
  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Ytskyddskommittén 
 
SSG Ytskyddskommitté arbetar för att alla i branschen ska få en ökad förståelse 
för att rätt ytskydd ger en långsiktig lönsamhet. Kommittén vill höja 
kunskapsnivån i alla led om vad som ger ett hållbart resultat samt informera om 
varför SSG:s ytskyddsstandarder är en bra hjälp vid bland annat beställning, 
konstruktion och utförande av förbehandling och målning. 
 
Läs mer om kommittén på https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-
kommitteer/ssg-ytskyddskommitte/. 

2020 – året som gått  
 
Under 2020 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 

  

Kommittésammansättning 2020 
Jim Olovsson SCA AB Ordförande 

Erik Pettersson Holmen Vice ordförande 

Charlotte Persson AFRY  

Christian Arvidsson Midroc Alucrom Valdes in på höstmötet 

Christopher Lood Teknos  

Johan Werner Andritz Valdes in på höstmötet 

Lars Lundén Södra Cell  

Mats Nordin Tikkurila  

Nils-Erik Strömbäck LKAB Valdes in på höstmötet 

Sara Vedin SSG Processledare 

Möten 2020 
Februari Avstämningsmöte Digitalt 

April Inför höstmöte Digitalt 

Maj/Juni Ordinarie vårmöte Digitalt 

September Avstämningsmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Digitalt 

https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-ytskyddskommitte/
https://www.ssg.se/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-ytskyddskommitte/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Under året har kommittén både breddats och fördjupats då den numera har 
representanter från beställarled, målningskontroll, målningsentreprenör, 
färgtillverkare och maskintillverkare, samt att även gruvindustrin är 
representerad. Detta är något som kommittén jobbat för länge och som man 
hoppas ska bidra till ökad förståelse/acceptans och användning av SSG:s 
ytskyddsstandarder. Den nya sammansättningen har redan bidragit till nya 
aktiviteter och intressanta diskussioner. Exempelvis har man tagit fram en 
bilaga till SSG 1000 med en checklista för kravställande av målningsentreprenör 
när målningen måste ske utomlands.  
 
Användarvänlighet och tillgänglighet är viktigt för kommittén, därför är det 
otroligt roligt att man på nya utbildningen Ytskyddsspecialist på 
Yrkesakademien använder sig av SSG:s ytskyddsstandarder. Detta ger 
standarderna spridning, ökar förståelsen för innehållet och vi kan få in viktig 
feedback på vad som eventuellt saknas och vad som behöver ändras eller 
förenklas.  

Standardiseringsarbete 

Avslutade arbeten 
• SSG 1000 – Projektering och upphandling av ytskydd genom målning 

– allmänna bestämmelser 
• SSG 1009 – Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat 

material  
• SSG 1008 – Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 
• SSG 1014 – Invändig beläggning av cisterner genom målning 

Pågående arbeten 
• SSG 1018 – Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål 
• SSG 1906 (får nytt nr) – Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad 

massa (Vilande under stor del av 2020 pga. coronapandemin) 
• SSG 1100 - Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 
• Ny guide om målning under isolering för att undvika korrosion. 

Övriga aktiviteter 
Under året har olika färgleverantörer testat färgsystem enligt SSG 1100 och de 
som uppfyller kraven kommer att publiceras i SSG 1006 i början av 2021. 
 
På årets höstmöte fick kommittén ta del av ett uppskattat föredrag om målning 
med alternativ tillkomstteknik, och när kan det löna sig att använda alternativ 
till traditionell byggnadsställning. 
 
Ytskyddskommittén och kommittén för driftsäkerhet och effektivitet hade ett 
möte under våren där flera gemensamma beröringspunkter konstaterades. 
Bland annat diskuterades behovet av utbildning i ytskydd för exempelvis 
underhållspersonal. Utbildningen Yträtt1) skulle kunna användas. Plan för 

 
1) Läs mer om SSG Yträtt på https://www.ssg.se/vart-utbud/kurser/ytratt/ 

https://standard.ssg.se/Standard/SSG1000
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1000
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1009
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1008
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1014
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1100
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1006
https://www.ssg.se/vart-utbud/kurser/ytratt/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

underhållsmålning var en annan punkt som diskuterades och som driftsäkerhet 
och effektivitetskommittén nu önskat prioritet på. Det är något som kommittén 
ska diskutera på kommande möte. 

Nästa år 
 
Under 2021 kommer följande personer att medverka i kommittén: 
 

 

 

Standardiseringsarbete 
Förutom redan pågående arbeten kommer kommittén att arbeta med följande: 

• Sammanslagning av SSG 1005, SSG 1010 och SSG 1009 
• SSG 1012 – Val av målningssystem 
• SSG 1006 – Färger för korrosionsskydd av metalliska material. 

Fabrikatförteckning 
  

Kommittésammansättning 2021 
Jim Olovsson SCA AB Ordförande 

Erik Pettersson Holmen Vice ordförande 

Charlotte Persson AFRY  

Christian Arvidsson Midroc Alucrom  

Christopher Lood Teknos  

Johan Werner Andritz  

Lars Lundén Södra Cell  

Mats Nordin Tikkurila  

Nils-Erik Strömbäck LKAB  

Sara Vedin SSG Processledare 

Planerade möten 2021 
Januari Avstämningsmöte Digitalt 

Mars Inför vårmöte Digitalt 

Maj Ordinarie vårmöte Digitalt 

September Avstämningsmöte Digitalt 

Oktober Inför höstmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Stockholm 



  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Planerade aktiviteter 
Ett fokus under 2021 kommer vara att hitta ledamöter till kommittén från Stora 
Enso, BillerudKorsnäs och Metsä Board. Företag som historiskt haft eldsjälar i 
kommittén, men som dessvärre på grund av pensionsavgångar och byte av tjänst 
inte längre finns representerade i kommittén. 
 
Förutom detta och övriga projekt så hoppas kommittén på möjlighet till en 
fysisk träff och någon form av studiebesök under hösten 2021. 
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