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Under hösten har vi genomfört flera industribesök i 
södra Sverige för riksdagspolitiker. Vi har visat några 
av våra medlemmars anläggningar för riksdagsledamö-
terna Said Abdu, Mats Pertoft och Hans Rothenberg. 

Said Abdu är näringspolitisk talesman för Liberalerna (fd 
Folkpartiet). Han kommer från Västra Götaland och är or-
dinarie ledamot i trafikutskottet och suppleant i närings-, 
miljö/jordbruks-, skatte-, och utbildningsutskottet samt 
i EU-nämnden. Mats Pertoft är Miljöpartiets ordförande i 
stockholmsdistriktet och nu även tillbaka i riksdagen som 
ersättare och ordinarie ledamot i justitieutskottet. Pertoft 
var med på Temadagarna om Träskydd i Nässjö nyligen 
och berättade på fri hand om hur man kan skapa bättre 
kontakter med politiker och sina egna tankar om träskydd. 
Hans Rothenberg är moderat riksdagsledamot för Göte-
borgs stad. Han är ordinarie ledamot i näringsutskottet 
och suppleant i finansutskottet och EU-nämnden. 

Vi har också nu i höst haft en informationslunch i riks-
dagshuset med tre socialdemokratiska riksdagsledamöter, 
Isak From, Kristina Nilsson och Anna-Caren Sätherberg. 
Vid lunchen deltog även professor Magnus Wålinder, KTH 
Byggteknik, och Föreningens styrelseledamöter Ulrik 
Lindgren, Anders Gyllengahm och Stephan Breyne samt 
VD Mikael Westin och vår lobbykonsult Per Ihrmark.

Industribesöken och lunchmötet har varit mycket upp-
skattade och visar att det finns ett stort behov av – 
och även en stark önskan om – mer information om vår 
bransch. Ja, det är ett ömsesidigt intresse att politikerna 
har korrekt och uppdaterad kunskap om förhållandena i 
träskyddsbranschen. Våra aktiviteter har också lett till 
att Said Abdu och Hans Rothenberg skrivit varsin motion 
till stöd för träskyddsbranschen och Rothenberg har dess-
utom skrivit en fråga till näringsminister Mikael Damberg 
vilken också svarat. (se motionerna, frågan och frågesva-
ret i länken nedan)
 
Dessa aktiviteter kommer att följas upp under vintern och 
våren 2016 med fler besök, informationsmöten och en för-
djupad dialog i några utvalda frågor. 

Lyckade lobbyaktiviteter

Informationslunch i riksdagshuset

Motionerna,
frågan och 
frågesvaret

Klicka och läs mer:

http://effectonline.se/SvTF_motion_fraga_svar.pdf
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Träskyddsföreningen och NTR utreder just nu 
möjligheterna att samarbeta i en LCA studie (Livs 
Cykel Analys) genom IVL Svenska Miljöinstitutet 
och Teknologisk Institut i Danmark. Avsikten är 
att få en faktabaserad och trovärdig jämförelse 
mellan trallvirke av NTR AB och tropiska trä-
slag, kompositer, natursten och möjligen andra 
träskyddsmetoder. Förhoppningsvis kan arbetet 
starta i början av 2016.  

Vid senaste styrelsemötet i Nordiska Trä-
skyddsrådet så beslutades att omvälja Tekni-
kergruppens, NTR-T, ledamöter. Dessa är Niels 
Morsing, Teknologisk Institut i Danmark, Per 
Otto Flaete, Treteknisk Institutt i Norge, Pet-
teri Torniainen, Finotrol i Finland samt Pia 
Larsson Brelid, SP Hållbar Samhällsutveckling 
och Nasko Terziev, Sveriges Lantbruksuniversi-
tet. Mandatperioden är 2016 – 2017. 

Bjarne Lund Johansen avtackades efter väldigt 
många års värdefulla insatser som både styrel-
seledamot och ordförande.

Nu har vi kommit igång med vårt doktorandprojekt i sam-
arbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. 

Svenska Träskyddsföreningens doktorand Magnus Larsson 
(EnWoBio/KTH) som är arkitekt och har skrivit sin lic-av-
handling om design av flervåningshus i trä, kommer att 
undersöka hur framtidens träarkitektur kan formas med trä-
skyddsprodukter – och evolutionär logik. 
-Jag är intresserad av att utforska kompromissen såsom 
konstruktiv designstrategi, säger Magnus Larsson. Även om 
vi fortfarande lever i betongåldern, har vi de senaste åren 
sett en kraftig ökning i antalet verkligt höga trähus. Mitt 
mål är att stödja den utvecklingen genom att skapa ett da-
toriserat verktyg som låter alla byggprocessens intressenter 
komma överens om hur viktiga deras respektive ambitioner 
för projektet är, för att sedan med den evolutionära logikens 
hjälp föreslå optimala lösningar för hur byggnader i tryck-
impregnerat NTR-märkt trä kan utformas. 

www.traskydd.com

Träskydds-doktoranden

LCA

NTR-T

Träskyddsföreningens styrelse har i samband 
med den nordiska revisionen av NTR Dokumen-
ten för furu beslutat att acceptera buntning av 
läkt. Det är inget krav, men ger en möjlighet 
att gå marknaden tillmötes. Avsikten är att göra 
det lättare för byggare och GDS-are att hantera 
virket. Och så blir det säkert också snyggare i 
facken hos bygghandeln. 

OK med buntad läkt

Svenska 
Träskyddsföreningens 
doktorand Magnus 
Larsson
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Årets Temadagar om Träskydd hölls i Träcentrum i Näs-
sjö den 12 – 13 november. Vi hade över 80 deltagare som 
lyssnade på föredrag om trävarumarknaden, presentationer 
om andra träskyddsmetoder (Organowood, Kebony, Accoya 
och värmebehandlat), forskningsrapporter, nyheter från 
medelsleverantörer, och en uppdatering om pågående revi-
sion av NTR dokumenten för furu, (se nästa artikel). Vidare 
presenterades doktorandprojektet samt nyheter om Fören-
ingens konsumentportal www.byggaute.nu. Ett inspirerande 
framträdande av Anders Ekdahl, VD på Svensk Industriför-

ening, om hur man blir en bättre säljare och med handfasta 
tips för bättre lönsamhet, avslutade Temadagarna. 

I samband med Temadagarna så hölls Svenska Träskydds-
föreningens extra stämma där bland annat verksamhets-
planen för 2016 presenterades och medlems- och medels-
avgifterna fastställdes. 

Vid den gemensamma middagen på Hotell Högland så spe-
lade Sveriges Cultband.

Temadagar om Träskydd

Jöran Jermer Hans Eriksson Gustav Åström Jens Hamlin

Linda Källner och 
Ingela Lindgren

Eva Malmqvist och
Eric Borgström

Morten Klamer och
Pia Larsson-Brelid

Dennis Aregarn Anders Ekdahl
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Nordiska Träskyddsrådet (NTR) gör regelbundet översyner 
av innehållet i regeldokumenten med hänsyn till ändrade 
förutsättningar, exempelvis att bakomliggande europeiska 
standarder reviderats eller att det påkallats av erfarenhe-
ter från kontrollverksamheten.
För närvarande pågår en översyn av NTR Dokument nr 1 
och NTR Dokument nr 3, klicka på länken och läs en sam-
manfattande beskrivning av de viktigaste föreslagna för-
ändringarna: Översyn NTR dokument 1 och 3

Dokumentens originalspråk ska ändras från svenska till 
engelska enligt beslut av NTRs styrelse. Utkast till revide-
rade dokument, med markeringar på avsnitt som ändrats, 
finns emellertid på svenska. Den som vill läsa förslagen 
för att ev inkomma med synpunkter ombedes då kontakta 
Jöran Jermer på epost joran.jermer@sp.se eller per tel 
010-516 56 03.

För närvarande är sex impregneringsföretag anslutna till 
SPs kvalitetskontroll för impregnerat trä i Polen.  Intres-
set för NTR-kontrollen är stort i Polen, och nyligen anord-
nade Arch Timber Protection en kundträff i Polen för att 
bl a informera dessa om NTR-kontrollen, se vidare länken  
www.archtimberprotection.com/news/ 

Magdalena Sterley, som sköter SPs kontroll i Polen, var 
inbjuden för att informera om NTRs regler och hur kontrol-
len går till. Ett 30-tal chefer, produktionsansvariga och 
ägare från sågverk och impregneringsanläggningar deltog 
i kundträffen, som förhoppningsvis kan resultera i att fler 
företag ansluter sig till kontrollen.

Föreningen har under hösten deltagit 
med monter på Trämarknaden i Karl-
stad och på Trä & Bygghandelsdagen 
på Lidingö utanför Stockholm. Tyvärr 
hade båda evenemangen relativt få 
deltagare. Men vår monter och infor-
mationen om NTR klassat trä är alltid 
mycket uppskattad.

Hektar Live heter en mässa för alla med torp, gårdar, lant-
ställen, stora trädgårdar eller som planerar att köpa något 
sådant. På mässan visas större trädgårdsmaskiner, fyrhju-
lingar, verktyg, jakt- och fiskeutrustning och många andra 
saker för ett aktivt uteliv. Träskyddsföreningen kommer 
att ha en monter tillsammans med Sjöliv, företaget som 
bygger bryggor och anläggningar i Stockholms skärgård. 
Vi ska visa NTR virke och berätta om fördelarna med indu-
striellt impregnerat trä. Ingvar ”Torparn” Johansson kom-
mer att vara vår expert i montern.

www.traskydd.com

Översyn av NTR dokument nr 1 och 3 pågår 

SP marknadsför NTR-kontrollen i Polen

Trämarknad och Bygghandelsdag

Hektar Live

Hektar Live hålls samtidigt med båtmässan 
Allt för sjön i Älvsjö den 4 – 6 mars 2016. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Mer 
information finns på www.hektar.nu   

http://effectonline.se/PMomoversynen.pdf
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Föreningen startade i våras ett samarbete avseende arbets- 
miljöregler med webbtjänsteföretaget Lagpunkten. Genom 
avtalet kan medlemsföretagen i Svenska Träskyddsfören-
ingen utan kostnad ta del av en branschanpassad laglista, 
vilken innehåller relevanta arbetsmiljöregler för impreg-
neringsföretag. 

På Lagpunktens webbplats www.lagpunkten.se kan du:

Se hela branschlaglistan
Läsa om lagändringar 
Läsa en kortfattad beskrivning av lagar samt klicka dig 
vidare för att läsa dem i sin helhet. 
Få information om vad i lagen som berör dig

Branschlaglistan är helt kostnadsfri för dig som medlem i 
Svenska Träskyddsföreningen.
Utskick med ändringar görs två gånger per år, men du 
kan när som helst se ändringarna i branschlaglistan. Med-
lemsföretagen kan även köpa tilläggstjänster anpassade 
till sin egen verksamhet och verktyg för att hantera sin 
lagefterlevnad. 

Gå till www.lagpunkten.se/branschsidor/traskydd.aspx 
och registrera dig! Det tar endast ett par minuter!

Påminnelse om arbetsmiljöregler;  
Svenska Träskyddsföreningen i samarbete med Lagpunkten! 







EUs arbete med att införa BAT – bästa möjliga tekniker 
– i träskyddsbranschen har kommit ytterligare ett steg 
framåt. I november hölls det första mötet med den stora 
arbetsgruppen som består av Europas naturvårdsmyndig-
heter, bransch- och miljöorganisationer. Sverige represen-
teras av Naturvårdsverket. Vår industriella ingång till ar-
betet är WEI’s representant Willie Clason, som tidigare var 
ordförande i WEI men nu arbetar som konsult. 
Nu startar ett omfattande arbete med att ta in data – 
främst avseende utsläpp till mark och vatten – från den 
europeiska träskyddsindustrin. Vår svenska arbetsgrupp 
är delaktig i detta och några impregneringsverk kommer 
också att ställa upp som referensanläggningar. Avsikten är 
att sammanställa rimliga kravnivåer på europeiskt plan för 
träskyddsindustrin och arbetet kan väntas ta åtminstone 
ett par år, (se WEI’s rapport i länken nedan).

Föreningens marknadskampanj under 2016 kommer ha 
fortsatt fokus på www.byggaute.nu. Med hjälp av webb-
experterna på vår reklambyrå Effect. Med nya filmer – ett 
par informationsfilmer med Ingvar ”Torparn” Johansson är 
redan inspelade – och moderna effektiva verktyg såsom 
Facebook, Instagram, Pinterest, byggfilmer på Youtube, 
sökmotoroptimering, banners och adwords ska vi dra till 

oss trafik och intresse. Vår plan är också att allt tryckt 
butiksmaterial ska finnas på plats i handeln veckan innan 
påsk. Några bygghandlarkedjor kommer att sprida vår in-
formation med egen layout och i egen regi. 

På sista sidan i detta nyhetsbrev visas Träskyddsinstitu-
tets reviderade och slutliga statistik för 2014. Produktio-
nen nådde all-time-high – kanske har våra marknadsan-
strängningar varit en liten del i det resultatet! 

I början av september så hölls årskongressen i vår euro-
peiska branschorganisation WEI. Föreningen representera-
des av ordföranden Ulrik Lindgren, Ingarps Träskydd, vice 
ordföranden Henrik Egnell, Bergs Timber, Tommy Karlsson, 
Rundvirke Poles, och Ulla Britt Kronberg från kansliet. De 
flesta presentationerna kan laddas ner från: 
www.traskydd.com/wei

BAT och Bref 

Marknadskampanjen 2016 

W E I  i  Krakow

WEI RAPPORT
Klicka och läs mer:

Ulrik Lindgren, nye WEI-ordföranden Andreas Heidel, VD på 
Furstenberg Holz, och avgående ordföranden Willie Clason

http://effectonline.se/Doc3589_Annex_I_-_Meeting_report_STS_BREF_KoM.pdf
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Träimpregneringsindustrin i Sverige,  
produktionsåret 2014

*Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden.
Reservation för eventuella justeringar.

2014 (m3) 2013 (m3) Förändring 2013-2014 (%)*

Totalproduktion inkl export 1 504 700 1 249 200 20,4
Producerande enheter 64 63 1,6
Sliprar 28 650 24 800 15,3
Stolpar 34 650 63 300 -45,3
Sågat och hyvlat virke 1 384 300 1 094 100 26,5
Stängselstolpar 39 500 39 900 -1,0
Fönster-/dörrsnickerier 14 600 13 100 11,6
Övrigt 3 000 14 000 -78,8

Vattenlösliga medel 1 425 900 1 144 250 24,6
Oljelösliga medel 15 800 14 500 9,0
Kreosot 63 000 90 450 -30,3

Furu 1 052 100 958 600 9,7
Gran 452 600 290 600 55,8

Totalexport 770 250 615 600 25,1

Sliprar 50 0 0
Stolpar 22 450 24 000 -6,6
Sågat och hyvlat virke 725 850 572 900 26,7
Stängselstolpar 20 250 16 400 23,9
Fönster-/dörrsnickerier 1 600 1 900 -16,0
Övrigt/Other 50 400 -85,9

Vattenlösliga medel 739 350 586 600 26,0
Oljelösliga medel 2 800 2 650 6,4
Kreosot 28 100 26 350 6,7

Furu 326 400 325 600 0,2
Gran 443 850 290 000 53,1
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God jul & Gott nytt år


