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Under höstterminen har fyra studenter, Sara Gardelin, 
Bahare Payandemehr, Marta Placzkowska och Madelene 
Odebring, vid KTH designat en gångbro i NTR virke som 
de kallar Board Walk – Closer to the nature. Resultatet 
presenterades nyligen för studiekamrater och handledare. 
Gångbron är konstruerad som ett system av prefabricerade 
segment att enkelt montera på plats. Av bifogade presen-
tationer framgår dimensioner och monteringsanvisning 
samt en kostnadsberäkning som visar att det hela blir bil-
ligare än ett platsbygge.

Svenska Träskyddsföreningens 
extra stämma hölls i Stockholm 
torsdagen den 11 december. 
Vi hade 20 deltagare från 11 
medlemsföretag. Sedvanliga 
stämmofrågor hanterades, bl a fastställdes medlemsavgif-
terna för 2015 vilka hölls oförändrade såsom för 2014. 

Vid stämman höll Per Ihrmark och Per-Erik Eriksson ett 
föredrag om hur man genom effektivt lobbyarbete når fram 
till rätt politiker och får till stånd en relevant och givande 
dialog. Per och Per-Erik driver tillsammans med några kol-
legor lobbyföretaget Agaton Communications, www.aga-
tongroup.com. 

Efter stämman inbjöds alla medlemmar till julbord på  
restaurant van der Nootska Palatset i Stockholm.   

Föreningens industriledamöter och 
medelsleverantörer höll nyligen 
ett strategimöte med sikte på mer 
generella framtidsfrågor. Man kon-
staterade att det finns ett outsin-
ligt behov av mer information och mer kunskap om NTR- 
impregnerat virke hos allmänheten och i bygghandeln. 
Detta måste övervinnas genom prioritering av vår mark-
nadskommunikation, ansträngningar att förbättra vår  
image och övervinna medias misstro.

Man ville också stimulera en utveckling bort från bulktän-
kande för att istället hitta nya nischer, nya segment och 
skapa eftertraktade produkter – gärna av systemkaraktär. 
Flera beslut togs sedan i linje med dessa uttalanden, bl a 
samarbete med KTH (nedan) och lobbyaktiviteter (också 
nedan). 

StrategimöteFöreningsstämma

Nytt nåbarhetsprojekt 
vid KTH

Klicka här för att läsa KTH-studenternas 
PRESENTATION samt RAPPORT om 
projektet Board Walk - Closer to the nature

Sara Gardelin, Bahare Payandemehr, 
Marta Placzkowska och Madelene Odebring
vid en fullskalemodell av gångbron Board Walk.

http://effectonline.se/ntr/HK2_Group_7_Final_presentation.pdf
http://effectonline.se/ntr/HK2_Group7_Final_report.pdf
http://www.agatongroup.com
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NTR-S höll möte i mitten av december och hanterade då 
flera angelägna frågor. Projektet att inbjuda och ta emot 
producenter av alternativt träskyddade produkter inom NTR 
systemet har tagit ytterligare ett steg framåt. Styrelsen lade 
fast avgiftsnivåer och bekräftade att teknikergruppens ar-
bete med färdigställande av nya NTR Dokument går planen-
ligt med sikte ställt på presentation i vår. Det övergripande 
kravet är att alla produkter som tas in i systemet måste, på 
samma sätt som nuvarande NTR-impregnerat virke, vara lika 
bra som CCA-virket var i avsett användningsområde. Alter-
nativen inbjuds att komma in i systemet via den nationella 
föreningen vilket också innebär krav på accepterandet av 
respektive stadgar och för Sveriges del 
även de Etiska reglerna.

NTR-S beslöt vidare om en mindre jus-
tering av NTR Dokument 3 avseende 
ledningsstolpar innebärande att borr-
prov för test av inträngning och upp-
tagning är det enda tillåtna. Samtidigt 
ska nomenklaturen av ledningsstolpar 
från 1 januari 2015 vara NTR A Pole. 
Detta innebär ett fastställande av rå-
dande praxis avseende koncentration i 
brukslösningen vid produktionen. 

Vissa rekommendationer från nedan nämnda seminarium om 
förfarandet vid den övervakande kontrollen, t ex regler vid 
byte av träskyddsmedel, fastställdes av NTR-S. Vidare beslu-
tades att finansiellt stödja uppbyggandet av en gemensam 
nordisk databas för kontrollorganen. 

Slutligen avtackades Ove Sjölind, Ab Påras Oy, för väldigt 
många års gediget och engagerat arbete i NTR styrelsen. 
Under några år på 2000-talet så var Ove Sjölind ordförande 
i NTR. Ove har överlämnat ägandet av sitt företag till sina 
barn och dottern Lisa är nu VD och kommer att efterträda 
Ove också som styrelseledamot i NTR.

www.traskydd.com

Eventuell marknadssatsning i Danmark

NTRs styrelse

Den danska träskyddsföreningen, Dansk Traebeskyttelse 
DTB, har föreslagit en gemensam treårig kampanj för NTR 
trä i Danmark. Eftersom danska marknaden nästan kan ka-
rakteriseras som en svensk hemmamarknad så har förslaget 
landat på vårt bord. 

Kampanjen är avsedd att vända sig till privata konsumen-
ter, professionella användare i byggbranschen och till inkö-
pare inom bygghandeln. Med förpliktande samarbete med 

de större bygghandelskedjorna så förväntar man sig att få 
spridning på relevant informationsmaterial och fart på leve-
ranserna av NTR virke.

Svenska Träskyddsföreningen har bekräftat sitt stöd för 
denna kampanj, om den danska industrin inför den svenska 
dimensionsfördelningen samt överväger en garantiform lik-
nande vår. En utvärdering kommer att göras efter ett år. 
   

Ove Sjölind avtackades.

Träskyddsföreningen har inlett ett samarbete med Kungl. 
Tekniska Högskolan, KTH, om delfinansiering av en dokto-
randtjänst fram till licentiatexamen inom Laboratoriet för 
ingenjörsdesignade trä- och biobaserade byggnadsmaterial 
vid KTH Byggnadsmaterial. Projektet löper i tre år och är 
en del av en större satsning av Formas (Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande). 

Det övergripande syftet är att stärka konkurrenskraften för 
svensk skogs- och träbyggnadsindustri samt öka applika-

tionspotentialen för trä även på områden och för funktioner 
som i dagsläget inte är självklara. I modernt byggande med 
höga krav, t ex extrema spännvidder, kan nya impregnerade 
konstruktionsprodukter och element fylla en avgörande 
och viktig funktion. Föreningens VD Mikael Westin och val-
nämndens ordförande Tommy Karlsson kommer att fortsätta 
att konkretisera detta samarbete med KTH. En viktigt följd 
av projektet blir också att Träskyddsföreningen, branschens 
företag och NTR-impregnerat virke blir väl synliga på KTH 
med över 170 nya civilingenjörsstudenter varje år.  

Samarbete med Kungl. Tekniska Högskolan, KTH
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Nordiska Träskyddsdagarna

Nordiska Träskyddsdagarna hölls 12 – 14 november i Helsing-
fors. Konferensen inleddes på Haltia Finlands Naturcentrum 
med rundvandring och buffetmiddag. Under torsdagen och 
fredagens förmiddag kunde man lyssna till en mängd före-
drag om t ex finska sågverksindustrin och marknadsutveck-
lingen, EUs biocidförordning, det omfattande arbetet med 
BAT och Bref för impregneringsindustrin, brittiska ansträng-

ningar för att sätta upp ett kvalitetssystem liknande NTR’s, 
synpunkter på utvecklingen för bygghandeln, rapporter från 
nya och alternativa träskyddsmetoder samt en sammanfatt-
ning från NTR-kontrollorganens samordningsseminarium och 
synpunkter om framtida forsknings- och utvecklingsbehov 
för vår bransch. Alla föredrag kan hittas på:  
http://www.kestopuu.fi/en/news/conference_presentations.html 

Tommi Tähkälä Frederik Lauwaert

Ilkka Halava

Morten Klamer

Några av föredragshållarna 
vid NTR-dagarna ...

Mikael Westin Chris Coggins

Kai MerivuoriKaarina Repo
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Vår europeiska samarbetsorganisation WEI höll sin årliga 
kongress i Utrecht, Nederländerna i början av september. 
Från Sverige deltog ordföranden Ulrik Lindgren, vice ord-
föranden Henrik Egnell, Tommy Karlsson, Ulla Britt Kron-
berg och Mikael Westin. Alla föredrag från kongressen 
hittas på www.traskydd.com/wei. Studiebesök gjordes på 
impregneringsföretaget Foreco B.V.

Föreningen kommer att på prov starta ett samarbete med 
lobbyistföretaget Agaton Communications, vilka höll en 
presentation på Extra stämman. Med denna aktivitet vill vi 
på med positiva förtecken sätta NTR-virke på den politiska 
kartan och etablera mer långsiktiga kontakter. Möten, se-
minarier eller företagsbesök för både riksdagsledamöter 
och politiska handläggare i departementen är delar i detta 
arbete. 
Agaton Communications kan också åta sig att hjälpa med-
lemsföretagen med politikerkontakter i sina regioner.

Svenska Träskyddsföreningens och Träskyddsinstitutets 
styrelseledamot Göran Bergman, IVL Svenska Miljöinstitu-
tet, meddelade nyligen att han kommer att gå i pension 
vid årsskiftet. Göran har varit en hängiven och engagerad 
styrelseledamot sedan 1993 och alltid med största kraft, 
kunnighet och integritet försvarat impregnerade trävaror 
och vårt NTR system. Göran avtackades vid styrelsemötet 
i december, men lovade samtidigt att ställa upp med ex-
perthjälp i viss utsträckning även framöver. 
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W E I NTR-dagarna i bilder

Göran Bergman

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar vi på Träskyddsföreningen

Politikerkontakter




