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Registrering av katodiskt 
korrosionsskydd 

Registrering av katodiskt korrosionsskydd sker vid kommunal 

byggnadsnämnd. RISE har gjort en snabbguide som du kan ta 

hjälp av inför registrering. 

Vad skall registreras? 
Svar: Installerad anläggning för katodiskt skydd av typ påtryckt ström eller 
elektrisk dränering. 

Vem gör registreringen? 
Svar: Anläggningsägaren, alternativt installatören på uppdrag av 
anläggningsägaren. 

Var görs registreringen? 
Svar: Vid byggnadsnämnden i den kommun där skyddsanläggningen är 
belägen. Registrering görs vid den kommun där anodbädden (skydd med 
påtryckt ström) respektive diodinstallationen (skydd genom elektrisk dränering) 
är belägen. 

När görs registreringen? 
Svar: Senast en månad efter det att det katodiska skyddet tagits i drift. 

Vad är katodiskt skydd? 
Svar: Katodiskt skydd är en elektrokemisk korrosionsskyddsmetod som innebär 
att en elektrisk likström matas genom jorden/vattnet till metallytan på den 
konstruktion som skall skyddas. 

Behov av registrering av katodiskt skydd 
Kännedom om var katodiska skyddsinstallationer (anodbäddar och elektriska 
dräneringar) är belägna och hur stor skyddsström som matas ut underlättar 
väsentligt arbetet med att undvika sekundärverkan på en konstruktion som i 
efterhand grävs ned nära ett befintligt katodiskt skydd. Det är detta som är 
bakgrunden till behovet av registrering av katodiskt skydd. 

Registreringen av katodiska skydd hos byggnadsnämnden i respektive 
kommun påbörjades 1976. 
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Så fyller du i blanketten 

  
Tekniska uppgifter 
De tekniska uppgifter som är kända om det katodiska skyddet i samband med 
driftsättningen fylls i. 

Jordresistivitet 
Jordresistiviteten mäts antingen i markytan med Wenners 4-elektrodmetod eller 
i jordprov taget på anoddjupet, med till exempel soil-box. För mätinstruktioner, 
se: Bulletin 88, Bestämning av jordars resistivitet, från Korrosionsinstitutet. 

Jordningsresistans 
Anodbäddens jordningsresistans mäts med jordresistansmätare (jordmegger) 
enligt 3- elektrodmetoden, det vill säga mätningen görs på samma sätt som 
mätning av jordningsresistansen hos ett elektriskt jordtag. Mätanvisning finns i 
regel i jordmeggerns instruktionsbok. 

Riskområde för sekundärverkan 
Riskområdet för sekundärverkan kring en anodbädd kan antingen mätas upp 
kring anodbädden eller beräknas. För instruktion för fältmätning respektive 
metod för beräkning, se: KI-Rapport 1983:4, Anvisning för mätning av 
sekundärverkan från katodiskt skydd, från Korrosionsinstitutet. 

Riskområdets yttre gräns räknat från anodbädden kan även beräknas enligt: 
 
r = U * L0,65 
r = riskområdets yttre gräns (m) 
U = likriktarens utgående spänning (V) 
L = anodbäddens längd (m) 
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