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Korrosivitetsklasser – ett sätt att
beskriva miljöns aggressivitet
I VVS AMA 98 används begreppet miljöklasser (M0-M4B) för att beskriva mil-
jöns aggressivitet inomhus och utomhus. Miljöklasserna har numera ersatts
av s k korrosivitetsklasser. Begreppet ”korrosivitetsklasser” får väl också an-
ses vara ett bättre uttryck då det tydligare beskriver innebörden. Det finns
nämligen en risk att begreppet ”miljöklass” antas ha en mer vidsträckt
kretsloppsanpassad miljöinnebörd.

I VVS AMA 98 anges i tabell Q/1 krav på ytbe-
läggning av apparater, kanaler, don m m i luft-
behandlingssystem. I tabellen används s k
miljöklasser (M0-M4B) för att beskriva miljöns
aggressivitet inomhus och utomhus. Eftersom
begreppet miljöklasser numera ersatts av kor-
rosivitetsklasser med andra beckningar finns
det anledning att revidera både klassbegrepp
och rekommenderade ytbehandlingsmetoder i
tabell Q/1. I den här artikeln beskrivs de nu
aktuella korrosivitetsklasserna och deras
innebörd. I en annan artikel i detta nummer av
AMA-nytt redovisas ett förslag till revidering
av tabell Q/1.

Klassindelning av miljöns
aggressivitet
VVS AMA 98, Kyl AMA 98 och EL AMA 98,
och även tidigare AMA-generationer, använ-
der begreppet ”miljöklasser” för att beskriva
hur aggressiviteten hos inomhus- och utom-
husmiljön kan påverka installationernas livs-
längd.

Begreppet ”miljöklasser” användes även i
den tidigare utgåvan av Boverkets handbok
Stålbyggnadskonstruktioner (BSK 94) och dess-
förinnan i Stålbyggnadsnormerna. Definitio-
nerna för miljöklasserna M0-M4B har alltid
varit likalydande i AMA och i Boverkets före-
skrifter och handböcker.

Boverkets Konstruktionsregler (BKR 99) innehåller
föreskrifter för bärande byggkonstruktioner av trä,
murverk, betong, stål och aluminium. I avsnittet om
rostskydd av stålkonstruktioner lyder den kortfattade
föreskriften: ”Stålkonstruktioner i korrosiv miljö skall
ges erforderligt rostskydd.”

Som råd anges: Rostskydd kan utgöras av lämplig
beläggning, katodiskt skydd eller rostmån. Exempel
på klassificering av korrosiv miljö och lämpliga meto-
der för rostskydd finns i BSK 94 avsnitt 1:23 respek-
tive 8:7”

BSK 94 är senare ersatt av BSK 99.

Miljöklasser har ersatts av
korrosivitetsklasser
Begreppet ”korrosivitetsklass”, i stället för
”miljöklass”, började tillämpas bl a i samband
med att Boverket anpassade innehållet i sin
handbok om stålkonstruktioner (BSK 99) till
den internationella standarden SS-EN ISO
12944-2 för miljöklassificering inom målnings-
området. Se Faktaruta 1.

SS-EN ISO 12944-2 fastställdes och BSK 99
publicerades efter det att VVS AMA 98 börjat
tillämpas. Det är orsaken till att AMA innehål-
ler det äldre begreppet ”miljöklasser”.

Vi har tidigare kortfattat beskrivit ändringen
av begreppen i artikeln Miljöklasser har blivit
korrosivitetsklasser i AMA-nytt 1/99. I AMA-
nytts Beskrivningsdel har endast ändringen
av begreppet ”miljöklasser” enligt BSK 94 till
”korrosivitetsklasser” enligt BSK 99 påtalats.

Många fabrikanter använder, i likhet med
VVS AMA 98, fortfarande begreppet ”miljö-
klasser” i sin tekniska dokumentation. Men en
del fabrikanter har börjat tillämpa begreppet
”korrosivitetsklasser”. Det är nu dags för både
fabrikanter, och AMA genom AMA-nytt, att
börja tillämpa den internationella klassifice-
ringen av inomhus- eller utomhusmiljön ge-
nom att övergå till korrosivitetsklassbegreppet
och klassbeteckningarna C1-C5-M.

Korrosivitetsklass – ett bättre
begrepp
Det nya begreppet ”korrosivitetsklasser” får
väl också anses vara bättre då det tydligare be-
skriver innebörden. Det finns nämligen en risk
att begreppet ”miljöklass” antas ha en mer vid-
sträckt kretsloppsanpassad miljöinnebörd.

BSK 99 ger i ett antal tabeller exempel på
rostskyddssystem för bärande stålkonstruktio-
ner, men rostskyddssystemen kan även delvis
tillämpas på tunnplåtskonstruktioner. AMAs
installationsdelar hänvisar dock inte till dessa
rostskyddssystemtabeller i BSK.
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Det finns alltså ingen annan direkt koppling
mellan AMAs installationsdelar och BSK än
denna tidigare gemensamma klassificeringen
av aggressiviteten hos inomhus- och utom-
husmiljön.

Fem korrosivitetsklasser
Miljöns korrosivitet, både tidigare och i det
nya klassificeringssystemet, är indelad i fem
klasser men en jämförelse är inte helt självklar,
se tabell 1.

Korrosivitetsklasserna C1-C5
Klasserna för atmosfärens korrosivitet beteck-
nas C1, C2, C3, C4, C5-I och C5-M enligt SS-
EN ISO 12944-2.

Tilläggsbokstaven I i klass C5-beteckningen
står för industriell miljö och bokstaven M för
marin miljö, dvs motsvarande de tidigare
”miljöklasserna” M4A och M4B.

Liksom beskrivningen av miljöklasserna i
BSK 94 innehåller även BSK 99 en tabell,
1:23a, som översiktligt beskriver korrosivite-
tsklasserna och också ger exempel på typiska
miljöer inomhus och utomhus där man kan
förvänta sig dessa klasser. Så är t ex miljöns
korrosivitet enligt klass C1 mycket låg. Som
exempel på sådan miljö anges uppvärmda ut-
rymmen inomhus med torr luft och obetydliga
mängder föroreningar. Korrosivitetsklasserna
C1 motsvarar ungefär miljöklass M0.

I korrosivitetsklass C4 är miljöns korrosivi-
tet hög. Som exempel anges utrymmen med
hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar
från produktionsprocesser, t ex kemiska indu-
strier, simhallar och skeppsvarv. Se tabell 2.

I SS-EN ISO 12944-2 finns också en tabell
(också införd i BSK 99) som ger exempel på
massförluster för stål och zink och reduktion
av tjockleken i olika korrosivitetsklasser, se
tabell 3. Jämför även tabell RA LDV/2 i råd och
anvisningsdelarna till VVS AMA 98.

Korrosivitetsklasser för vatten och
jord
Korrosivitetsklasser för vatten och jord beteck-
nas Im1 (sött vatten), Im2 (havsvatten eller
bräckt vatten) och Im3 (jord) i SS-EN
ISO 12944-2 och i BSK 99, se tabell 4. I den tidi-
gare klassindelningen av korrosionsmiljöer
betecknades dessa miljöer som klass M4A.

Sammanfattning
I den här artikeln har getts en bakgrund till
ändringen av begreppet ”miljöklass” till ”kor-
rosivitetsklass” och varför VVS AMA 98 an-
vänder det äldre begreppet ”miljöklass”.

I en separat artikel i detta nummer av AMA-
nytt föreslås en ny ytbeläggningstabell där
krav på material och ytbeläggning anpassas

Stadsområden med lätt industrialiserade områden klassificeras utomhus i korrosivi-
tetsklass C3. Inomhus skulle uppvärmda utrymmen i dessa byggnader klassificeras
antingen som C1 eller C2, det senare i icke uppvärmda utrymmen med växlande
temperatur och fuktighet.

Tabell 1. Översiktlig jämförelse av miljöklasser enligt BSK 94 och korro-
sivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2 och BSK 99. (Källa: Korrosions-
institutet)

Utrymmen inomhus med måttlig fuktighet och viss mängd luftförore-
ningar från produktionsprocesser klassificeras C3.
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till de olika korrosivitetsklasserna. Den nya
tabellen är avsedd att ersätta den nuvarande
tabellen Q/1 i VVS AMA 98.

Nu är det alltså hög tid för både
beskrivningsförfattare och fabrikanter att
börja tillämpa den internationella klassifice-
ringen av inomhus- eller utomhusmiljön ge-
nom att övergå till korrosivitetsklassbegreppet
och klassbeteckningarna C1-C5-M i beskriv-
ningar och i fabrikanternas teknisk dokumen-
tation.

Tabell 2. Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2 samt exem-
pel på typiska miljöer.

Tabell 4. Korrosivitetsklasser för vatten och jord samt miljöexempel.
(Källa BSK 99)

Tabell 3. Massförlust för standardprov av kolstål och zink i olika
korrosivitsklasser enligt BSK 99.

Faktaruta 1
I Sverige utarbetades år 1974 Rostskyddsnormen
StBK-N4 som fastställdes av ett antal myndigheter
och statliga verk. Rostskyddsnormen åberopades i
en tabell i RA 78 VVS och senare i tabellen T/1 i
VVS AMA 83.

I Rostskyddsnormen, som gällde för stålkonstruk-
tioner, var miljön från korrosivitetssynpunkt indelad i
fem miljöklasser med beteckningen M0-M4 i sti-
gande korrosivitet. Klasserna bestämdes bl a av
temperatur, relativ luftfuktighet, risk för kondens-
bildning och förekomst av luftföroreningar och salt.

Definitionerna av klasserna var dock endast kvali-
tativ med angivande av typiska miljöexempel.
Rostskyddsnormen innehöll även föreskrifter om
rostskyddssystem som kunde tillämpas för skydd av
konstruktionerna i de olika miljöklasserna.

Rostskyddsnormen ersattes år 1987 av Bestäm-
melser för Stålkonstruktioner 1987 (BSK) samt år
1994 av Boverkets handbok om Stålkonstruktioner
BSK 94. Miljöklasserna M0-M4 förblev dock i princip
oförändrade.

Begreppet korrosivitetsklass började tillämpas bl a i
samband med att Boverket anpassade innehållet i
sin handbok om stålkonstruktioner (BSK 99) till den
internationella standarden EN ISO 12944-2 för miljö-
klassificering inom målningsområdet. Denna stan-
dard antogs som svensk standard 1998-11-27.
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