
  
 
 
 

 
 

   

      

    

 
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 

2022 – året som gått  
 
Under 2022 har följande personer medverkat i kommittén: 
 

 

Kommittésammansättning 2022 

Jim Olovsson SCA  Ordförande 

Erik Pettersson Holmen Vice ordförande 

Charlotte Persson AFRY  

Christian Arvidsson Alucrom  

Christopher Lood Teknos  

Johan Werner Andritz  

Lars Lundén Södra Cell  

Mats Nordin Tikkurila  

Nils-Erik Strömbäck LKAB  

Sara Vedin SSG Processledare 

Möten 2022 

Januari Avstämningsmöte Digitalt 

Maj Ordinarie vårmöte LKAB, Kiruna 

September Avstämningsmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Stockholm 

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


  
 
 
 

 
 

   

      

    

 

Standardiseringsarbete 

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

material”. 
• SSG 1017 – ”Anvisningar för utförande av målningskontroll”. 
• SSG 1006 – ”Färger för korrosionsskydd av metalliska material - 

fabrikatförteckning”. 
Rapporterna nedan anses inte längre fylla något syfte mer än historiskt 
och markeras därför som inaktuella: 
• SSG 1912 – ”Vattenburna färgsystem i korrosiva miljöer”. 
• SSG 1913 – ”Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett 

upphandlingsprojekt”. 
• SSG 1914 – ”Målning av sulfidbelagda ytor i cisterner”. 

Pågående arbeten 
• SSG 1012 – ”Val av målningssystem” ska uppdateras med en mer 

generell del. 
• SSG 1100 – ”Färgsystem för miljöer inom industrin – krav och tester” 

(tidigare: ”Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012”). 
Kommer att publiceras i början av 2023. 

• Rapporten SSG 1911 – ”Cisternbeläggningar med organiska material” 
ersätts av en guide. 

• Ny guide som ska hjälpa underhållspersonal att utföra tillsyn och 
planering av underhållsmålning. Skickas ut på remiss under första 
kvartalet 2023. 

Övriga aktiviteter 
• Tre olika färgleverantörer har testat färgsystem enligt SSG 1100 och 

samtliga är nu i slutfasen. En är helt klar och dess färgsystem 
publiceras i SSG 1006 i början av 2023. Övriga två blir förhoppningsvis 
färdiga under första delen av 2023. 

• Ytskyddskommittén (representerad av SSG) deltog på Ytskydd 2022 i 
Göteborg tillsammans med Auktorisation för rostskyddsmålning. Det 
var den första mässan efter ett antal pandemiår och det var väldigt 
uppskattat att få möjlighet att igen ses, diskutera och lyssna på 
spännande föredrag. 

• SSG och Auktorisation för rostskyddsmålning har vid två tillfällen under 
2022 haft föredrag/lektioner om SSG Ytskyddsstandarder för studenter 
som går Yrkesakademins utbildning ”Ytskyddsspecialist”. 

https://standard.ssg.se/Standard/SSG1006
https://standard.ssg.se/Standard/SSG1006


  
 
 
 

 
 

   

      

    

 
• Årets vårmöte ägde rum i Kiruna med besök hos Nils-Erik Strömbäck 

som är ledamot i kommittén och anställd på LKAB. Förutom ordinarie 
mötespunkter gjordes ett studiebesök på LKAB som var mycket 
uppskattat. Det blev en tur ner i gruvan med information om LKAB:s 
gröna satsningar samt en rundvandring i järnpelletsverken med 
diskussioner om utmaningar med ytskydd och korrosion i denna miljö. 

Nästa år 
Under 2023 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. 

Kommittésammansättning 2023 

Jim Olovsson SCA Ordförande 

Erik Pettersson Holmen Vice ordförande 

Charlotte Persson AFRY  

Christian Arvidsson Alucrom  

Christopher Lood Teknos  

Johan Werner Andritz  

Lars Lundén Södra Cell  

Mats Nordin Tikkurila  

Nils-Erik Strömbäck LKAB  

Sara Vedin SSG Processledare 

 

Planerade möten 2023 

Februari Avstämningsmöte Digitalt 

Mars Inför vårmöte Digitalt 

Maj Ordinarie vårmöte Ej beslutat 

September Avstämningsmöte Digitalt 

November Ordinarie höstmöte Stockholm 



  
 
 
 

 
 

   

      

    

 

Planerade aktiviteter 
• Kommittén planerar besök hos färgtillverkare för ett studiebesök på ett 

färglaboratorium. 
 

• Kommittén fortsätter att söka ledamöter från Stora Enso, Billerud 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. 


