
  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

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.ssgsolutions.com/sv/industriellt-
samarbete/ssg-kommitteer/ssg-ytskyddskommitte/ 
 

2021 – året som gått  
 
Under 2021 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 

  

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 

Möten 2021 
Januari Avstämningsmöte Digitalt 

April Inför höstmöte Digitalt 

Maj Ordinarie vårmöte Digitalt 

September Avstämningsmöte Digitalt 

Oktober Ordinarie höstmöte Andritz kontor i 
Solna/Digitalt 

https://www.ssgsolutions.com/sv/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-ytskyddskommitte/
https://www.ssgsolutions.com/sv/industriellt-samarbete/ssg-kommitteer/ssg-ytskyddskommitte/


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Användarvänlighet och tillgänglighet är som tidigare nämnt viktigt för 
kommittén och i och med detta har kommittén bland annat diskuterat hur man 
kan nå fram till projektorganisation och konstruktörer – bör vi specificera mer 
kring konstruktiv utformning, transport, hantering, svetsning med mera och var 
bör detta i så fall göras? 

Standardiseringsarbete 

Avslutade arbeten 
• SSG 1011 – Rengöringsmetoder på metalliska material för all slags 

målning och kompositbeläggning 
• SSG 1016 – Korrosion under isolering – guide vid upphandling av 

ytbehandling 
• SSG 1007 – Kulörer för täckmålning av metalliska material 
• SSG 1018 – Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål 
• SSG 1006 – Färger för korrosionsskydd av metalliska material - 

fabrikatförteckning 

Pågående arbeten 
• SSG 1005 – Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska 

material 
• SSG 1017 – Anvisningar för utförande av målningskontroll 
• SSG 1100 - Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 
• SSG 1906 (får nytt nr) – Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad 

massa (Vilande under stor del av 2021 pga. coronapandemin) 
• Ny guide som ska hjälpa underhållspersonal att utföra tillsyn och 

planering av underhållsmålning. 

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 2022. 
 
Kommitténs ledamöter från beställarled presenterade upplägget i sina lokala 
ytskyddsstandarder på mötet i oktober. Det var uppskattat att få ta del av och 
diskutera kring de olika företagens upplägg.  
 
  

https://standard.ssg.se/Standard/SSG1011
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1011
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1016
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1016
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1007
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1018
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1006
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1006
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1100
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1006


  
 
 
 

 

 
   

      
    
 

Nästa år 
 
Under 2022 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 
• Kopplat till punkten ovan ska ett antal intervjuer genomföras för att 

utreda för- och nackdelar med eventuellt byte av standardnummer och 
målningsbeteckning. 

• Ny bilaga till SSG 1012 – Val av målningssystem: målningssystem 
kopplat till korrosivitetsklass 

Planerade aktiviteter 
Kommittén fortsätter söka ledamöter 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. 
 

Kommittésammansättning 2022 
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 2022 
Januari Avstämningsmöte Digitalt 

April Ordinarie vårmöte Sundsvall 

Juni Avstämningsmöte Digitalt 

September Inför höstmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Stockholm 
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