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Träskyddsföreningen

Jag är hedrad och tacksam för förtroendet jag fått och ser verkligen fram 
mot att leda träskyddsföreningens arbete. Föreningen befinner sig i en 
mycket intressant och utmanande tid med flera stora samhällsförändringar 
som påverkar Träskyddsföreningen, våra medlemmar och kunder.  

Det nya digitaliserade samhället som växer fram leder till 

förändrade konsumtionsmönster och handelsvägar. Redan 

nu görs många köpbeslut på direkt i webbhandel eller efter 

information man fått eller hittat på webben. Det blir mer 

vanligt med produktvalsbeslut baserat på den information 

man hittar i produktdatabaser och andra digitala kanaler. 

De produkter som dyker upp i listan vid sökningen är de 

som föreskrivs och beställs. Finns man inte med blir det 

ingen affär.

Hemsidor och mobilappar och digital marknadsföring är en 

nödvändighet och användarnas förväntningar och krav är höga. 

Funkar det inte direkt eller om man inte hittar det man söker 

går man till någon annan. Här måste Föreningen vara med.

Vi befinner oss i en fantastisk tid då allt ska byggas i trä. Det 

byggs höga hus med argument som gestaltning och design 

samt minskad miljöbelastning med cirkulära material. Flera 

kommuner inför ”trä först-policys”, där allt som byggs ska 

byggas i trä, om det inte föreligger särskilda skäl. Det är 

jättebra för oss och våra medlemmar.

Men tyvärr är det ofta som design och andra hänsyn 

leder till materialval och konstruktioner som inte alls tar 

hänsyn till den kunskap om beständigt trä och konstruktivt 

träskydd som Träskyddsföreningen besitter och står för. 

Risken är att felaktiga materialval och konstruktioner leder 

till att träet ruttnar vilket i sin tur leder till att beställaren 

tappar viljan att använda trä och går tillbaka till betong. 

Rätt konstruktion och rätt trä gör att det håller länge och är 

rätt för miljön och ekonomin.

Träskyddsföreningen har en viktig uppgift i att underlätta 

för konsumenter, arkitekter, konstruktörer och beställare 

så att materialval och konstruktioner görs på fakta 

och inte på vidlyftig marknadsföring utan förankring i 

tredjepartskontroll och vetenskap och god ingenjörskonst. 

Jag tror att föreningen behöver satsa mer på utbildning 

som kombineras med att uppmärksamma goda exempel.

Träskyddsföreningen har alltid hanterat frågan om träskydds-

medel och frågan är fortsatt viktig och måste tas på allvar. 

Tyvärr finns det mycket okunskap och attityder i samhället 

om impregnerat trä och vi behöver bli bättre på att informera 

och bli tydligare i vår information och argumentation. 

Föreningen behöver utveckla och förtydliga vår 

hållbarhetsstrategi och vår hållbarhetskommunikation samt 

även ge stöd till och samverkan med föreningens medlemmar. 

Även på detta område avgörs många produktval och affärer 

idag och vi måste vara med och göra rätt och vara proaktiva. 

I centrum för allt vi gör finns NTR-träets egenskaper och 

prestanda. Värdet av det impregnerade träets egenskaper 

vid användandet behöver förtydligas och även jämföras 

med alternativen. Fördelarna ska beskrivas tydligare och 

jämföras. Pris-prestanda är något som varje byggare och 

villaägare förstår sig på och skulle vara mycket uppskattat. 

Låga lockpriser och dålig kvalité på det sågade och 

impregnerade träd missgynnar oss alla. Målet är att våra 

produkter är kända som bästa val när det gäller pris och 

prestanda och miljö: NTR-Prestandaträ, helt enkelt.

NTR: Prestandaträ, 
helt enkelt 

Glad sommar!
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Styrelsemöten, Årsstämma och 
konstituerande styrelsemöten 
följdes av avtackning av avgående 
ledamoten Göran Bergman samt 
avgående VD Mikael Westin.   

Mikael avtackades med gåvor från föreningen och flera 

av medlemmarna. Ordförande Ulrik höll tal  

till Mikael och visade ett bildspel över en historisk 

kavalkad av minnesvärda tillfällen samt överlämnade  

en resecheck och en jordglob att navigera efter i sitt  

nya pensionärsliv. 

Fredrik Westin valdes till VD i Svenska Träskydds-

föreningen, Svenska Träskyddsinstitutet samt SvTF 

Service AB. Fredrik valdes även att representera Svenska 

Träskyddsföreningen i WEI, Exceutive commitee.

Dennis Aregarn samt Fredrik Westin utsågs att 

representera Svenska Träskyddsföreningen i SIS/TK182 

och Fredrik utsågs till ordförande i AG3.

Monica Björk som varit suppleant valdes till ny ledamot. 

Dennis Aregarn, Joakim Nehrer nyvaldes till supleanter.

www.traskydd.com

Svenska Träskyddsföreningens 
Föreningsstämma 2019
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Styrelsemöte och efterföljande föreningsmöte avhölls på 

Radisson Blu Atlantic Hotel i centrum av Stavanger i Norge. 

Mikael avtackades med tal av ordförande Atle Nilsen och 

en resecheck överlämnades till stöd för Mikaels nyvunna 

livsstil som pensionär. 

Fredrik Westin valdes till Generalsekreterare i Nordiska 

Träskyddsrådet.

Efter mötena besöktes en pub och senare intogs middag på 

en fiskrestaurang som serverade bland annat Kveite med 

sparris och primörer (Hälleflundra på svenska).

NTR: Styremøte 
-foreningsmøte  
4 juni i Stavanger

WEI Spring Meeting 2019 hölls den  
2 och 3 april Novotel Tour noire, Brussels.
Från Svenska Träskyddsföreningen deltog Ulrik Lingren, 

Mikael Westin, Tommy Karlsson samt Fredrik Westin.

W.E.I. European Institute for Wood Preservation.
Se den nya mera marknadsanpassade hemsidan HÄR! 

WEI Spring 
Meeting 2019

Atle Nilsen  
och Mikael Westin

» KORTA NYHETER FRÅN FÖRENINGEN 

Träskyddsdagarna  2019
Nu har vi spikat tid och tema för Träskyddsdagarna. Lokal och talare är inte spikat ännu så förslag 
mottas tacksamt. Börja med att skriva in datumen i kalendern. 7-8 november.
Inbjudan kommer efter sommaren. 50-årsjubileum för NTR och det firar vi med ”Hållbarhetstema”.

NOVEMBER

7-8
2019

http://www.wei-ieo.eu
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5-6 September I Braga, 
Portugal. 

På programmet för Executive 

Commitee Meeting står bland 

annat val av ny generalsekreterare. 

Mikael Westin har nominerats till 

efterträdare.
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Braga 
 
Braga is a city of tremendous beauty and heritage richness, combining tradition 

with innovation, reminiscence with youth, creativity with conservatism. 
With over 2000 years of extensive history, this city possesses one of the oldest 

“Sacro-Montes” in Europe and is the representative of the Minho region, the 

“Bom Jesus”. In Braga, we can encounter the oldest Portuguese Cathedral and 

the Motherhouse of the Benedictines, the Monastery of Tibães (Mosteiro de 

Tibães). 
Braga presents locations that by their intrinsic devotion and beauty, naturally 

impose themselves as mandatory benchmarks to visit. The Sanctuary of 

Sameiro (Santuário do Sameiro), Bom Jesus and Falperra, that are settled on 

an appealing religious ground, are surrounded by ravishing green spaces and 

paradisiacal landscapes. 
The Roman legacy is yet another of the attractive factors of Braga, often called 

‘Portuguese Rome’, due to its Roman city origin, Bracara Augusta. In addition, 

it is known for its distinct churches, splendid XVIII century houses, gardens, 

nature parks and recreational areas. Braga’s long history is visible in the 

splendor of its monuments, museums and churches. Visiting Braga is like taking a time travel inside modernity. Old city and 

traditional religiousness – always imposing on its richness and majesty – lives 

hand in hand with the entrepreneurship and young spirit in vital areas such as 

culture, commerce, gastronomy, industry and services. And… Braga won the second place in the votes for the Best European 

Destination 2019 - Come and visit this fantastic city! 

VENUE
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» KORTA NYHETER FRÅN FÖRENINGEN 

Nyskapande  
såpbubblor i trä
I trästaden Eksjö satsar 
man på hållbara material för 
nästa generation. Arkitekt 
Magnus Larsson har ritat 
en unik lekkonstruktion i 
tryckimpregnerat trä. 

När det var dags att förnya utemiljön på 

Linnéskolan i trästaden Eksjö var tryckimpregnerat 

trä det självklara valet. I samarbete med 

Svenska Träskyddsföreningen och kommunala 

fastighetsbolaget EKFAB har Eksjö kommun därför 

tagit fram en spännande vision för den nya skolmiljön.

Resultatet är en lekstruktur som består av celler som 

kan byggas samman i olika grupperingar.  Det är en 

konstruktion som är både öppen och täckt. Det går 

att sitta i den och ha insynsskydd om man vill det, 

samtidigt som man kan klättra på och igenom den 

som i en traditionell klätterställning. 
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WoodRise 2019
WoodRise är en global kongress inom träbyggnation 

som äger rum i Québec City, Kanada den 30 september 

- 4 oktober. En svensk delegation finns representerade 

med talare från det svenska näringslivet, akademin och 

offentliga sektorn.

Business Sweden i Kanada tillsammans med svenska 

nyckelaktörer stödjer kongressen och bjuder nu in  

fler svenska företag och organisationer att delta samt 

koordinerar B2B-möten. 

WoodRise är ett unikt tillfälle att öka kunskapen om 

trender och möjligheter inom träbyggnation samt 

knyta affärskontakter med internationella företag och 

aktörer.

» KORTA NYHETER FRÅN BRANSCHEN 

Välkommen till Byggmaterialdagarna 2019
Den 26-27 september är det åter dags för branschens stora neutrala mötesplats. Under två dagar med

intressanta föreläsningar, mässmingel och nätverkande skapas förutsättningar för fortsatt gynnsam framtid  

för den stolta byggmaterialbranschen. Evenemanget går av stapeln på Radisson Blu Royal i Frösundavik.

Byggmaterialhandlarna startar ny 
branschtidning ”ByggMaterial”!
På Byggmaterialdagarna den 26 – 27 september lanserar Byggmaterialhandlarna sin nya branschtidning 

”ByggMaterial”. ”ByggMaterial” kommer att distribueras till medlemsföretag, byggbolag, arkitekter, konsulter 

och opinionsbildare m.fl. Den totala tryckta upplagan är 10 000 exemplar, utöver detta satsar de på en webbsida 

tidningenbyggmaterial.se samt en digital utgåva av tidningen som kommer att spridas på sociala kanaler. Under 

2019 planerar de att ge ut två utgåvor för att sedan öka utgivningstakten under 2020 med fyra utgåvor. 

Anmäl 
dig idag!

RADISSON BLU ROYAL PARK HOTEL, SOLNA WWW.BYGGMATERIALDAGARNA.SE

Välkommen till 
Byggmaterialdagarna 2019!

Den 26-27 september är det åter dags för branschens 
stora neutrala mötesplats. Under två dagar med 
intressanta föreläsningar, mässmingel och nätverkande 
skapas förutsättningar för fortsatt gynnsam framtid för 
den stolta byggmaterialbranschen.

Nu lyfter vi branschen tillsammans!

Fler talare och programpunkter 
uppdateras löpande.

Sandra ”ByggSandra” 
Mobaraki

Mats Randér
Moderator

Magnus
Kroon

Catharina 
Elmsäter-Svärd

Linda
Hammarstrand

Mikael 
Genberg

Årets 
klara talare

#%$#%$#

BUSINESS SWEDEN

WOODRISE 2019
QUÉBEC CITY, KANADA, 30 SEPT – 4 OKTInternationell kongress inom träbyggnation
WoodRise är en global kongress som samlar nyckelaktörer, beslutsfattare, branschorganisationer ochföretagare från hela världen inom träbyggnation, från tillförsel av skogsråvara till förvaltning avhögre trähus. Över tusen deltagare från tjugo länder närvarar för att ta del av de senaste trendernaoch öka kunskapen om den kanadensiska och internationella marknadens potential.Genom att delta får svenska företag en unik chans att knyta internationella kontakter inombranschen och utforska affärsmöjligheter drivet av det växande intresset för trä som ett viktigtbyggmaterial vid utvecklingen av hållbara städer.

Sverige är väl representerade med talare från RISE, White Arkitekter, Martinsons, Lunds universitetoch Växjö stad.

Svensk delegation på plats med företrädare från både näringsliv, offentliga sektorn och akademi. Ledande branschorganisationer, byggföretag, arkitektkontor och universitet från Sverige deltar för att främja samarbete och kunskapsutbyte inom träbyggnation mellan Sverige och Kanada. Vi välkomnar företag inom både skogs-, trä-, och byggindustrierna.Svensk mottagning, nätverksträffar och match-making arrangeras för deltagarna under kongressen. För kostnadsuppgift och mer information, vänligen skicka en intresseanmälan. 

Intresseanmälan

Christina Keighren, Business Swedenchristina.keighren@business-sweden.se

Mattias Viktorsson, RISE
Mattias.Viktorsson@ri.se
Anmäl ditt intresse senast den 1 juli 2019
Mer information: WoodRise2019.ca
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Vi planerar att ordna ett antal platsbesök på 

sågverk/impregneringsanläggning runt om i landet 

hos våra medlemmar. Kontakta gärna Fredrik Westin 

om ni är intresserade av att ta mot ett besök och visa 

ert företag.

Fredrik Westin  Tel. 08-791 23 57  

E-post: fredrik.westin@traskydd.com

Vårt samarbete med Agaton Communication 
har varit mycket aktivt under våren. Vi har 
träffat flera politiker och genomför några besök. 
Träskyddsföreningen har träffat:

Lobbying

www.traskydd.com

Ingemar 
Nilsson
(S)

Joakim 
Järrebring  
(S)

Said  
Abdu 
(L)

Per 
Bolund 
(MP)

Monica 
Haider, 
(S)

Emma  
Hult, 
(MP)

Träskyddsföreningen och Agaton Communications är 
representerade under almedalsveckan. Fredrik besöker 
Visby den 2 och 3 juli och kommer träffa flera politiker och 
beslutsfattare inom byggföretag och offentlig förvaltning.

Almedalen
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Ny Hållarhetsskrift från WEI

Sammanfattning 

Rapportens inledning beskriver träets olika klimatmässiga 

fördelar, att det är en naturlig kolsänka samt att det är ett 

utmärkt substitut till andra byggmaterial vars tillverkning 

bidrar till höga koldioxidutsläpp. Rapporten menar att om 

man ökar användandet av trä i de huvudsakliga strukturella 

komponenterna i det industriella husbyggandet med 10 % 

kan man enbart genom det minska koldioxidutsläppet 

med en nivå på 25 % av det som efterfrågades i Kyoto-

protokollet. Man påtalar också möjligheterna för 

träbyggande utomhus, och hur tåligt trä kan vara efter 

korrekt behandling. 

Frågan om produkter som innehåller biocider behandlas 

också i rapporten. Man menar att dessa tillhör ett 

produktsortiment som är avsett för att förstöra skadliga 

och oönskade organismer (som svampar och insekter) 

som har skadliga effekter på miljön, på djur och på 

människor. Rapporten lyfter även fram att det finns en 

europeisk strategi för en hållbar användning av biocider 

och biocidprodukter som regleras av BPR (Biocidal 

Products Regulations). Denna strategi beaktar variabler 

som effektivitet och säkerhet för människor och djur 

vid användning av denna typ av produkter samt den 

miljöpåverkan som de har på kort som lång sikt. BPRs 

uppgift är att säkerställa att endast de biocidprodukter som 

möter högt ställda säkerhets- och miljömässiga krav ska 

tillåtas på den europeiska marknaden.  

Rapporten tar även upp de ekonomiska fördelarna med 

forskningen, utvecklingen, tillverkandet, distributionen 

och användningen av träskyddsmedel. Enligt rapporten 

bidrar denna kedja från forskning till användning till att en 

kvarts miljon personer över hela Europa anställs. Vidare 

tar rapporten upp att det europeiska skogsbeståndet ökar 

med 800 000 hektar varje år och att endast 64 % av denna 

ökning totala ökningen skördas. Med andra ord finns det för 

varje år mer trä att använda för produktion.  

Rapporten lyfter även hållbarhetsfrågan där man betonar 

att endast trä som byggmaterial smälter in naturligt i sin 

omgivning och är det enda hållbara alternativet om man 

vill bygga i harmoni med naturen. I detta resonemang lyfter 

man att allt fler regeringar arbetar efter policys som ser de 

långsiktiga fördelarna med ett ökat byggande med trä. 

Om WEI
WEI grundades 1951 och är den europeiska branschorganisation som företräder företag inom träskyddsbranschen 

vilka producerar trävaror för byggande i krävande situationer såsom ledningsstolpar, järnvägsslipers, broar, trädäck, 

vandringsleder och trappor. WEI bedriver informationsarbete, främst på EU-nivå. Det huvudsakliga målet för WEI är att 

kommunicera varför träskydd är viktigt och att uppmärksamma träets miljöfördelar för dessa användningsområden.

Läs rapporten 
i sin helhet 

HÄR!

https://online.flippingbook.com/view/926989/
https://online.flippingbook.com/view/926989/
https://online.flippingbook.com/view/926989/
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Gå in på svenskttra.se  
och läs mer om de nya rekommendationerna för läggning av trall

https://www.svenskttra.se/nya-rekommendationer-for-laggning-av-trall/


TräskyddsAktuellt

Träimpregneringsindustrin i Sverige,  
produktionsåret 2018

2018 (m3) 2017 (m3) Förändring 2017-2018 (%)*

Totalproduktion inklusive export 1 373 185 1 516 587 -9,5%

Producerande enheter (st) 55 56 -1,8%

Sliprar 349 346 0,9%
Stolpar 1 711 4 282 -60,0%
Sågat och hyvlat virke 1 297 358 1 429 862 -9,3%
Stängselstolpar 50 267 52 820 -4,8%
Fönster-/dörrsnickerier 15 233 9 277 64,2%
Övrigt 8 268 20 000 -58,7%

Vattenlösliga 1 357 952 1 507 310 -9,9%
Oljelösliga 15 233 9 277 64,2%

Furu 1 067 579 1 197 561 -10,9%
Gran 305 606 319 026 -4,2%

Total export 635 752 637 658 -0,3%
Sliprar 0 0
Stolpar 1 500 1 500 0,0%
Sågat och hyvlat virke 611 895 500 348 22,3%
Stängselstolpar 20 792 26 987 -23,0%
Fönster-/dörrsnickerier 134 174 -23,0%
Övrigt 1 431 108 649 -98,7%

Vattenlösliga 635 618 637 484 -0,3%
Oljelösliga 134 174 -23,0%

Furu 325 942 326 430 -0,1%
Gran 309 810 311 228 -0,5%

Glad  sommmar

*Procentsatsen är framräknad från ej avrundade siffervärden. 

Reservation för eventuella justeringar. 

I samband med de nya rutinerna för insamlandet av statistiken anger vi inte längre 
siffror för kreosot eftersom det berör endast ett producerande företag.

www.traskydd.com

Kontoret och kansliet håller öppet under större 
delen av juni och juli och har semesterstängt 
under det tre första veckorna i augusti.

SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
Box 22307
SE-104 22 Stockholm, Sverige

Tel: +46 (0)8 791 23 60
Fax: +46 (0)8 50 893 893
E-mail: info@traskydd.com

Besöksadress:
Klara Norra Kyrkogata 31

VD
Fredrik Westin
E-mail: fredrik.westin@traskydd.com
Tel: +46 (0)8 791 23 57


