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Ytskyddskommitténs verksamhetsberättelse, 2018 
 
Ytskyddskommittén har under 2018 haft totalt tre möten. Ett möte har 
genomförts som telefonkonferens. Mötesdeltagandet för året var totalt 79 %, 
91 % vid personliga möten och 55 % vid Skypemöte. Två möten har varit 
personliga träffar, ett i samband med 2018 års ytskyddskonferens i Göteborg i 
februari och ett i Karlstad (Deje och Grums) i november. 
 
I samband med mötet i Göteborg genomförde Ytskyddskommittén även ett möte 
tillsammans med Auktorisationen för rostskyddsmålning. Till största delen 
diskuterades problematik med rekrytering av personal inom målningsbranschen 
och om behovet av informationsspridning och en enklare utbildning i hur man 
genomför ytbehandlingsprojekt utifrån de hjälpmedel som finns. Detta har 
mynnat ut i kursen Yträtt som SSG och Auktorisationen för rostskyddsmålning 
erbjuder tillsammans. 
 
Vid mötet i Karlstad genomfördes ett studiebesök på Gruvöns bruk i Grums. 
Kommittén fick en presentation om Gruvöns pågående byggnadsprojekt av en 
ny kartongfabrik och vilka lärdomar man dragit från det.  Kartongfabriken ska 
tas i drift under mars/april 2019 och produktionskapaciteten blir 550 000 
ton/år. Investeringen som är den största i bolagets historia uppgår till 7,6 
miljarder svenska kronor. Kommittén fick även en guidad rundvandring.  
 
Verksamheten inom Ytskyddskommittén har i vanlig ordning färgats av god 
kollegial stämning och ett konstruktivt klimat. Under 2018 har det varit elva 
ledamöter i kommittén. Inför 2019 valdes tre nya ledamöter in, se tabell nedan. 
 
Ytskyddskommittén 
2018 

Ytskyddskommittén 
2019 

Roll 

Jim Olovsson 
SCA Munksund, Piteå 

Jim Olovsson 
SCA Munksund, Piteå 

Ordförande  
Beställare  
Ägarföretag: SCA  

Tarmo Kokko 
BillerudKorsnäs, Gruvön 

Tarmo Kokko 
BillerudKorsnäs, Gruvön 

Vice ordförande  
Beställare  
Ägarföretag: BillerudKorsnäs  

Roland Backman 
Jotun 

Bengt Stewall 
Jotun 

Färgleverantör 
Utsedd via Sveff 

Kurt Blomqvist 
Teknos 

Christopher Lood 
Teknos 

Teknisk specialist 

Rolf Lundberg 
MetsäBoard, Husum 

Vakant Beställare  
Ägarföretag: MetsäBoard  

Lars Lundén 
Södra Cell Mönsterås  

Lars Lundén 
Södra Cell Mönsterås  

Beställare  
Ägarföretag: Södra Cell  

Mats Nordin 
Tikkurila Coatings 

Mats Nordin 
Tikkurila Coatings 

Färgleverantör 
Utsedd via Sveff 

Charlotte Persson 
ÅF, Division Industry 

Charlotte Persson 
ÅF, Division Industry 

Expertkompetens, kontrollant  

Josefin Bengtsson 
International Färg AB  

Josefin Bengtsson 
International Färg AB 

Färgleverantör 
Utsedd via Sveff 

Bengt Stewall 
Alucrom  

Torbjörn Claesson 
Plast och målningsteknik AB 
 

Målningsentreprenör 
Utsedd via Auktorisationen 
för rostskyddsmålning 
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Ola Kronberg 
Iggesund Paperboard 

Ola Kronberg 
Iggesund Paperboard 

Beställare  
Ägarföretag: Holmen  

Vakant  
 

Vakant  
 

Beställare  
Ägarföretag: StoraEnso  

Vakant  
 

Vakant  
 

Maskinleverantör 

 
Ytskyddskommittén har aktivt sökt deltagare från andra bruk och företrädare i 
branschen under året.  
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Vision och mål 
Kommitténs vision och mål är gällande för åren 2017–2018. Mål och vision 
kommer att ses över vid nästa möte i maj 2019. 
 
Vision 
Följande är ett utdrag ur Ytskyddskommitténs vision och mål: 
Alla i branschen ska ha förståelse för långsiktig lönsamhet med rätt ytskydd. 
Kunskapen om SSG ska vara självklar i företagens dagliga verksamhet och 
ytskyddsstandarderna ska vara det självklara valet i alla upphandlingar och 
utförande av ytskydd inom skogsindustrin och för andra branscher där det 
anses lämpligt.   
  
Ytskyddskommittén ska verka för att utveckla hjälpmedel inom 
ytskyddsbehandling som i ett livscykelperspektiv tar hänsyn till miljöer inom 
skogsindustrin och övrig industri med liknande utmaningar i Europa.   
  
Miljö, hälsa och säkerhet bör alltid tas hänsyn till och ska prioriteras vid 
framtagning, utveckling och revidering av dokumentation, verktyg och 
metoder för arbete med ytskydd. 
 
Mål 
Kommittén ska sprida information och kunskap om vikten av att välja rätt 
ytskydd och öka kännedomen om hur SSGs standarder kan förenkla och 
förbättra. Kommittén ska också arbeta fram nya verktyg/metoder som 
underlättar arbetet med ytskydd.  
  

• Befintliga ytskyddsstandarder från SSG ska inte vara äldre än 2 år, med 
undantag för SSG 1021–SSG 1030 där 5 år är tillräckligt. Sker påtagliga 
förändringar under denna tid ska revidering eller översyn initieras i ett 
tidigare skede.  

• Kommittén ansvarar för att hålla SSGs unika dokumentation för 
ytskyddsbehandling uppdaterad för att säkerställa att den håller rätt 
kvalitet.  

• En lista på kontaktpersoner på bruken som har kunskap inom ytskydd 
ska upprättas och uppdateras varje år. 

• För att säkerställa rätt kompetens i kommittén ska representanter från 
skogsindustrin utgöra minst 50 %, i övrigt ska den representeras av 
tillverkare och entreprenörer. Vid behov anlitas/inbjuds konsulter med 
expertkompetens till att medverka i arbetsgrupper eller till att delta i 
kommittémöten. I informations- och utbildningssyfte kan besök på 
andra företag eller myndigheter planeras i samband med 
kommittémöten.  

• Kommittén ska träffas två gånger per år (höst och vår) och däremellan 
stämma av via telefon enligt bild nedan, Mötescykler 
Ytskyddskommittén. 
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Standardiseringsarbete 
Planering för verksamhetsåret 2019: personligt möte har planerats in i maj.  
Aktiviteter planeras in löpande under året. 
 
Ytskyddskommittén driver standardiseringsarbetet genom arbetsgrupper där 
deltagare rekommenderas av kommittén. Under 2018 har kommittéledamöter 
bidragit med material och resurser som varit nödvändiga för att starta upp och 
genomföra planerade arbeten. 
 
Följande standarder var under bearbetning under verksamhetsåret 2018 och 
arbetet fortlöper under nästa verksamhetsår: 

• SSG 1000 
• SSG 1001 
• SSG 1005 
• SSG 1017  
• SSG 1906 
• SSG 1908 
• SSG 1911 
• Informationsblad för brandskyddsfärg 
• Kort informationsmaterial – ytskydd 

 
Följande standarder är hittills beslutade att bearbetas under nästa 
verksamhetsår: 

• Korrosion under isolering (ny anvisning) 
• SSG 1009 – Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat 

stål 
• SSG 1010 – Anvisningar för utförande av underhållsmålning 

(ommålning) på metalliska material 
 
Följande standarder har reviderats under verksamhetsåret och utkommit med 
ny utgåva: 

• SSG 1007 – Kulörer för täckmålning av metalliska material  
• SSG 1011 – Beskrivning av rengöringsmetoder på metalliska material 

före all slags målning och kompositbeläggning 
• SSG 1012 – Val av målningssystem   
• SSG 1100 – Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 

 
Följande standarder är nya och utgivna som en första utgåva: 

• Inga nya standarder publicerades under året. 
 
Följande standarder dragits in under året: 

• SSG 1015 – Allmänna egenskapskrav på pulverfärger för metalliska 
material i korrosiva industrimiljöer. 

 
Arbetet fortsätter med att utröna standardernas innehåll för maximal nytta och 
mervärde.  
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Övriga engagemang 
Ytskydd 2018. 

Den 6–7 februari 2018 arrangerades för nionde gången Ytskydd – Nordens 
största konferens om renovering och skydd av metall-, betong- och träytor i 
såväl industri som infrastruktur, byggnader och anläggningar. På plats fanns 
branschföreträdare och kompetens inom relevanta områden. SSG delade monter 
med Auktorisationen för rostskyddsmålning. I montern kunde besökare tävla 
genom att testa sin stressnivå och svara på ytskyddsfrågor samt få veta mer om 
SSGs ytskyddstandard, Ytskyddskommittén och verksamheten inom 
Auktorisationen för rostskyddsmålning.  

SSG tillsammans med Auktorisationen för rostskyddsmålning höll gemensamt i 
ett föreläsningsblock med fyra föreläsningar: 

• Projekt Helios – projekt på SCA Östrand, Per Asplund, SCA Underhåll 

• Next Generation – erfarenheter från en entreprenör, Patrik Hansson, 
blockchef på KM7 NCC  

• Nyheter och diskussion kring ytskydd i praktiken – SSG 
Ytskyddskommitté/ Auktorisationen för rostskyddsmålning 

Yträtt – Husum  
Kommitténs arbete har lett till framtagandet av kursen Yträtt som genomfördes 
på Metsä Boards anläggning i Husum med positiv respons. Yträtt vänder sig till 
de som planerar, ansvarar och köper in ytbehandling både som beställare och 
utförare. Yträtt tar upp frågeställningar och erfarenheter att ta lärdom av, som 
gör att tidplaner och planeringar hålls samt vilka krav som ska ställas för att 
förväntat resultat ska uppnås. Man berör regelverken som finns kring 
ytbehandling och hur man undviker tvister. Under kurstillfället ges 
kursdeltagaren möjlighet till att ta del av och dela med sig av erfarenheter gjorda 
inom projekt rörande ytbehandling. 
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