel: 

                                

För skruvens bärförmåga beräknas Fv,Rd enligt följande: 

      
       

   
 

Där α är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till vilken del av skruven som skjuvplanet går igenom. 

Om skjuvplanet går genom den ogängade delen av skruven blir α=0,6. Om skjuvplanet går genom 

den gängade delen blir bärförmågan sämre och då sätts α=0,5. Vid eventuell osäkerhet om vart 

skjuvplanet kommer hamna bör α=0,5 användas.  

Arean beror även den på vart i skruven skjuvplanet ligger. Går det genom den ogängade delen av 

skruven är det skruvens bruttotvärsnitt som används medan det är skruvens spänningsarea som 

används om skjuvplanet går genom den gängade delen.  

För värden på skruvens brottgräns fub gäller följande tabell: 

 

Tabell 5.10 Nominella värden på fyb och fub för skruvar i rostfritt stål enligt SS-EN 1993-1-4:2006 

 

Exempel 

                             

                                

Skruvförband typ A 

Anliggning mot gängad del av skruven 
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Hålkanttryck; 

         

         

         

        

       

        

           

           

            

                                           

                                                 

   

{
 
 

 
    

  
    

 
  

    
      

   

      
 

   

   
     

   

                            

   {
    

  
  

         
  

  
         

   

                            

      
                

   
 

                  

   
       

 

Skruvens bärförmåga: 

      

             

            

        

      
        

   
 

           

   
       



27 
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6. Rostskyddsbehandling av stål 

6.1. Inledning 

Vanligt kolstål måste skyddas så att ingen korrosion ska kunna ske som kan förstöra materialet. Det 

finns flera olika sätt att göra detta på. Detta arbete fokuseras på de vanligaste metoderna, 

rostskyddsmålning och förzinkning.  

6.2. Rostskyddsmålning  

6.2.1. Inledning 

Den vanligaste metoden att skydda stål mot korrosionsangrepp är att rostskyddsmåla stålet. För att 

uppnå ett effektivt skydd finns det flera aspekter att beakta och för detta ändamål har det tagits fram 

olika system. Bland dessa system går det sen att välja det skyddet som passar bäst utefter hur 

korrosiv miljö stålet kommer vara i, samt den ekonomiska aspekten där det inte bara behöver tas 

hänsyn till initialkostnaden utan även livslängd och underhåll av systemet. [5][11] 

6.2.2. Färgen  

Ett färgsystem är uppbyggt av 2 eller flera olika skikt med olika egenskaper som används för att ge ett 

totalskydd. De olika färgskikten är; grundfärg, mellanfärg och täckfärg. De skikt som alltid används är 

grundfärg och täckfärg. Mellanfärg används sällan och kan vanligtvis ersättas av antigen ett extra 

lager grundfärg eller ett extra lager täckfärg. [5][6] 

Grundfärgens funktion är: 

- Att väta underlaget och ge vidhäftning till överliggande färglager så att dessa inte flagnar av. 

- Att ge passiverande eller katodiskt skydd. 

- Förhindra uppkomst av rost under färgsystemet samt förhindra att korrosion sprider sig från 

skador i färgen. 

Som regel innehåller grundfärgen aktiva rostskyddspigment. 

Mellanfärgens funktion är:  

- Att bygga upp den totala skikttjockleken. 

- Skapa förbättrad vidhäftning mellan grund- och täckfärg. 

- Att ge systemet bättre isoleringsförmåga mot fukt och föroreningar. 

Mellanfärgens uppgift att förbättra vidhäftning mellan grund- och täckfärg är särskilt aktuellt vid 

större stålkonstruktioner där det kan gå lång tid mellan appliceringen av de olika skikten i systemet. 
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Täckfärgens funktion är: 

- Att skydda grundfärgen, samt tillsammans med denna ge systemet tillräcklig motståndskraft 

mot den omgivande miljön. 

- Att ge kulör och glans som är estetiskt tilltalande samt en slät och blank yta. 

En slät och blank yta underlättar vid rengöring av konstruktionen samt minskar dess 

smutsupptagning. [5][6][28] 

Färgen kan skydda stålet på tre olika sätt. Genom att ge ett isolerande skydd, ett passiverande skydd 

eller ett katodiskt skydd. Det isolerande skyddet går ut på att stålet inte nås av fukt och föroreningar 

av olika slag genom ett tjockt tätskikt av färg. Pigment som är passiverande, till exempel zinkfosfat, 

tillsätts färgen som då gör stålet mindre korrosionsbenäget och passiverar det. Katodiskt skydd ges 

genom att se till att stålet blir den ädlare metallen så att bimetallkorrosion inte kan inträffa. Detta 

kan göras genom att måla med zinkrik färg. Både den passiverande skyddsmetoden och den 

katodiska skyddsmetoden brukar kombineras med den isolerande skyddsmetoden. Det är när 

isoleringen skadas som de andra skyddsmetoderna kommer in för att ytterligare skydda stålet mot 

att korrodera. [6][11][28] 

Själva färgen består av 4 stycken huvudkomponenter. Det är pigmentet som ger färgen dess kulör 

men även täckning och bättre vidhäftning. Bindemedlet som ger färgen dess karakteristiska 

egenskaper. Lösningsmedlet som genom att ge lägre viskositet till färgen gör att den blir lättare att 

applicera. Tillsatsmedlet ger till sist färgen dess speciella egenskaper som kan behövas för att till 

exempel underlätta torkningen av färgen. Hur en färg benämns avgörs av bindemedlet som är i 

färgen. Olika bindemedel ger olika torkningsmetoder och det är torkningsmetoden som ger färgen 

dess namn. Det finns tre olika torkmetoder: [6][11] 

- Oxidativt torkande, den går ut på att färgen reagerar med luftens syre och bildar en 

skyddande film.  Till denna kategori av färg hör bland annat alkydfärger, även kallad 

alkydoljefärg. Oxidativa färger är alkalikänsliga och lämpar sig inte för användning på 

förzinkat stål. Bindemedlet kan brytas ner vilket leder till att färgen förlorar sin vidhäftning 

mot underlaget och faller av. [6][11] 

o Alkyd (AK) är en vanligt använd färg som bland annat finns som snabbtorkande färg. 

Idag används bara alkydfärg som vattenburen då den lösningsmedelsburna färgen 

medförde stora hälsorisker.[6] 

- Fysikaliskt torkande, bildar en film enbart genom att färgens lösningsmedel avdunstar. Till 

denna kategori hör bland annat akrylfärg, även kallad akrylatlatex. Vid temperaturer vid cirka 

10°C och lägre kan partiklarna i färgen inte smälta samman ordentligt och man får då ett 

sämre skydd. [6][11] 

o Akrylfärg (AY) finns i vattenburen och lösningsmedelsburen form. Akrylfärg används 

mycket som täckfärg på objekt som utsätts för mycket slitage och därför behöver 

ommålas ofta.[6] 
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- Kemiskt torkande, där filmen bildas genom en kemisk reaktion mellan två eller fler 

komponenter som härdas. För att denna reaktion ska kunna ske måste temperaturen var 

över 15°C. En bra torkmetod som ger hög beständighet mot vatten och kemikalier samtidigt 

som den ger utmärkt mekanisk beständighet. Till kategorin hör epoxifärg, polyuretanfärg och 

oxiranesterfärg. [6][11][31] 

o Epoxifärg (EP) är känt för sin goda härdighet mot kemikalier, vatten och mekanisk 

påverkan. Den har dessutom utmärkt vidhäftningsförmåga till metalliska underlag 

vilket gör den till en vanlig färg att använda som grund- och mellanfärg. Då den har 

dålig härdighet mot UV-strålning avråds det dock att använda epoxi som täcklager i 

konstruktioner som kommer att befinna sig utomhus. I fall då konstruktioner 

behöver skyddas mot vatten, kemikalier och slitage används vanligen bara epoxi. 

Användning av epoxifärg kan innebära hälsorisker då den bland annat är 

allergiframkallande, med detta i åtanke har en modifierad epoxifärg tagits fram som 

använder harts istället för stenkolstjära. Den medför lägre hälsorisker samt går att 

framställa i fler kulörer. [6][33] 

o Polyuretanfärg (PUR) delas upp i alifatisk och aromatisk polyuretanfärg beroende på 

dess molekylära struktur. Egenskaperna hos de båda skiljer sig inte så mycket 

förutom att den alifatiska polyuretanfärgen visar högre härdighet mot UV-strålning 

än den aromatiska. Detta gör den utmärkt att använda som täckfärg på 

utomhuskonstruktioner där epoxifärg ligger som grundfärg. Färgen innehåller 

isocyanater som kan leda till astmatiska problem. [6][32] 

o Oxiranesterfärg har utvecklats som ett alternativ till de ovan två nämnda färgtyperna 

för att försöka få bort de hälsopåverkande effekterna. Färgen fungerar väl i miljöer 

med måttlig korrosivitet. [6] 

6.2.3. Förbehandling 

För att få ett bra rostskydd krävs det att förbehandlingen har skett på ett korrekt sätt. Det betyder 

att stålytan måste vara ordentligt rengjord genom att avlägsna; rost, valshud, fett, olja, fukt, salter 

samt övriga föroreningar som finns på stålet. Svetsar ska hackas rena från slagg, fickor och diken ska 

tätas. Eventuella skarpa kanter ska rundas, då färg på skarpa kanter inte bildar lika tjocka lager vilket 

leder till minskat skydd på kanterna. Genom detta så försvinner korrosionsframkallande föroreningar 

samt att stålet bildar ett bra underlag för god vidhäftning för färgen. När förbehandling har gjorts ska 

det tillses att målningen med grundfärg sker snarast då stålytan efter rengöring är mycket känslig för 

rostangrepp.[6][11][29] 

En stålyta som är oskyddad kan vara mer eller mindre angripen av rost. För att beskriva hur 

omfattande rostangreppet på en varmvalsad yta är har det tagits fram en fyrgradig skala med 

beteckningarna A, B, C och D benämnda rostgrader med hänsyn till valshud och rost. De beskrivs 

enligt SS-EN ISO 8501-1:2007 på följande sätt: [6][11] 
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A Stålyta till stor del täckt av fastsittande valshud men i stort sett utan rost. 

B Stålyta som börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna av. 

C Stålyta där valshuden rostat bort eller från vilken valshuden kan skrapas av men på 

vilken frätgropar i liten omfattning kan iakttas med blotta ögat. 

D Stålyta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar förekommer 

i stor utsträckning. 

Det är bara stål som bedöms ha rostgrad A eller B som bör användas till stål i bärande konstruktioner 

men även stål med rostgrad C kan användas. [6][19] 

Rostgraden avgör hur pass förbehandlingen kommer kunna fungera tillfredsställande för att sedan 

kunna få ett bra skyddande färgsystem. Den avgör även hur lång tid förbehandlingen kan komma att 

ta. Själva förbehandlingen väljs utefter vad konstruktionen ska utsättas för samt vilket färgsystem 

som kommer att användas. Det finns flera olika metoder av förbehandling, så som skrapning, 

stålborstning och blästring. Dessa utförs utefter en viss grad. När det gäller skrapning och 

stålborstning finns det graderna 2 och 3 att välja på där 3 är när ytan blir bäst. Om förbehandling sker 

genom skrapning till grad 3 så benämns det St 3. För blästring finns det flera grader, 1, 2, 2½ samt 3. 

Det är grad 2½ eller 3 som bör väljas och dessa benämns då Sa 2½ eller Sa 3. En fullständig 

beteckning på förbehandlingsgrad innehåller både bokstavs- och sifferbeteckning t.ex. B Sa 2½ där 

bokstaven B anger ursprunglig rostgrad. [6][27][29] 

För stål som redan är målade finns även där en skala som anger rostgrad, i detta fall anges värdena 

som Ri 0, 1, 2, 3, 4 och 5 och anger hur mycket färgen har återrostat. De definieras enligt SS-EN ISO 

4628-3:2004 där Ri 0 betyder ingen rost och Ri 5 betyder att 40-50% av ytan är täckt av rost. Vid 

förbehandling av tidigare målade ytor betecknas de olika förbehandlingsgraderna med prefixen P. 

Här har P Sa 1 tagits bort, och P Ma som står för lokal maskinslipning införts.[6][15][30] 

Avfettning 

Med avfettningen avses att ta bort utifrån kommande föroreningar som ovan nämnts som fetter, 

oljor, salter med mera och sker innan den så kallade mekaniska rengöringen äger rum. Stålytan kan 

avfettas med: [6][7][8] 

- Vattenlösligt tvättmedel. 

- Varmvatten (eller vattenånga) tillsammans med alkaliska tvättmedel som sprutas på ytan 

med högt tryck. 

- Emulsionsavfettning, en blandning av tvättmedel och organiska lösningsmedel. 

- Organiska lösningsmedel. 

Vid val av metod är det viktigt att ta hänsyn till arbetar- och miljöskydd. För naturens skull ska aldrig 

starkare medel än nödvändigt användas och så långt som det är möjligt ska tvättmetoder baserade 

på vatten användas istället för organiska lösningsmedel. I många fall kan sköljning med enbart vatten 

med högt tryck vara tillräckligt för att få bort diverse klorider och andra vattenlösliga föroreningar. 

[6][7][8] 
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Blästring 

Detta är den vanligaste och mest effektiva mekaniska förbehandlingsmetoden. Den tar på ett 

effektivt sätt bort rost, smuts och andra lösa partiklar genom att ett kornigt material, kallat 

blästermedel, slungas mot stålytan med hög hastighet. Vid blästring sker en uppruggning av ytan 

vilket ger ytan en viss profil eller råhet. Detta ger i sin tur goda förutsättningar till att applicera 

ytbeläggningar på ytan. Blästring kan ske enligt en rad olika metoder, däribland: [6][27] 

- Tryckluftsblästring: Den vanligaste blästringsmetoden, kallas i dagligt tal även för 

fristråleblästring. 

- Fuktblästring och våtblästring: Om dammet som bildas vid fristråleblästring är till problem så 

kan blästermedlet blandas med en större eller mindre mängd vatten, kallat våtblästring 

respektive fuktblästring. Vid sådan typ av blästring skall en korrosionsinhibitor tillsättas i det 

slutliga sköljvattnet för att förhindra att den nyligen blästrade ytan återrostar av vattnet. 

- Vakuumblästring: Används i huvudsak som kompletteringsblästring av skador och svetsar. 

Systemet är helt slutet och ett vakuum suger tillbaka blästermedlet och eventuellt damm, 

som sedan separeras och blästermedlet återanvänds. 

Vid fukt- och vattenblästring är det viktigt att välja rätt sorts inhibitor då det kan uppstå problem 

med färgens vidhäftning om en olämplig sådan har använts. [6][27] 

Som ovan nämnts finns det olika grader av förbehandling och för blästring kallas dessa grader för Sa 

1, 2, 2½ och 3 där Sa står för Sandblästring. De olika graderna definieras enligt följande:  

- Sa 1, Lätt blästring: Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av 

olja, fett och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 

föroreningar. 

 

- Sa 2, Noggrann blästring: Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig 

förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg 

och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar skall sitta ordentligt fast. 

 

- Sa 2½, Mycket noggrann blästring: Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig 

förorening av olja, fett och smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 

föroreningar. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i 

form av prickar eller ränder. 

 

- Sa 3, Blästring till ren metall: Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig 

förorening av olja, fett och smuts och skall vara fri från valshud, rost, lager av målningsfärg 

och andra föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg. 

Efter att blästring utförts skall stålytan rengöras från löst damm och skräp. [6][27][29] 

Manuell/maskinell bearbetning 

Innefattar metoder så som skrapning, borstning för hand eller med hjälp av maskin samt slipning. 

Före behandling av denna typ skall synliga olje-, fett- och smutsföroreningar avlägsnas samt tjockare 

rostlager hackas bort. Förbehandlingsgraderna förkortas St för Stålborstning och finns i St 1, 2 och 3. 
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St 1 omnämns dock inte här då en yta efter den grad av behandling ej är lämplig att måla på. 

Resterande definieras enligt följande:  

- St 2, Noggrann manuell/maskinell bearbetning: Betraktad utan förstoring skall stålytan vara 

fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av 

målningsfärg och andra föroreningar. 

 

- St 3, Mycket noggrann manuell/maskinell bearbetning: Likt St 2 fast stålytan skall bearbetas 

mycket mer noggrant så att den visar metallglans som härrör från stålet. 

Stålytan skall efter behandling rengöras från damm och skräp. [6][29] 

Flamrensning 

Före behandling med flamrensning ska liknande rengöring som innan manuell/maskinell bearbetning 

utföras. Förbehandling med denna metod finns i en grad och förkortas Fl som i ordet Flamrensning 

och definieras enligt följande: 

- Fl, Flamrensning: Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från valshud, rost, lager av 

målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande rester får synas endast som en 

missfärgning av stålytan. 

Efter behandling ska ytan rengöras genom stålborstning. Förbehandling med flamrensning är inte 

vanligt förekommande i Sverige. [6][29] 

 

Några viktiga punkter som gäller vid förbehandling: 

- Det ska vara torrt och temperaturen måste vara så pass hög så att stålets temperatur är 

högre än daggpunkten för att undvika utfällning av kondens på metallen som kan leda till 

korrosion. 

- Vid ommålning ska ytan befrias från fett, damm, sot, salter med mera.  

När det gäller olika typer av förbehandling går det att hitta mer om detta i SS-EN ISO 12944-4. 

6.2.4. Applicering 

För att försäkra ett fullgott skydd från färgsystemet bör så mycket som möjligt av det appliceras 

inomhus. Fördelar med detta jämfört med utomhus är bland annat att temperatur och relativ 

fuktighet kan kontrolleras. Nackdelarna är att det begränsar hur stora komponenterna kan vara samt 

att det finns risk för skador på färgskikten vid transport. Vid appliceringen bör luftens relativa 

fuktighet inte överstiga 60 % då det över den gränsen föreligger risk för korrosion. För att vara säker 

på att stålet inte rostar brukar fuktigheten läggas på max 50 %. Stålytans temperatur bör ligga på 

minst 3 °C högre än omgivande lufts daggpunkt för att undvika utfällning av kondens på metallen 

som då inte kan målas och kan leda till korrosion. [6][11][19] 
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Applicering som sker utomhus bör om möjligt endast utföras under den varmare delen av året då 

luftfuktigheten är låg och temperaturen hög, vilket gynnar torkningsprocessen positivt. Under den 

kallare delen av året kan konstruktionen täckas över och avfuktas och blåsas med varmluft för att få 

en lämplig miljö för applicering. [6][11][19] 

Efter applicering behöver beläggningstjockleken kontrolleras med metoder enligt SS-ISO 19840:2005. 

[22] 

6.2.5. Underhåll 

Konstruktioner som påverkas av utmattningslast eller riskerar sprödbrott underhålls när den nått 

rostgrad Ri 4, det vill säga när 8 % av ytan är täckt med rost. Andra konstruktioner kan underhållas 

när den uppgått till Ri 5, 40-50 % av ytan är täckt med rost. Det bör dock påpekas att det kan vara 

ekonomiskt att underhålla målningen redan när rostgraden uppgår till Ri 3. Det bör också nämnas att 

den så kallade livslängden inte är garanterad utan snarare är en riktlinje som hjälper ägaren att sätta 

upp en underhållsplan. Underhåll krävs i många fall oftare än vad livslängden anger till följd av bland 

annat slitage och av estetiska skäl. [6][10][19] 

6.2.6. Färgsystem 

När system ska väljas bör faktorer så som kemisk påverkan, mekanisk nötning och hanterbarhet med 

mera beaktas så rätt system väljs utifrån var konstruktionen kommer användas och vad den kommer 

att utsättas för. Det krävs att alla olika faktorer vägs samman för att få det bästa systemet för aktuell 

situation. Det billigaste systemet är inte nödvändigtvis det bästa ur miljöaspekter och liknande. Först 

och främst behöver korrosivitetsklassen fastställas. Därefter ska systemets livslängd bestämmas 

vilken definieras som tiden till dess att det är dags för ett första underhåll. Livslängd delas in i 3 

klasser: Låg livslängd som är 2-5 år, Medellång livslängd som är 5-15 år och Hög livslängd vilken är 

mer än 15 år. Tiden i år är den tid det tar för färgen att nå rostgrad Ri 3 som innebär att 1 % av ytan 

är täckt med rost. En tabell för vilken förväntad livslängd en färg får i en viss miljö finns i bilaga A i SS-

EN ISO 12944-5:2007. Konsultera med färgtillverkare för att kontrollera och bestämma vilket 

tillgängligt färgsystem som motsvarar det valda. [5][6][19] 

I tabell 6.1 finns en sammanfattning av vilket färgsystem som passar i de respektive korrosiva 

miljöerna. Denna ger en bra översikt av vilka system som finns och kan jämföras för samtliga 

korrosivitetsklasser. Tabellen är tagen ur SS-EN ISO 12944-5:2007 och benämns som A.1. Det är 

viktigt att veta vad tabellen färgsystemet kommer ifrån heter då färgsystemen får sitt namn utefter 

vilken tabell den är tagen ur. Som exempel kan ses nummer A1.07. Förutom att den är det sjunde 

färgsystemet i tabell A.1 innehåller den även alternativ av grund- och täckfärg. Den korrekta 

benämningen på denna skulle då bli ISO 12944-5/A1.07-AK/PVC, där AK betyder att grundfärgen är 

en alkydfärg och PVC betyder att täckfärgen är en PVC-färg. [19] 
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Tabell 6.1 Översiktligt tabell för val av färgsystem från SS-EN ISO 12944-5:2007 

 

 

Tabell 6.1 fortsättning 
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Det finns även flera tabeller som är numrerade A.2-A.6 och dessa utgår från vilken korrosivitetsklass 

systemet ska tillhöra. Dessa tabeller och mer information om dem finns under kapitlet 

Rekommendationer. [19] 

6.3. Förzinkning  

När ett kolstål förzinkas beläggs det med ett tunt skikt av metall främst bestående av zink. Detta 

lager förhindrar att syre och föroreningar av olika slag når in till stålet vilket ger stålet ett passivt 

skydd. När det uppstår repor eller annan skada i metallskiktet kommer stålet fortfarande att ha ett 

katodiskt skydd genom att det bildas en så kallad galvanisk cell. Eftersom zinklegeringen är oädlare 

än stålet är det zinken som korroderar istället. Eftersom anodytan, i detta fall zinken, är väldigt liten 

jämfört med katodytan, stålet, sker denna korrosion väldigt långsamt. Det finns två huvudtyper av 

förzinkning, varmförzinkning och sprutförzinkning där varmförzinkning är den vanligaste metoden av 

de två. Nedan beskrivs båda dessa metoder mer ingående. [8][11][26] 

6.3.1. Varmförzinkning 

Enligt SS-EN ISO 1461:2009 är definitionen av varmförzinkning följande;  

”Påförande av en zinkbeläggning och/eller järnzinklegering genom doppning av förbehandlade 

stålprodukter eller gjutjärn i smält zink.” [14] 

Som framgår av definitionen ovan så innebär varmförzinkning att stålet sänks ner i ett varmbad av 

zinksmälta med en temperatur som varierar från 440 °C upp till 560 °C. Där i reagerar stålet med 

zinken så att det bildas ett zinkskikt som varierar vanligen i storlek från 70-250 µm, men som kan bli 

mycket tjockare. Hur tjockt ett skikt blir beror på flera faktorer, främst utav stålets sammansättning. 

Andra viktiga faktorer som också påverkar är temperaturen på zinkbadet, sammansättningen av 

zinksmältan, tiden i badet samt tjockleken på stålgodset. [8][26][35][37] 

Kisel är den av stålets beståndsdelar som har den största inverkan på reaktionen i zinkbadet. Det 

fungerar så att kislet gör att den molekylära strukturen mellan zink och järn blir glesare vilket leder 

till att zinken kan gå djupare ner i stålet under doppningstiden. Det i sin tur leder till att reaktionen 

håller en hög reaktionshastighet genom hela processen vilket resulterar i ett tjockt zinkskikt. När 

kiselhalten ligger mellan 0,04-0,12 % sker en markant ökning i tjockleken på zinksiktet, den så kallade 

Sandelineffekten. Stål med det kiselinnehållet lämpar sig inte för användning vid varmförzinkning. 

Stål med en kiselhalt mellan 0,13-0,28 % går att använda vid varmförzinkning, då det vid dessa 

kiselhalter sker en minskning av tjocklek på skiktet och inte en ökning. [8][14][21][37] 
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Figur 6.1 Diagram som visar sambandet mellan kiselinnehållet och tjocklek på skikt [8] 

 

 

Figur 6.2 Diagram som visar på Sandelineffekten [8] 

 

Allt stål som ska varmförzinkas måste förbehandlas. Detta görs på olika sätt beroende på vad stålet 

har för föroreningar som ska bort från dess yta. Märkfärg och svetsslag tas bort med blästring eller 

slipning. Formsand tas bort genom blästring med stålsand. Fett, olja och sot tas bort med en alkalisk 

avfettningslösning. Rost och glödskal tas bort genom betning i utspädd saltsyra eller svavelsyra. 

[8][14][37] 
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Själva varmförzinkningen kan gå till på flera olika sätt. Det finns våtförzinkning, torrförzinkning samt 

förzinkning med centrifugering. Processen som sker är liknande men det är några få saker som skiljer 

sig åt mellan de olika metoderna. Det första som sker är alltid att stålet rengörs genom avfettning 

och betning i syra. Stålet avfettas och sänks ner i ett betningsbad där föroreningar avlägsnas. Dock så 

skiljer sig här våt- och torrförzinkning sig åt från denna punkt. När det gäller våtförzinkning doppas 

stålet direkt i flusslösningen efter betningen och sedan vidare ner i zinkbadet. Efter det får stålet 

ligga på kylning i vattenbad och kontrolleras sedan när det svalnat. Vid torrförzinkning sköljs först 

stålet av i ett sköljbad så det blir rent från vätskan i betningsbadet innan det doppas i badet med 

flusslösning. Därefter torkas stålet i en torkugn innan doppningen i zinkbadet. Sedan är det bara 

kylning och kontroll av stålet. [8][37] 

 

Figur 6.3 Schematisk bild över hur processen vid torrförzinkning går till [7] 

 

När det gäller förzinkning med centrifugering fungerar det i stort sett som vid torrförzinkning. Efter 

att stålet torkats lastas det i en centrifug som sedan doppas i zinkbadet och centrifugeras. Sedan kyls 

det och torkas innan slutkontrollen sker. Förzinkning med centrifugering görs endast med små 

detaljer så som skruvar och muttrar. Anledningen är att överflödig zink ska slås bort då det inte får 

fastna för mycket i skåror och liknande, eftersom dessa ska kunna gängas fast i annat. De får inte 

heller bli för tjocka då det endast finns ett visst hålspelsrum som beror på vilken storlek det ska vara. 

Till exempel så får en M20 skruv inte bli tjockare än att den går ner i det hål den är ämnad för.  Vid 

denna typ av förzinkning är högre temperaturer på zinkbadet att föredra. [8][37] 

Varmförzinkning är en bra metod att använda då framtida underhållsarbete av en målad 

konstruktion på grund av hur konstruktionen används blir svårt, farligt eller dyrt. Vid normala 

skikttjocklekar och med normalt slitage kan varmförzinkningen beräknas hålla i minst 30 år, 

livslängden ökar proportionellt med tjockleken på skiktet. Det är även lämpligt att använda på 

sammansatta konstruktioner som inte lämpar sig för blästring eller målning. 

Fackverkskonstruktioner, master och höga stolpar är bra exempel på detta. Varmförzinkning är även 

en bra metod för att skydda stål som utsätts för en aggressiv industrimiljö. För rör är det riktigt bra 

med varmförzinkning då zinken i badet även kan komma in på insidan och skapa ett skyddande 

zinkskikt. [8][11][37] 

En sak som försvårar varmförzinkning är om konstruktionsdelen är för stor för att sänkas ner i 

zinkbadet. Då får konstruktionen varmförzinkas i omgångar och sedan svetsas eller skruvas ihop. 

Skruvning är att föredra ur ett miljöperspektiv och då svetsarna behöver sprutförzinkas eller målas 

med zinkrik färg för att återfå fullgott korrosionsskydd. Om konstruktionen till viss del får plats i 

zinkbadet kan en så kallad dubbeldoppning utföras. Det innebär att konstruktionen doppas först en 

gång innan den vänds på för att åter doppas. På så sätt blir hela konstruktionen doppad i zinkbadet. 
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Dock måste det tas i beaktande att zinken måste kunna komma åt runt hela konstruktionen också 

och det behöver därför finnas visst utrymme mellan den och badets kanter. Även för att undvika att 

skada zinkskiktet när konstruktionen tas upp ur badet behövs visst utrymme för felmarginaler. Enligt 

[11] är de största zinkgrytorna i Sverige 10-13 m långa, 1,4-1,8 m breda och 2,0-3,0 m djupa. [8][11] 

Ett zinkskydd som skadats kan repareras genom antingen sprutförzinkning eller genom att måla med 

zinkrik färg. Det går även att måla ovanpå zinkskiktet om en speciell färg på stålet skulle önskas av 

antingen estetiska eller praktiska skäl. [8][14] 

Det finns viss information som enligt SS-EN ISO 1461:2009 ska ges till varmförzinkaren. Det är 

följande: 

- SS-EN ISO 1461:2009. 

- Sammansättning och egenskaper hos basmetallen vilka kan påverka varmförzinkningen. 

- Förekomst av flam-, laser- eller plasmaskurna ytor på godset. 

- Identifiering av kravytor. 

- Redovisa var ytojämnheter gör den belagda detaljen oacceptabel för dess tilltänkta 

användning. 

- Gods med slutna hålrum och invändiga luft- och dräneringshål ska styrkas skriftligen innan 

varmförzinkningen påbörjas för att säkerställa att hålen är tillräckligt stora och korrekt 

placerade. 

- Om någon speciell förbehandling behövs. 

- Om annan skikttjocklek behövs. 

- Behovet av, eller acceptans för, en centrifugerad beläggning. 

- Tilläggsbehandling eller målning ovanpå beläggningen. 

- Uppgörelse angående godkännandeprov. 

För att veta vilken typ av stål som ska väljas till varmförzinkningen kan riktlinjer tas från Nordic 

Galvanizers ”Val av stål vid varmförzinkning”. [14][35] 

  



41 
 

6.3.2. Sprutförzinkning  

När varmförzinkning inte är en möjlighet eller när ett skadat zinkskikt behöver lagas är 

sprutförsinkning ett alternativ. Det är vad det låter som, förzinkning genom att under lufttryck spruta 

zinken på kolstålet så att det bildar ett tunt skyddande skikt. Zinken som används till detta kommer i 

form utav tråd eller pulver som matas in i en zinkspruta. Inuti smälts zinken av antigen en gaslåga 

eller en ljusbåge varpå de smälta dropparna sprutas på ytan som ska förzinkas. Vid sprutförzinkning 

går det att få tjocklekar på cirka 30-300 µm. En yta som ska sprutförzinkas måste först förbehandlas 

genom blästring. Om det är reparationsarbete som görs med sprutförzinkning måste blästringen ske 

med försiktighet så att den varmförzinkade ytan runt om inte skadas. Räknat på initialkostnad och 

underhållskostnad kan sprutförzinkning bli upp till 3 gånger så dyrt som vanlig varmförzinkning. 

[8][11] 

6.4. Duplexa system 

När en varmförzinkad yta målas med rostskyddsfärg kallas det för ett duplext system. Denna typ av 

system i avseende på livslängd till första ommålning är det mest kostnadseffektiva när det kommer 

till rostskydd av stål. Livslängden hos ett duplext system är cirka 1,5 gånger högre än 

zinkbeläggningens och rostskyddsfärgens sammanlagda livslängd var för sig. Den är också 

miljövänligare än vanlig varmförzinkning då färgen innesluter zinken och hindrar zinkutsläpp i 

naturen. Det är ett bra val av system där framtida underhåll är svårt att utföra, om zinkbeläggningen 

på stålet är tunt eller om en annan kulör än den som blir av varmförzinkning önskas. Zinkytor som 

skall målas bör svepblästras för att få bort föroreningar och rugga upp ytan vilket hjälper vidhäftning 

av färg. [6][8][20] 
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7. Slutsatser 

Vid användande av stål inom byggandet är korrosionsrisken en viktig faktor att ta hänsyn till. Så länge 

detta beaktas finns det inga hinder för stålets användning. Att välja vilken metod som ska användas 

för att undvika korrosion är däremot lite mer komplicerat. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till 

och därför finns det inget enkelt svar. Ekonomi, hälsa, miljö och estetik är några av de stora 

huvudområden som bestämmer vilken metod som används.  

Samarbete med andra, så som beställare, arkitekt, byggare samt ståltillverkare, är viktigt då detta 

underlättar för val av rostskyddsmetod och konstruktionslösningar. Om ståltillverkaren inte kan 

tillverka konstruktionen kommer det kosta mycket tid och pengar för att göra om ritningar och 

beräkningar. Därför är det bra att i ett tidigt skede upprätta kontakter med sammarbetspartners för 

att eventuella problem ska kunna upptäckas i god tid och lösas. 

När väl metoden är bestämd måste alla aspekter igen beaktas för att ta fram det bästa systemet, 

eller stålet, för den korrosiva miljö som råder där stålet ska användas. När det gäller rostfria stål blir 

det i regel dyrare ju mer legeringsämnen de innehåller. För rostskyddsmålning beror priset dels på 

vilken färg som används och dels på hur många lager som behövs. Vid prissättning av 

varmförzinkning är det konstruktionens utformning och tyngd som avgör kostnaden. En lätt 

konstruktion med komplicerad utformning kan vara dyrare än en tung konstruktion med enkel 

utformning, då kilopriset minskar med ökad vikt och kostanaden ökar vid mer komplexa 

konstruktioner.  

Det system som väljs ska inte bara vara det billigaste som finns vid införskaffandet. En helhet av vad 

systemet kommer att behöva för fortsatt underhåll och vilken livslängd det har spelar in i beslutet. 

Ett billigt system kan i längden bli mycket dyrt om det behövs underhållas ofta eller behöver mycket 

efterbehandling under sin livstid för att bibehålla sitt korrosionsskydd. Hur systemet är utformat 

spelar också en stor roll. Enkla konstruktioner som är lättare att komma åt underlättar arbetet och 

kan spara mycket tid om systemet behöver repareras eller underhållas. Det kan vara värt att i 

projekteringsstadiet ägna lite extra tid åt att ta fram bra lösningar på konstruktioner då det i ett 

livslängdsperspektiv kan löna sig genom att det spar tid som behöver läggas ner totalt sett.  

Konstruktionens utformning spelar också roll för att ge stålet ett bra korrosionsskydd. Genom 

utformningen kan flera typer av korrosion undvikas. Till exempel kan det i en konstruktion utan 

spalter inte ske någon spaltkorrosion.  

Med allt detta i beaktande har rekommendationerna tagits fram, där val av rostskyddsmetod, val av 

rostfritt stål, val av rostskyddsmålningssystem samt konstruktionens utformning finns med. Dessa 

återfinns även i en separat lathund som ska kunna användas enskilt och denna kan ses i bilaga B. I 

lathunden finns det även en förteckning över standarder som kan vara användbara och som kan 

behövas konsulteras. Dimensioneringen av rostfritt stål finns också som en separat del för den som 

bara vill se just detta vid beräkningar och den utgör bilaga A.  

  



44 
 

  



45 
 

8. Rekommendationer 

8.1. Val av rostskyddsmetod 

Vid valet av vilken rostskyddsmetod som ska användas är det flera aspekter som avgör. Främst är det 

vad konstruktionen ska användas till som avgör. Är det till exempel en pelare som kommer att synas 

blir utseendet viktigt. Är det till exempel en konstruktion som är svår att underhålla är det av stor vikt 

att metoden har en lång livslängd. För att kunna avgöra vilken metod som ska användas krävs en bra 

insikt i vad de olika metoderna innebär och vilka egenskaper systemen får. Alla dessa aspekter måste 

sedan vägas samman och diskuteras med arkitekt och beställare för att komma fram till rätt val.  

Generellt sett kan sägas att rostskyddsmålning är den metod som har lägst initialkostnad men kräver 

dock underhåll med jämna mellanrum. Förzinkning är något dyrare men klarar sig längre utan 

underhåll. Duplexa system är ännu lite dyrare men håller längre än båda de metoder systemet 

innehåller. Rostfritt stål är dyrast och livslängden kan variera utefter vilket stål som väljs. Vid 

användande av ett, för korrosivitetsklassen, stål med högre kvalité kommer det kunna hålla mycket 

längre, varvid den stora initiala kostnaden kan motiveras av att det inte kommer behövas något 

direkt underhåll.  

Utseendemässigt kommer rostskyddsmålning att kunna ge den största variationen. De flesta kulörer 

kan fås och applicering av färgen möjliggör olika mönster. En förzinkad yta varierar lite beroende på 

vilket stål som förzinkas men som regel blir den matt grå till mörkt grå. Ett duplext system kan precis 

som rostskyddsmålning få i princip vilken färg som helst och rostfria stål har en metallglans.  

Ur miljö- och hälsosynpunkt finns det nackdelar med alla metoder då de påverkar både människa och 

natur. De påverkar miljön på olika sätt varpå det är svårt att bedöma vilken metod som är den största 

boven utan att göra en omfattande miljöanalys. Olika rostskyddsfärger påverkar olika mycket så ur 

denna synpunkt är det bara att välja det färgsystem som har minst miljöpåverkan. En förzinkad 

konstruktion avger zink vilket inte är bra, men det går att avhjälpa med ett duplext system då färgen 

hindrar detta. Rostfria stål orsakar också vissa miljöpåverkningar då det vid formning och 

bearbetning frigörs små partiklar bland annat. Det som är en fördel med rostfritt stål är dock att det 

görs av återvunnet material och efter dess livstid kan stålet återvinnas och bli nytt stål.  

8.2. Val av rostfritt stål 

Vilka rostfria stål som kan användas i olika miljöer klassificerat utefter korrosivitetsklass är 

specificerat i tabell 8.1. För klass C3 finns det många stål som kan användas och därför har ytterligare 

en indelning gjorts för att tydligare åskådliggöra när vilket av dem kan användas. De som är 

kategoriserade som C3 (låg) bör bara användas i stadsmiljö där förhållandena är mindre aggressiva, 

låga eller medel, för klassen. Kategorin C3 (hög) är de stål som bör användas när förhållandena inom 

klassificeringen är mer aggressiva, vilket betyder att luftföroreningar med mera kan tänkas 

förekomma i större utsträckning än vanligt i stadsmiljö, samt att det kan finnas inslag av stänk från 

havsvatten. Vid osäkerhet bör alltid stålen i kategori C3 (hög) användas.  
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Korrosivitetsklass Stål         

C2 1.4301 1.4311 1.4318 1.4541   

C3 (Låg) 1.4301 1.4311 1.4318 1.4541   

C3 (Hög) 1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 1.4362 

C4 1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 1.4362 

C5-I 1.4439 1.4529 1.4539 1.4462   

C5-M 1.4439 1.4529 1.4539 1.4462   
Tabell 8.1 Rekommenderade stål till olika korrosivitetsklasser 

 

Tabell 8.2 visar vilket stål inom de olika kategorierna som kan rekommenderas utifrån olika 

hänseenden. De aspekter som betraktats för detta är pris, svetsbarhet kontra korrosion, högst 

korrosionsmotstånd, högst hållfasthet samt vilket som är mest vanligt förekommande. För att 

komma fram till vilket stål som ska in i vilken kategori har vissa antaganden gjorts. (Se nästa stycke.) 

Därför är det bra att även läsa den tillhörande texten som förklarar dessa antaganden för varje 

kategori och ha det i minne vid valet av stålkvalité.  

Rostfria stål prissätts genom två delar, ett basbelopp och ett tillägg för legeringar varav tillägget 

ändras från månad till månad. Detta gör att oftast är de stål som innehåller mest legeringsämnen de 

dyraste. Bedömningen av vilket som är billigast av de rostfria stålen kommer från Outokumpus 

hemsida och gäller för maj 2012.  Skillnaden mellan de olika kvaliteterna i pris varierar och för vissa 

är inte skillnaden så stor vilket gör att om legeringstillägget ändras kan det vara något annat stål som 

blir billigast. Vad gäller svetsbarheten så är de som är legerade med titan gjorda för att hålla uppe 

korrosionsmotståndet i de värmepåverkade zonerna. För de som är listade som de stål med högst 

korrosionsmotstånd beror detta på vad de utsätts för vilket gör att det inte är samma i C5-I och C5-M 

då det är större angrepp av kloridjoner i industrimiljöer och det är därför just stål 1.4529 får högst 

motstånd. Om ett stål är placerat så att det får naturlig rengöring genom regn eller lätt kan rengöras 

så kommer stålet klara sig längre och den absolut bästa stålkvaliten i hänseendet behöver inte 

användas. Hållfastheten utgår från tabellerna över de mekaniska egenskaperna där de stål som har 

högst värden har valts som det med bäst hållfasthet. När det gäller punkten om vilken som är 

vanligast så baseras detta på uttalande gjort av Anders Finnås som jobbar på Outokumpu samt vad 

som har kunnat utläsas från dels deras hemsida men även andra hemsidor från tillverkare av rostfritt 

stål. Där det är tomma rutor finns det inget av stålen i kategorin som är specifikt bättre än något 

annat. [4][41] 

Det är dock viktigt att veta att Outokumpu förespråkar användande av duplexa rostfria stål då dessa 

klarar större laster. De jobbar också kontinuerligt med framtagande av nya rostfria stål som ska tåla 

höga laster samt ha högt korrosionsmotstånd och har många specialstål de rekommenderar men 

som inte finns med i gällande standard.  Därför har dessa utelämnats men kan vara bra att ha i 

åtanke då byggandet med rostfritt stål verkar vara på frammarsch. [40][41] 
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Hänseende C2 C3 C4 C5-I C5-M 

Billigast 1.4318 1.4318 1.4401/1.4404 1.4462 1.4462 

Bäst vid svetsning 1.4541 1.4541/1.4571 1.4571 
 

  

Högst korrosionsmotstånd 1.4311  1.4362 1.4362 1.4529 1.4462 

Bäst hållfasthet 1.4318 1.4362 1.4362 1.4462 1.4462 

Vanligast 1.4301 1.4404 1.4404  1.4362 1.4362 
Tabell 8.2 Rekommenderade stål i olika klasser ur olika hänseenden 

 

8.3. Val av rostskyddsmålningssystem 

För val av vilket färgsystem som ska användas är några av de viktigaste aspekterna att beakta 

ekonomin och miljön. Det är även bra att veta vilka olika egenskaper olika färger har när det kommer 

till hur de reagerar vid själva appliceringen då dessa kan få stor betydelse för slutresultatet.  

Vattenburna färger kan rinna av om luftfuktigheten är för hög. Detta kan hända då fuktigheten kan 

öka rejält när färgen torkar och orsaka att vatteninnehållet i luften blir så högt att färgen reagerar 

med att börja rinna. Vattenburna färger är även känsliga för fett.  Då det är fett på stål som ska målas 

med vattenburna färger riskerar färgen att få minskad vidhäftning. [45] 

Lösningsmedelsburna färger är känsliga för damm. Anledningen till detta är att dammet fastnar i den 

lösningsmedelsburna färgen och försämrar vidhäftningen och färgen riskerar därmed att falla av. Fett 

däremot är inte något större problem vid användandet av lösningsmedelsburna färger då de redan 

innehåller en viss mängd fett. [45] 

Ur miljösynpunkt är det bättre att ha vattenburen färg än det är att ha färg med lösningsmedel. På 

grund av detta är alkydfärg den sämsta färgen att använda då denna innehåller mycket 

lösningsmedel. Dock finns det många nackdelar med vattenburna färger som för att motverka kräver 

energi vilket gör att det bästa att använda kanske ändå är lösningsmedelsburna färger fast de som 

innehåller så lite lösningsmedel som möjligt. [45] 

Den dyraste typen av färg är den zinkrika färgen. Skillnader i pris på de olika färgerna är inte så stor 

och beror på leverantör. Det som främst avgör priset är hur stora och komplicerade konstruktionerna 

som ska målas är och hur många lager som behövs. Vissa färgsystem kräver fler lager än andra för att 

kunna hålla samma kvalité. För att få fram olika kulörer används olika pigment som kan ge önskad 

färg. Dock är vissa pigment dyrare än andra vilket medför att en del kulörer kostar mer. De dyraste är 

röda och gula kulörer. Lösningsmedelburna färger som har gjorts vattenburna för att bli mer 

miljövänliga är oftast dyrare. [45][46] 

Tidsaspekt kan också vara något att beakta. Det är främst torktiden som spelar roll för hur lång tid 

det tar. Olika färger har olika lång torktid och krävs det många lager kan det ta tid i väntan på att 

varje lager ska torka. När det gäller epoxifärg så kan lagren målas på varandra innan de torkat vilket 

kan spara tid. Dock är det viktigt att den får härda helt innan det målas på, med till exempel 

polyuretanfärg då denna bildar som en film över epoxin som förhindrar fortsatt härdning. [45] 
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Tabell 8.3-8.7 är de tabeller över olika färgsystem utefter korrosivitetsklass som finns i SS-EN ISO 

12944-5:2007. Där går det att se vilket system som passar för vilken livslängd inom aktuell 

korrosivitetsklass. De olika korrosivitetsklasserna ökar med tabellnumrering och börjar med klass C2 i 

tabell 8.3.  

 

Tabell 8.3 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C2 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.2  
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Tabell 8.4 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C3 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.3 
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Tabell 8.5 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN 12944-5:2007 tabell A.4 
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Tabell 8.6 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C5-I och C5-M enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.5 
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Tabell 8.7 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass Im1-Im3 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.6 

 

I Sverige används PVC-färger och klorkautschukfärger (CR) i mycket begränsad omfattning varpå 

dessa har uteslutits i detta arbete. Däremot används oxiranesterfärg mycket i Norden men då den ej 

förekommer i övriga Europa finns den inte med i Eurocode. Den kan dock vara bra att känna till då 

system med oxiranesterfärg förekommer i relativt stor utsträckning. Mer om dessa går att hitta i 

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 som Stålbyggnadsinstitutet har gett ut.   

Tabell 8.8 visar en översiktlig tabell för val av färgsystem för duplexa system enligt SS-EN ISO 12944-

5:2007. Det finns färre olika system att välja på inom denna kategori och dessa väljs på samma grund 

som övriga färgsystem. Därför kommer dessa inte gås igenom något närmare.  
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Tabell 8.8 Översiktlig tabell för val av färgsystem till ett varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.7 

 

Då det för vissa kategorier finns flera system att välja emellan kan det vara enklare om det finns lite 

riktlinjer för vilket som är bäst att välja utifrån vissa önskvärda parametrar. Tabell 8.9-8.14 visar på 

vilka system som är billigast och dyrast samt mest miljövänliga. Dessa är gjorda utefter antaganden 

baserade på inhämtad information från färgtillverkare samt genom litteraturen som lästs. Därför är 

det bra att även läsa den tillhörande texten som förklarar dessa antaganden.  

Som miljövänligaste alternativ är utgångspunkten tabell D.1 i SS-EN ISO 12944-5:2007. Där har 

färgerna rangordnas utefter deras VOC:s (Volatile Organic Compounds), vilket är halten flyktiga 

ämnen i färgen. Det bör dock nämnas att detta enbart är en generell uppskattning då det inom varje 

färgtyp finns färger som innehåller både mer och mindre flyktiga ämnen. Dessutom antas att fallen 

med zinkrik grundfärg är mer miljöfarliga än fallen med vanlig grundfärg. Om två system har samma 

färgtyper har det antagits att det system med minst tjocklek är miljövänligast då det kräver mindre 

färg.  
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När det gäller vilket färgsystem som är billigast respektive dyrast har detta gjorts utefter information 

från Johan Hansson på Tikkurila AB. Även detta är en generalisering då olika företag kan ha olika 

priser och premiera olika färger som kan vara billigare just hos dem. Dessutom beror priset lite på 

hur färgerna används i de olika systemen, som grundfärg eller täckfärg, vilket det inte har tagits 

hänsyn till i tabell 8.9-8.14 då detta skulle leda till en väldigt komplicerad analys. [46] 

 

Hänseende Medel Hög 
 

Hänseende Medel Hög 

Billigast A2.04 A2.03 
 

Billigast A3.02 A3.03 

Dyrast A2.06 A2.07 
 

Dyrast A3.12 A3.11 

Miljövänligast A2.06 A2.07 
 

Miljövänligast A3.08 A3.09 
Tabell 8.9 Snabbval av system i klass C2          Tabell 8.10 Snabbval av system i klass C3 

 

Hänseende Medel Hög 
 

Hänseende Medel Hög 

Billigast A4.03 A4.07 
 

Billigast A5I.03 A5I.02 

Dyrast A4.14 A4.15 
 

Dyrast A5I.04 A5I.05 

Miljövänligast A4.08 A4.09 
 

Miljövänligast A5I.03 A5I.02 
Tabell 8.11 Snabbval av system i klass C4         Tabell 8.12 Snabbval av system i klass C5-I 

 

Hänseende Medel Hög 
 

Hänseende Medel Hög 

Billigast A5M.01 A5M.02 
 

Billigast A6.03 A6.04 

Dyrast A5M.05 A5M.06 
 

Dyrast A6.01 A6.02 

Miljövänligast A5M.01 A5M.02 
 

Miljövänligast A6.05 A6.04 
Tabell 8.13 Snabbval av system i klass C5-M          Tabell 8.14 Snabbval av system i klass Im1-3 

 

I tabell C.1 i SS-EN ISO 12944-5:2007 är de generella egenskaperna hos olika färgtyper specificerade. 

När det gäller slaghärdighet och nötningshärdighet bör färgtillverkare kontaktas då detta kan variera 

inom de olika färgtyperna. 

 

Alla tabeller i dessa rekommendationer som inte är specificerat att de kommer från en standard är 

gjorda utefter författarnas antaganden och bygger på insamlad information. Då många faktorer kan 

förändras och då informationen kommer från många olika håll kan inget ansvar tas för deras 

riktighet. Vid användande av tabellerna ska detta beaktas och konsultation med en expert inom 

respektive område bör konsulteras för att kunna säkerställa att det valda stålet eller färgsystemet är 

lämpligt för ändamålet.   
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8.4. Konstruktionens utformning 

Gällande en konstruktions utformning finns det en hel del som kan tas hänsyn till i syfte att förbättra 

beständigheten mot korrosion. Alla av dessa åtgärder leder inte till den bästa konstruktionen ur 

bärförmågesynpunkt. Det är inte heller meningen att alla ska tillämpas i alla miljöer men det är saker 

som kan vara bra att ha i bakhuvudet. [13] 

Vinkelprofiler bör orienteras på ett sådant sätt att smuts- och vattenansamlingar motverkas. Där det 

finns risk för att vatten och smuts stannar bör dräneringshål finnas. Dessa hål måste vara stora nog 

för att eventuell smuts inte skall sätta igen hålet. [5][13] 

 

Figur 8.1 Exempel på bra och dåliga konstruktiva utformningar [5] 

 

För att undvika spaltkorrosion bör svetsförband hellre än skruvförband användas. Vid skruvförband 

bör dessa tätas med tätsvets eller fogmassa. Övriga trånga skrymslen och vrår där smuts kan 

ansamlas bör undvikas. Gällande bimetallkorrosion bör konstruktionen vid kontakt av två olika 

metaller isoleras elektriskt med lämplig användning av färg eller liknande. [13] 

För konstruktioner som skall varmförzinkas är rätt håltagning av största vikt. Om en konstruktion 

med stängda luftrum sänks ner i zinkbadet riskerar konstruktionen att sprängas till följd av att luften 

däri utvidgas och höjer trycket över materialets hållfasthetsgräns. Hål behövs även för att zinken ska 

kunna rinna in och ut och därmed ge tillräckligt skydd över hela konstruktionen. Med hänsyn till 

hantering kan konstruktionen utformas i mindre delar som sedan kan monteras ihop med till 

exempel skruvförband. Även vid varmförzinkning gäller att inte utforma konstruktionen så att smala 

spalter uppstår, då det i dessa kan ansamlas syra vid betningen som vid förzinkningen sedan kapslas 

in för att vid ett senare skede fräta sönder beläggningen inifrån. Se även figur 8.2. [8][34] 
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Figur 8.2 Exempel på håltagning vid varmförzinkning [34] 
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1 Inledning 

Vid dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål görs de flesta beräkningar på samma sätt som 
när vanligt kolstål dimensioneras. När det gäller beräkningar i rostfritt stål är det SS EN 1993-1-4 som 
gäller för tillägg av specifika värden och beräkningsmetoder utöver SS EN 1993-1-1 som gäller för 
vanligt stål. Det är endast de beräkningar i rostfritt stål som avviker från de i vanligt kolstål som tas 
upp i detta arbete. Nedan presenteras de områden där det ingår parametrar och/eller formler som 
skiljer sig från beräkningar i kolstål med tillhörande enklare exempel för att illusterar 
tillvägagångssättet.  
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2 Beräkning av Tvärsnittsklass 

När det gäller beräkning av tvärsnittsklass är det samma metod för rostfritt stål som för kolstål. Det 
som är annorlunda är dock vissa jämförelsevärden samt beräkningen av ε. Vad gäller 
jämförelsevärdena går dessa att utläsa i tabellerna A.2.1, A.2.2 samt A.2.3. För beräkning av ε 
används följande formel: 

𝜀 = �
235
𝑓𝑦

×
𝐸

210 000
�
0,5

 

 

Exempel: 

Stål: 1.4301          →      𝑓𝑦 = 210,     𝐸 = 200 000 𝑀𝑃𝑎 

Profil: IPE 140  

𝜀 = �
235
𝑓𝑦

×
𝐸

210 000
�
0,5

= �
235
210

×
200 000
210 000

�
0,5

= 1,03 

 

Tvärsnittsklass i fläns: 

𝑐𝑓 =
73
2
−

4,7
2
− 7 = 27,15 𝑚𝑚 

𝑡𝑓 = 6,9 𝑚𝑚 

𝑐𝑓
𝑡𝑓

=
27,15

6,9
= 3,93          <      10 × 𝜀 = 10 × 1,03 = 10,3 

     →      Tvärsnittsklass 1 

 

Tvärsnittsklass i liv: 

𝑐𝑤 = 140 − 2 × 6,9 − 2 × 7 = 112,2 𝑚𝑚 

𝑡𝑤 = 4,7 𝑚𝑚 

𝑐𝑤
𝑡𝑤

=
112,2

4,7
= 23,87          <      56 × 𝜀 = 56 × 1,03 = 57,68 

     →      Tvärsnittsklass 1 

 

Tvärsnittet har tvärsnittsklass 1. 
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Tabell A.2.1 Tabell för beräkning av tvärsnittsklass för inre tryckta delar enligt SS-EN 1993-1-4:2006 



6 
 

 

Tabell A.2.2 Tabell för beräkning av tvärsnittsklass för flänsar med fri kant enligt SS-EN 1993-1-4:2006 
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Tabell A.2.3 Tabell för beräkning av tvärsnittsklass för vinkelprofiler och rörprofiler enligt SS-EN 1993-1-4:2006 
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3 Beräkning av Nedböjning 

Beräkning av nedböjningen på en balk skiljer sig egentligen inte från kolstål. Däremot så måste ett 
annat värde på elasticitetsmodulen användas. För rostfritt stål används sekantmodulen Es,ser istället. 
Den beräknas enligt följande formel: 

𝐸𝑠,𝑠𝑒𝑟 =
�𝐸𝑠,1 + 𝐸𝑠,2�

2
 

Där Es,1 motsvarar spänningen σ1 i den dragna flänsen och Es,2 motsvarar spänningen σ2 i den tryckta 
flänsen. När tvärsnittet är symmetriskt blir Es,1 och Es,2 lika varpå endast en av dessa behöver 
beräknas. De beräknas båda två ur följande formel: 

𝐸𝑠,𝑖 =
𝐸

1 + 0,002 × 𝐸
𝜎𝑖,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟

× �
𝜎𝑖,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟
𝑓𝑦

�
𝑛 

Koefficienten n beror av valsriktningen och fås ur tabell 5.8. Då valsriktningen är okänd eller vid 
osäkerhet om denna ska alltid värdet för längsriktningen användas.  

 

Tabell A.3.1 Värde på koefficienten n för några olika rostfria stål enligt SS-EN 1993-1-4:2006  

 

För att få fram σi,Ed,ser måste det största momentet som balken utsätts för beräknas samt 
böjmotståndet som beror på vilken tvärsnittsklass som tvärsnittet tillhör.     
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Exempel: 

Stål: 1.4301          →      𝑛 = 6     (Längsriktningen),     𝐸 = 200 000 𝑀𝑃𝑎,     𝑓𝑦 = 210 𝑀𝑃𝑎 

Profil: IPE 140 (Symmetrisk!) 

Tvärsnittsklass 1 

𝑀𝐸𝑑 = 10 𝑘𝑁𝑚 

𝑊𝑒𝑙 = 77,3 × 103 𝑚𝑚3 

𝜎𝑖,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟 =
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑝𝑙
=

10 × 106

77,3 × 103
= 129,4 𝑁 𝑚𝑚2⁄  

𝐸𝑠,𝑖 =
𝐸

1 + 0,002 × 𝐸
𝜎𝑖,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟

× �
𝜎𝑖,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟
𝑓𝑦

�
𝑛 =

200 000

1 + 0,002 × 200 000
129,4 × �129,4

210 �
6 = 171 056 𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 𝐸𝑠,𝑖 = 171 056 𝑀𝑃𝑎 
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4 Knäckning 

Vid beräkning av bärverksdelar där det finns risk för knäckning på grund av axiell tryckkraft används 
reduktionsfaktorn χ för att bestämma bärförmågan. 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝜒 × 𝐴 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

Dock går det att bortse från inverkan av knäckning om något av följande är gällande: 

• �̅� ≤ �̅�0 
• 𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟
≤ �̅�0

2 
 

Om så är fallet behövs endast tvärsnittskontroller göras. För beräkning av reduktionsfaktorn χ behövs 
parametrarna α och 𝜆�0 tas fram, där α är en imperfektionsfaktor och 𝜆�0 är en gränsslankhet. Dessa 
beror utav knäckningstyp och fås ur följande tabell som är hämtad ur SS-EN 1993-1-4:2006; 

 

Tabell A.4.1 Värden på α och 𝝀�𝟎 för olika knäckningsmoder enligt SS-EN 1993-1-4:2006 

 

Med dessa går sedan χ att beräkna enligt följande metod: 

χ =
1

∅ + (∅2 − �̅�2)0,5      ≤      1 

∅ = 0,5�1 + 𝛼��̅� − �̅�0� + �̅�2� 

För tvärsnitt som tillhör tvärsnittsklass 1, 2 och 3 gäller: 

�̅� = �
𝐴 × 𝑓𝑦
𝑁𝑐𝑟
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För tvärsnitt som tillhör tvärsnittsklass 4 gäller: 

�̅� = �
𝐴𝑒𝑓𝑓 × 𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
 

Där Aeff är det effektiva tvärsnittets area. Information om hur den effektiva arean beräknas finns i SS-
EN 1993-1-5:2006 i kapitel 5.2.3.  

 

Exempel 

Bärverksdel som utsätts för vridknäckning och böjvridknäckning 

→ 𝛼 = 0,34 

𝜆�0 = 0,20 

�̅� = �
𝐴 × 𝑓𝑦
𝑁𝑐𝑟

= 0,50 

�̅� = 0,50 > �̅�0    →    Kan ej bortse från inverkan av knäckning 

∅ = 0,5�1 + 𝛼��̅� − �̅�0� + �̅�2� = 0,5(1 + 0,34(0,50 − 0,20) + 0,52) = 0,676 

χ =
1

∅ + (∅2 − �̅�2)0,5 =
1

0,676 + (0,6762 − 0,502)0,5 = 0,884   <    1 
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5 Vippning 

Bärverksdelar med konstant tvärsnitt som är utsatta för böjning behöver vid bärförmågeberäkningar 
ta hänsyn till vippning. Detta görs genom beaktandet av reduktionsfaktorn χLT. 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒𝐿𝑇 × 𝛽𝑤 × 𝑊𝑝𝑙 × 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

Notera att böjmotståndet beror av vilken tvärsnittsklass tvärsnittet har. Vid beräkning av 
reduktionsfaktorn χLT behövs imperfektionsfaktorn αLT. För kallformade profiler och hålprofiler som 
är svetsade och sömlösa är αLT=0,34. För svetsade öppna profiler och övriga profiler är αLT=0,76. 
Beräkningen av χLT görs enligt följande metod: 

𝜒𝐿𝑇 =
1

∅𝐿𝑇 + �∅𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2
          ≤      1 

∅𝐿𝑇 = 0,5 �1 + 𝛼𝐿𝑇��̅�𝐿𝑇 − 0,4� + �̅�𝐿𝑇
2� 

�̅�𝐿𝑇 = �
𝑊𝑦 × 𝑓𝑦
𝑀𝑐𝑟

 

Mcr är det elastiska kritiska vippningsmomentet och beräknas på samma sätt som för vanligt stål.  

Vippningsrisken kan bortses ifrån om något av följande är gällande: 

o �̅�𝐿𝑇 ≤ 0,4 

o 𝑀𝐸𝑑
𝑀𝑐𝑟

≤ 0,16 

 

Exempel: 

Stål: 1.4301          →      𝑓𝑦 = 210 𝑀𝑃𝑎 

Profil: IPE 140  

Tvärsnittsklass 1 

𝑊𝑦 = 88,3 × 103 𝑚𝑚3 

𝑀𝑐𝑟 = 45 𝑘𝑁𝑚 

�̅�𝐿𝑇 = �
𝑊𝑦 × 𝑓𝑦
𝑀𝑐𝑟

= �88,3 × 103 × 210
45 × 106

= 0,642 

𝛼𝐿𝑇 = 0,34 

∅𝐿𝑇 = 0,5 �1 + 𝛼𝐿𝑇��̅�𝐿𝑇 − 0,4� + �̅�𝐿𝑇
2� = 0,5(1 + 0,34(0,642 − 0,4) + 0,6422) = 0,747 
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𝜒𝐿𝑇 =
1

∅𝐿𝑇 + �∅𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2
=

1

0,747 + �0,7472 − 0,6422
= 0,886 
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6 Bärförmåga för Tvärkraft 

Vid beräkning av bärverksdelar som utsätts för tvärkraft ska det minsta av Vb,Rd, som tar hänsyn till 
skjuvbuckling, och Vpl,Rd användas. Där Vb,Rd beräknas ur Vbw,Rd som är livets bidrag och Vbf,Rd som är 
flänsarnas bidrag. Beräkning av Vbw,Rd blir annorlunda för rostfritt stål än för kolstål och ska beräknas 
enligt följande metod: 

𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑 =
𝜒𝑤 × 𝑓𝑦𝑤 × ℎ𝑤 × 𝑡𝑤

√3 × 𝛾𝑀1
 

Där χw är reduktionsfaktorn med hänsyn till livskjuvbuckling och den beräknas enligt: 

𝜒𝑤 = 𝜂     om   �̅�𝑤 ≤
0,6
𝜂

 

𝜒𝑤 = 0,11 +
0,64
�̅�𝑤

−
0,05

�̅�𝑤
2    om   �̅�𝑤 >

0,6
𝜂

 

�̅�𝑤 = 0,76�𝑓𝑦𝑤 𝜏𝑐𝑟⁄  

𝜏𝑐𝑟 = 𝑘𝜏 × 𝜎𝐸  

Värden på kτ och σE kan fås ut EN 1993-1-5 Bilaga A. 

 

Exempel 

𝑘𝜏 = 5,34 

𝜎𝐸 = 426 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑐𝑟 = 5,34 × 426 = 2274,84 𝑀𝑃𝑎 

Rostfria stålet 1.4301 → 𝑓𝑦𝑤 = 210 𝑀𝑃𝑎 

�̅�𝑤 = 0,76�𝑓𝑦𝑤 𝜏𝑐𝑟⁄ = 0,76�
210

2274,84
≈ 0,23 

Det är rekommenderat att η sätts till 1,20. 

0,6
𝜂

=
0,6

1,20
= 0,5 

�̅�𝑤 = 0,23   <    0,5     →      𝜒𝑤 = 𝜂 = 1,2 

Om �̅�𝑤 skulle varit 0,7 istället: 

𝜒𝑤 = 0,11 +
0,64
�̅�𝑤

−
0,05

�̅�𝑤
2 = 0,11 +

0,64
0,7

−
0,05
0,72

≈ 0,922 
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7 Skruvförband 

När det gäller skruvförband så ska dessa dimensioneras utefter den bärförmåga som är lägst av 
plåtens bärförmåga och skruvens bärförmåga. För plåten är det hålkanttrycket Fb,Rd som beaktas 
genom följande: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 × 𝛼𝑏 × 𝑓𝑢,𝑟𝑒𝑑 × 𝑑 × 𝑡

𝛾𝑀2
 

Det som skiljer sig mot vanligt kolstål är faktorn fu,red som är faktorn fu fast reducerad i förband av 
rostfritt stål. Denna faktor ska vara mindre eller lika med fu och beräknas enligt följande formel: 

𝑓𝑢,𝑟𝑒𝑑 = 0,5𝑓𝑦 + 0,6𝑓𝑢      ≤      𝑓𝑢 

För skruvens bärförmåga beräknas Fv,Rd enligt följande: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝛼 × 𝑓𝑢𝑏 × 𝐴

𝛾𝑀2
 

Där α är en reduktionsfaktor som tar hänsyn till vilken del av skruven som skjuvplanet går igenom. 
Om skjuvplanet går genom den ogängade delen av skruven blir α=0,6. Om skjuvplanet går genom 
den gängade delen blir bärförmågan sämre och då sätts α=0,5. Vid eventuell osäkerhet om vart 
skjuvplanet kommer hamna bör α=0,5 användas.  

Arean beror även den på vart i skruven skjuvplanet ligger. Går det genom den ogängade delen av 
skruven är det skruvens bruttotvärsnitt som används medan det är skruvens spänningsarea som 
används om skjuvplanet går genom den gängade delen.  

För värden på skruvens brottgräns fub gäller följande tabell: 

 

Tabell 5.10 Nominella värden på fyb och fub för skruvar i rostfritt stål enligt SS-EN 1993-1-4:2006 

 

Exempel 

Plåt: 6 × 150 𝑚𝑚2, stål 1.4307 

Skruvar: M20, egenskapsklass 80 

Skruvförband typ A 

Anliggning mot gängad del av skruven 



16 
 

Hålkanttryck; 

𝑒1 = 40 𝑚𝑚 

𝑒2 = 40 𝑚𝑚 

𝑑0 = 22 𝑚𝑚 

𝑑 = 20 𝑚𝑚 

𝑡 = 6 𝑚𝑚 

𝛾𝑀2 = 1,2 

𝑓𝑦 = 220 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑢 = 520 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑢𝑏 = 800 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑢,𝑟𝑒𝑑 = 0,5𝑓𝑦 + 0,6𝑓𝑢 = 0,5 × 220 + 0,6 × 520 = 422 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑢,𝑟𝑒𝑑 = 422 𝑀𝑃𝑎     <      𝑓𝑢 = 520 𝑀𝑃𝑎          𝑂𝐾! 

 

𝛼𝑏 ≤

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝛼𝑑 =

𝑒1
3 × 𝑑0

=
40

3 × 22
= 0,606

𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢,𝑟𝑒𝑑

=
800
422

= 1,90

1,0

               →    𝛼𝑏 = 0,606 

𝑘1 ≤ �2,8 ×
𝑒2
𝑑0

− 1,7 = 2,8 ×
40
22

− 1,7 = 3,39

2,5
               →      𝑘1 = 2,5 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 × 𝛼𝑏 × 𝑓𝑢,𝑟𝑒𝑑 × 𝑑 × 𝑡

𝛾𝑀2
=

2,5 × 0,606 × 422 × 20 × 6
1,2

≈ 64 𝑘𝑁 
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Skruvens bärförmåga: 

𝛼 = 0,5 

𝐴 = 𝐴𝑠 = 245 𝑚𝑚2 

𝑓𝑢𝑏 = 800 𝑀𝑃𝑎 

𝛾𝑀2 = 1,2 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝛼 × 𝑓𝑢𝑏 × 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
=

0,5 × 800 × 245
1,2

= 82 𝑘𝑁 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 64 𝑘𝑁
𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 82 𝑘𝑁                     →      Fb,Rd är dimensionerande 
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- Lista över standarder som är gällande 
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1 Val av rostskyddsmetod 

Vid valet av vilken metod som ska användas är det flera aspekter som avgör. Främst är det vad 

konstruktionen ska användas till som avgör. Är det till exempel en pelare som kommer synas blir 

utseendet viktigt. Är det till exempel en konstruktion som är svår att underhålla är det av stor vikt att 

metoden har en lång livslängd. För att kunna avgöra vilken metod som ska användas krävs en bra 

insikt i vad de olika metoderna innebär och vilka egenskaper systemen får. Alla dessa aspekter måste 

sedan vägas samman och diskuteras med arkitekt och beställare för att komma fram till rätt val.  

Generellt sett kan sägas att rostskyddsmålning är den metod som har lägst initialkostnad men kräver 

dock underhåll med jämna mellanrum. Försinkning är något dyrare men klarar sig längre utan 

underhåll. Duplexa system är ännu lite dyrare men håller längre än båda de metoder systemet 

innehåller. Rostfritt stål är dyrast och livslängden kan variera utefter vilket stål som väljs. Vid 

användande av ett, för korrosivitetsklassen, stål med högre kvalité kommer det kunna hålla mycket 

längre, varvid den stora initiala kostnaden kan motiveras av att det inte kommer behövas något 

direkt underhåll.  

Utseendemässigt kommer rostskyddsmålning att kunna ge den största variationen. De flesta kulörer 

kan fås och applicering av färgen möjliggör olika mönster. En förzinkad yta varierar lite beroende på 

vilket stål som förzinkas men som regel blir den matt grå till mörkt grå. Ett duplext system kan precis 

som rostskyddsmålning få i princip vilken färg som helst och rostfria stål har en metallglans.  

Ur miljö- och hälsosynpunkt finns det nackdelar med alla system då de påverkar både människa och 

natur. De påverkar miljön på olika sätt varpå det är svårt att bedöma vilken metod som är den största 

boven utan att göra en omfattande miljöanalys. Olika rostskyddsfärger påverkar olika mycket så ur 

denna synpunkt är det bara att välja det system som har minst miljöpåverkan. En förzinkad 

konstruktion avger zink vilket inte är bra, men det går att avhjälpa med ett duplext system då färgen 

hindrar detta. Rostfria stål orsakar också vissa miljöpåverkerningar då det vid formning och 

bearbetning frigörs små partiklar bland annat. Det som är en fördel med rostfritt stål är dock att det 

görs av återvunnet material och efter dess livstid kan stålet återvinnas och bli nytt stål.  
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2 Val av rostfritt stål 

Vilka rostfria stål som kan användas i olika miljöer klassificerat utefter korrosivitetsklass är 

specificerat i tabell 8.1. För klass C3 finns det många stål som kan användas och därför har ytterligare 

en indelning gjorts för att tydligare åskådliggöra när vilket av dem kan användas. De som är 

kategoriserade som C3 (låg) bör bara användas i stadsmiljö där förhållandena är låga eller medel för 

klassen. Kategorin C3 (hög) är de stål som bör användas när förhållandena inom klassificeringen är 

högre, vilket betyder att luftföroreningar med mera kan tänkas förekomma i större utsträckning än 

vanligt i stadsmiljö, samt att det kan finnas inslag av stänk från havsvatten. Vid osäkerhet bör alltid 

stålen i kategori C3 (hög) användas.  

 

Korrosivitetsklass Stål         

C2 1.4301 1.4311 1.4318 1.4541   

C3 (Låg) 1.4301 1.4311 1.4318 1.4541   

C3 (Hög) 1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 1.4362 

C4 1.4401 1.4404 1.4406 1.4571 1.4362 

C5-I 1.4439 1.4529 1.4539 1.4462   

C5-M 1.4439 1.4529 1.4539 1.4462   
Tabell 8.1 Rekommenderade stål till olika korrosivitetsklasser 

 

Tabell 8.2 visar vilket stål inom de olika kategorierna som kan rekommenderas utifrån olika 

hänseenden. De aspekter som betraktats för detta är pris, svetsbarhet kontra korrosion, högst 

korrosionsmotstånd, högst hållfasthet samt vilket som är mest vanligt förekommande. För att 

komma fram till vilket stål som ska in i vilken kategori har vissa antaganden gjorts. Därför är det bra 

att även läsa den tillhörande texten som förklarar dessa antaganden för varje kategori och ha det i 

minne vid valet av stålkvalité.  

Rostfria stål prissätts genom två delar, ett basbelopp och ett tillägg för legeringar varav tillägget 

ändras från månad till månad. Detta gör att oftast är de stål som innehåller mest legeringsämnen de 

dyraste. Bedömningen av vilket som är billigast av de rostfria stålen kommer från Outokumpus 

hemsida och gäller för maj 2012.  Skillnaden mellan de olika kvaliteterna i pris varierar och för vissa 

är inte skillnaden så stor vilket gör att om legeringstillägget ändras kan det vara något annat stål som 

blir billigast. Vad gäller svetsbarheten så är de som är legerade med titan gjorda för att hålla uppe 

korrosionsmotståndet i de värmepåverkade zonerna. För de som är listade som de stål med högst 

korrosionsmotstånd beror detta på vad de utsätts för vilket gör att det inte är samma i C5-I och C5-M 

då det är större angrepp av kloridjoner i industrimiljöer och det är därför just stål 1.4529 får höst 

motstånd. Om ett stål är placerat så att det får naturlig rengöring genom regn eller lätt kan rengöras 

så kommer stålet klara sig längre och den absolut bästa stålkvaliten i hänseendet behöver inte 

användas. Hållfastheten utgår från tabellerna över de mekaniska egenskaperna där de stål som har 

högst värden har valts som det med bäst hållfasthet. När det gäller punkten om vilken som är 

vanligast så baseras detta på uttalande gjort av Anders Finnås som jobbar på Outokumpu samt vad 

som har kunnat utläsas från dels deras hemsida men även andra hemsidor från tillverkare av rostfritt 
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stål. Där det är tomma rutor finns det inget av stålen i kategorin som är specifikt bättre än något 

annat.  

Det är dock viktigt att veta att Outokumpu förespråkar användande av duplexa rostfria stål då dessa 

klarar större laster. De jobbar också kontinuerligt med framtagande av nya rostfria stål som ska tåla 

höga laster samt ha högt korrosionsmotstånd och har många specialstål de rekommenderar men 

som inte finns med i gällande standard.  Därför har dessa utelämnats men kan vara bra att ha i 

åtanke då byggandet med rostfritt stål verkar vara på frammarsch.  

 

Hänseende C2 C3 C4 C5-I C5-M 

Billigast 1.4318 1.4318 1.4401/1.4404 1.4462 1.4462 

Bäst vid svetsning 1.4541 1.4541/1.4571 1.4571 
 

  

Högst korrosionsmotstånd 1.4311  1.4362 1.4362 1.4529 1.4462 

Bäst hållfasthet 1.4318 1.4362 1.4362 1.4462 1.4462 

Vanligast 1.4301 1.4404 1.4404  1.4362 1.4362 
Tabell 8.2 Rekommenderade stål i olika klasser ur olika hänseenden 
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3 Val av rostskyddsmålningssystem 

För val av vilket färgsystem som ska användas är några av de viktigaste aspekterna att beakta 

ekonomin och miljön. Det är även bra att veta vilka olika egenskaper olika färger har när det kommer 

till hur de reagerar vid själva appliceringen då dessa kan få stor betydelse för slutresultatet.  

Vattenburna färger kan rinna av om luftfuktigheten är för hög. Detta kan hända då fuktigheten kan 

öka rejält när färgen torkar och orsaka att vatteninnehållet i luften blir så högt att färgen reagerar 

med att börja rinna. Vattenburna färger är även känsliga för fett.  Då det är fett på stål som ska målas 

med vattenburna färger riskerar färgen att få minskad vidhäftning.  

Lösningsmedelsburna färger är känsliga för damm. Anledningen till detta är att dammet fastnar i den 

lösningsmedelsburna färgen och försämrar vidhäftningen och färgen riskerar därmed att falla av. Fett 

däremot är inte något större problem vid användandet av lösningsmedelsburna färger då de redan 

innehåller en viss mängd fett.  

Ur miljösynpunkt är det bättre att ha vattenburen färg än det är att ha färg med lösningsmedel. På 

grund av detta är alkydfärg den sämsta färgen att använda då denna innehåller mycket 

lösningsmedel. Dock finns det många nackdelar med vattenburna färger som för att motverka kräver 

energi vilket gör att det bästa att använda kanske ändå är lösningsmedelsburna färger fast de som 

innehåller så lite lösningsmedel som möjligt.  

Den dyraste typen av färg är den zinkrika färgen. Skillnader i pris på de olika färgerna är inte så stor 

och beror på leverantör. Det som främst avgör priset är hur stora och komplicerade konstruktionerna 

som ska målas är och hur många lager som behövs. Vissa färgsystem kräver fler lager än andra för att 

kunna hålla samma kvalité. För att få fram olika kulörer används olika pigment som kan ge önskad 

färg. Dock är vissa pigment dyrare än andra vilket medför att en del kulörer kostar mer. De dyraste är 

röda och gula kulörer. Lösningsmedelburna färger som har gjorts vattenburna för att bli mer 

miljövänliga är oftast dyrare.  

Tidsaspekt kan också vara något att beakta. Det är främst torktiden som spelar roll för hur lång tid 

det tar. Olika färger har olika lång torktid och krävs det många lager kan det ta tid i väntan på att 

varje lager ska torka. När det gäller epoxifärg så kan lagren målas på varandra innan de torkat vilket 

kan spara tid. Dock är det viktigt att den får härda helt innan det målas på, med till exempel 

polyuretanfärg då denna bildar som en film över epoxin som förhindrar fortsatt härdning.  

Tabell 8.3-8.7 är de tabeller över olika färgsystem utefter korrosivitetsklass som finns i SS-EN ISO 

12944-5:2007. Där går det att se vilket system som passar för vilken livslängd inom aktuell 

korrosivitetsklass. De olika korrosivitetsklasserna ökar med tabellnumrering och börjar med klass C2 i 

tabell 8.3.  
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Tabell 8.3 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C2 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.2  



8 
 

 

Tabell 8.4 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C3 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.3 
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Tabell 8.5 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN 12944-5:2007 tabell A.4 
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Tabell 8.6 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass C5-I och C5-M enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.5 



11 
 

 

Tabell 8.7 Tabell för val av färgsystem inom korrosivitetsklass Im1-Im3 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.6 

 

I Sverige används PVC-färger och klorkautschukfärger (CR) i mycket begränsad omfattning varpå 

dessa har uteslutits i detta arbete. Däremot används oxiranesterfärg mycket i Norden men då den ej 

förekommer i övriga Europa finns den inte med i Eurocode. Den kan dock vara bra att känna till då 

system med oxiranesterfärg förekommer i relativt stor utsträckning. Mer om dessa går att hitta i 

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2 som Stålbyggnadsinstitutet har gett ut.   

Tabell 8.8 visar en översiktlig tabell för val av färgsystem för duplexa system enligt SS-EN ISO 12944-

5:2007. Det finns färre olika system att välja på inom denna kategori och dessa väljs på samma grund 

som övriga färgsystem. Därför kommer dessa inte gås igenom något närmare.  



12 
 

 

Tabell 8.8 Översiktlig tabell för val av färgsystem till ett varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 12944-5:2007 tabell A.7 

 

Då det för vissa kategorier finns flera system att välja emellan kan det vara enklare om det finns lite 

riktlinjer för vilket som är bäst att välja utifrån vissa önskvärda parametrar. Tabell 8.9-8.14 visar på 

vilka system som är billigast och dyrast samt mest miljövänliga. Dessa är gjorda utefter antaganden 

baserade på inhämtad information från färgtillverkare samt genom litteraturen som lästs. Därför är 

det bra att även läsa den tillhörande texten som förklarar dessa antaganden.  

Som miljövänligaste alternativ är utgångspunkten tabell D.1 i SS-EN ISO 12944-5:2007. Där har 

färgerna rangordnas utefter deras VOC:s (Volatile Organic Compounds), vilket är halten flyktiga 

ämnen i färgen. Det bör dock nämnas att detta enbart är en generell uppskattning då det inom varje 

färgtyp finns färger som innehåller både mer och mindre flyktiga ämnen. Dessutom antas att fallen 

med zinkrik grundfärg är mer miljöfarliga än fallen med vanlig grundfärg. Om två system har samma 

färgtyper har det antagits att det system med minst tjocklek är miljövänligast då det kräver mindre 

färg.  
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När det gäller vilket färgsystem som är billigast respektive dyrast har detta gjorts utefter information 

från Johan Hansson på Tikkurila AB. Även detta är en generalisering då olika företag kan ha olika 

priser och premiera olika färger som kan vara billigare just hos dem. Dessutom beror priset lite på 

hur färgerna används i de olika systemen, som grundfärg eller täckfärg, vilket det inte har tagits 

hänsyn till i tabell 8.9-8.14 då detta skulle leda till en väldigt komplicerad analys.  

 

Hänseende Medel Hög 
 

Hänseende Medel Hög 

Billigast A2.04 A2.03 
 

Billigast A3.02 A3.03 

Dyrast A2.06 A2.07 
 

Dyrast A3.12 A3.11 

Miljövänligast A2.06 A2.07 
 

Miljövänligast A3.08 A3.09 
Tabell 8.9 Snabbval av system i klass C2          Tabell 8.10 Snabbval av system i klass C3 

 

Hänseende Medel Hög 
 

Hänseende Medel Hög 

Billigast A4.03 A4.07 
 

Billigast A5I.03 A5I.02 

Dyrast A4.14 A4.15 
 

Dyrast A5I.04 A5I.05 

Miljövänligast A4.08 A4.09 
 

Miljövänligast A5I.03 A5I.02 
Tabell 8.11 Snabbval av system i klass C4         Tabell 8.12 Snabbval av system i klass C5-I 

 

Hänseende Medel Hög 
 

Hänseende Medel Hög 

Billigast A5M.01 A5M.02 
 

Billigast A6.03 A6.04 

Dyrast A5M.05 A5M.06 
 

Dyrast A6.01 A6.02 

Miljövänligast A5M.01 A5M.02 
 

Miljövänligast A6.05 A6.04 
Tabell 8.13 Snabbval av system i klass C5-M          Tabell 8.14 Snabbval av system i klass Im1-3 

 

I tabell C.1 i SS-EN ISO 12944-5:2007 är de generella egenskaperna hos olika färgtyper specificerade. 

När det gäller slaghärdighet och nötningshärdighet bör färgtillverkare kontaktas då detta kan variera 

inom de olika färgtyperna. 

 

Alla tabeller i dessa rekommendationer som inte är specificerat att de kommer från en standard är 

gjorda utefter författarnas antaganden och bygger på insamlad information. Då många faktorer kan 

förändras och då informationen kommer från många olika håll kan inget ansvar tas för deras 

riktighet. Vid användande av tabellerna ska detta beaktas och konsultation med en expert inom 

respektive område bör konsulteras för att kunna säkerställa att det valda stålet eller färgsystemet är 

lämpligt för ändamålet.   
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4 Konstruktionens utformning 

Gällande en konstruktions utformning finns det en hel del som kan tas hänsyn till i syfte att förbättra 

beständigheten mot korrosion. Alla av dessa åtgärder leder inte till den bästa konstruktionen ur 

bärförmågesynpunkt. Det är inte heller meningen att alla ska tillämpas i alla miljöer men det är saker 

som kan vara bra att ha i bakhuvudet.  

Vinkelprofiler bör orienteras på ett sådant sätt att smuts- och vattenansamlingar motverkas. Där det 

finns risk för att vatten och smuts stannar bör dräneringshål finnas. Dessa hål måste vara stora nog 

för att eventuell smuts inte skall sätta igen hålet.  

 

Figur 8.1 Exempel på bra och dåliga konstruktiva utformningar [5] 

 

För att undvika spaltkorrosion bör svetsförband hellre än skruvförband användas. Vid skruvförband 

bör dessa tätas med tätsvets eller fogmassa. Övriga trånga skrymslen och vrår där smuts kan 

ansamlas bör undvikas. Gällande bimetallkorrosion bör konstruktionen vid kontakt av två olika 

metaller isoleras elektriskt med lämplig användning av färg eller liknande. 

För konstruktioner som skall varmförzinkas är rätt håltagning av största vikt. Om en konstruktion 

med stängda luftrum sänks ner i zinkbadet riskerar konstruktionen att sprängas till följd av att luften 

däri utvidgas och höjer trycket över materialets hållfasthetsgräns. Hål behövs även för att zinken ska 

kunna rinna in och ut och därmed ge tillräckligt skydd över hela konstruktionen. Med hänsyn till 

hantering kan konstruktionen utformas i mindre delar som sedan kan monteras ihop med till 

exempel skruvförband. Även vid varmförzinkning gäller att inte utforma konstruktionen så att smala 

spalter uppstår, då det i dessa kan ansamlas syra vid betningen som vid förzinkningen sedan kapslas 

in för att vid ett senare skede fräta sönder beläggningen inifrån. Se även figur 8.2. 
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Figur 8.2 Exempel på håltagning vid varmförzinkning  
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5 Användbara standarder 

Rostfritt stål 

SS-EN 1993-1-1:2005 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-1: Allmänna 

regler och regler för byggnader. 

SS-EN 1993-1-4:2006 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-4: Rostfritt 

stål. 

SS-EN 1993-1-5:2006 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-5: Plåtbalkar 

SS-EN 10088-(1-3) Rostfria stål – Del 1-3. 

EN ISO 3506-(1-3) Mechanical properties of corrosion resistant stainless steel fasteners – 

Part 1-3. 

SS-EN ISO 14343:2009 Tillsatsmaterial för svetsning – Trådelektroder, bandelektroder, trådar 

och stavar för bågsvetsning av rostfria och värmebeständiga stål. 

SS-EN ISO 17633:2010 Tillsatsmaterial för svetsning – Rörelektroder och stavar för 

metallbågsvetsning med och utan skyddsgas av rostfria och 

värmebeständiga stål. 

SS-EN ISO 3581:2012 Tillsatsmaterial för svetsning – Belagda elektroder för manuell 

metallbågsvetsning av rostfria och värmebeständiga stål. 

Rostskyddsmålning 

SS-EN ISO 8501-1:2007 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande 

produkter. Visuell utvärdering av ytrenhet. Del 1: Rostgrader och 

förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta 

tidigare beläggning avlägsnats. 

SS-EN ISO 8501-2 Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande 

produkter – Visuell utvärdering av ytrenhet – Del 2: 

Förbehandlingsgrader för tidigare belagda stålytor efter lokalt 

avlägsnande av tidigare målningsfärg. 

SS-ISO 8501-3:2006 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter 

– Visuell utvärdering av ytrenhet – Del 3: Förbehandlingsgrader för 

svetsar, kanter och andra områden med defekter. 

SS-EN ISO 4628-(1-10) Färg och lack – Bedömning av nedbrytning av beläggningar – Beteckning 

för intensitet, mängd och storlekt av fel – Del 1-10. 

SS-EN ISO 1461:2009 Oorganiska ytbeläggningar – Beläggningar bildade genom 

varmförzinkning på järn- och stålföremål – Specifikationer och 

provningsmetoder. 
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SS-ISO 19840:2005 Färg och lack – Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning – 

Mätning av acceptanskriterier för tjocklek hos torr beläggning på rå yta. 

SS-EN ISO 14713-(1-3) Oorganiska ytbeläggningar – Zinkbeläggningar – Rekommendationer för 

korrosionsskydd av järn och stål i konstruktioner – Del 1-3. 
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Bilaga C 

Utformning av svetsfogar och val av svetsmetod 

 

 

Denna bilaga ger rekommendationer för utformning av svetsfogar samt val av lämplig svetsmetod för 

dessa fogar. Tabellerna är tagna ur Welding Handbook (2010) av Outokumpu. 

 

 



 

Tabell C.1 Utformning av svetsfogar 

  



 

Tabell C.1 Fortsättning 

  



 

Tabell C.1 Fortsättning 

  



 

Tabell C.1 Fortsättning 

  



 

Tabell C.1 Fortsättning 
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