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www.byggaute.nu och 
marknadskampanjen 2015
Nu är det tredje säsongen som vi kör vår konsumentin-
riktade hemsida www.byggaute.nu. I år har vi piffat upp 
sidan med ny färg och nya attraktioner. Största nyheten 
är vårt samarbete med entreprenörföretaget Sjöliv, på 
Värmdö utanför Stockholm. 

De bygger olika typer av bryggor och anläggningar i 
skärgården. Vi har gjort tre korta filmer där de berättar 
om hur man går tillväga och genomför ett bra brygg-
bygge med NTR virke. Första filmen handlar om plane-
ringen och projekteringen innan bygget, andra filmen 
om hur de bygger stenkistor och den tredje filmen visar 
färdigställandet och dessutom många snygga inspira-
tionsvyer. I speakertexten så görs många bra kommenta-
rer om svenskt virke, NTRs kvalitetssystem och att man 
ska bygga stort och med grova dimensioner för att få ett 
snyggt bygge. Titta gärna på filmerna och sprid www.
byggaute.nu bland era kunder.

De 100 första projekten får en 
ByggaUte.nu-tumstock.

BYGGAUTE

Dela dina utomhusprojekt på
 byggaute.nu eller med #byggaute 

på Instagram, Facebook eller Pinterest. 

Andra nyheter på www.byggaute.nu är inbjudan 
att skicka in bilder och berättelser om egna 
byggprojekt via Instagram, de första hundra pro-
jekten får en byggaute-tumstock.  Och genom 
en koppling till Pinterest får besökare tillgång 
till nästan en obegränsad 
mängd inspirationsbil-
der om utomhus-
byggande.

Klicka på 
bilderna för 
att titta på 
filmklippen

https://www.youtube.com/user/byggaute
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I år kommer SPs och Föreningens gemensamma Temadagar 
om Träskydd hållas på Träcentrum i Nässjö den 12 - 13 no-
vember. Vi planerar just nu programmet, vilket kommer att 
innehålla intressanta föredrag om t ex marknadsutveckling-
en för trävaror, affärsutveckling för mindre industriföretag, 
Föreningens satsning på en doktorand vid KTH, nya NTR 

Dokument och vad som händer i utvecklingen av alternativa 
träskyddsmetoder. Dessutom kommer vi få en rundvandring 
och presentation av Träcentrum.    

Under vintern och våren så har 
kansliet med hjälp av lobbykon-
sultföretaget Agaton Communica-
tions ökat våra insatser med syfte 
att skapa bättre och mer positiv 
uppmärksamhet åt träskydds-
branschen. Vi vill bygga upp ett 
nätverk av kontaktpersoner inom 
riksdag och departement för att 
kunna använda i framtiden om 
det skulle hetta till i frågor som 
berör vår bransch. Vi har träf-
fat flera riksdagspolitiker; bland 
andra Anna-Caren Sätherberg, S, 
som sitter i näringsutskottet och i S’s partistyrelse, Isak 
From, S, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet och Ulf 
Berg, M, som också bl a sitter i miljö- och jordbruksutskot-
tet. Alla som vi träffat, har fått ett enkelt och kortfattat 
material om vår bransch - ladda gärna ner det här under  

och använd det om ni har egna kontakter i era regioner. I 
materialet ingår en artikel som publicerats i tidskriften Mil-
jöaktuellt, Jöran Jermer skrev artikeln i samarbete med Mats 
Pertoft, Mp. Till hösten planerar vi industribesök hos några 
medlemsföretag och ett lunchseminarium i riksdagshuset. 

www.traskydd.com

Kontakter 
med politiker

Temadagar om Träskydd 2015

Som ni kommer ihåg så gjorde www.byggaute.nu en bra 
succé första året med 25 000 besökare. I fjol sjönk den 
siffran, troligen på grund av att vi, såsom ett försök, valde 
att inte komplettera med tryckt annonsering. Nu i år har vi 
återupptagit annonseringen i flera konsumentmagasin, (se 
denna länk). Sedan mitten av mars har vi haft drygt 10 000 
besökare. 

Vårt uppdaterade Butikspaket med affischer och broschyren 
Vanliga frågor, har spritts direkt till över 650 bygghandlare 
och till ännu fler genom ett par stora kedjors egna kanaler.

Communityn för Dig 
som vill bygga ute ef
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Svenska Träskyddsföreningen har som ändamål att upplysa om 
och förorda svenskt närproducerat och kvalitetsimpregnerat virke.

De 100 första projekten får en 
ByggaUte.nu-tumstock.

BYGGAUTE

Dela dina utomhusprojekt på
 byggaute.nu eller med #byggaute 

på Instagram, Facebook eller Pinterest. 

Foto: A
B Sjöliv.

 Bryggbyggnation i Stockholms skärgård. www.sjoliv.se
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Mikael Westin träffar Isak From (s) och Ulf Berg (m)

Klicka: Klicka:

Klicka här för att läsa artikeln

http://www.traskydd.com/1.0.2.0/119/1/
http://effecttv.se/NTR/InformationNTRvaror.pdf
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.608676/impregnerat-virke-har-manga-miljofordelar?queryText=impregnerat
http://effecttv.se/NTR/LCAomImpregnerat.pdf
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NTRs styrelse har beslutat att presentera förslagen till 
nya NTR Dokument: 1) avseende modifierat trä och 2) 
avseende kärnved för fönsterindustrin, på sin hemsida 
för remiss till medlemsföretagen, de nordiska bransch-
föreningarna och för intresserade producenter av alter-
nativt träskyddade material. 

Kolla gärna på länken HÄR

I och med detta tas ytterligare ett steg för att inbjuda 
till samarbete inom NTR, för en vidare krets av träbran-
schen. 

Det finska kontrollorganet Finotrol och det danska Dansk 
Impraegneringskontrol, DI, erbjuder numera övervakan-
de kontroll enligt NTR systemet till svenska producenter. 
Svenska Träskyddsföreningen har godkänt att Finotrol 
och DI utför tredjepartskontrollen i Sverige. 
Man kan kontakta företagen genom 
petteri.torniainen@finotrol.fi eller 
mkl@teknologisk.dk (Morten Klamer).

Vid årsmötet i Nordiska 
Träskyddsrådet så 
valdes Atle Nilsen, 
Moelven till ny 
ordförande.

www.traskydd.com

NTR Dagarna 2016 
kommer att hållas på 
53:e våningen av Turning 
Torso i Malmö den 9 – 11 
november 2016. Det är 
lång tid fram till dess, 
men vi vill ändå passa 
på att göra reklam för 
evenemanget som inleds 
med mingelbuffé på 
onsdagskvällen den 9 
november. Vi har också 
bokat ett antal rum på 
närbelägna Hotell Park 
Inn Malmö. Skriv in 
datumen i er kalender.

Nordiska Träskydds-
dagarna 2016

Nya NTR Dokument 
på remiss

NTR kontrollen

Ny ordförande i NTR

Föreningen har startat ett samarbete avseende arbets-
miljöregler med webtjänsteföretaget www.lagpunkten.se.  
Genom detta samarbete kan medlemsföretagen i Svenska 
Träskyddsföreningen utan kostnad ta del av en uppdaterad 
lista över lagar som innehåller relevanta arbetsmiljöregler 
för impregneringsföretag. Två gånger per år skickar man ut 
uppdateringar med ändringar i de lagar som är aktuella. 
Medlemsföretagen kan även köpa tilläggstjänster anpassade 
till sin egen verksamhet och verktyg för att hantera sin 
lagefterlevnad. Genom att gå in på www.lagpunkten.se, och 
klicka på Träskydds-symbolen så kan man registrera sig som 
användare. För frågor kan man även kontakta Marie Söder-
ström, 0723-028246, eller marie@lagpunkten.se 

www.lagpunkten.se  
och arbetsmiljöregler

http://www.ntr-nwpc.com/1.0.1.0/36/1/
www.lagpunkten.se
www.lagpunkten.se
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Träskyddsföreningens samarbetsavtal med KTH om delfi-
nansiering av en doktorandtjänst är nu klart. Tjänsten är 
utlyst och arbetet kommer att starta i september. Pro-
jektet hör hemma inom Laboratoriet för ingenjörsde-
signade trä- och biobaserade byggnadsmaterial vid KTH 
Byggnadsmaterial och löper i tre år fram till lic-examen, 
med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. 

Föreningen sponsrar 40%, Formas 40% och KTH själva 
står för 20% vilket innebär krav på undervisning. Syftet 
med denna satsning är att öka applikationspotentialen för 
impregnerat trä även på konstruktionsområden och för 
funktioner som i dagsläget inte är självklara och att göra 
träskyddsindustrin mer känd bland unga teknikstudenter. 

I tidigare nyhetsbrev har vi berättat om EUs arbete med 
att införa ”bästa-möjliga-tekniker” BAT och dess referens-
dokument Bref, i träskyddsbranschen. Detta är en liten del 
i ett omvälvande lagstiftningsarbete inom ramen för det 
som kallas Industriutsläppsdirektivet. Den stora nyheten, 
bra eller dålig, är att träskyddsbranschen inte kommer att 
kunna ha en egen Bref utan kommer att efter beslut av EU 

kommissionen, samordnas med en mängd andra industrier 
i det som kallas STS Bref, Surface Treatment using Organic 
Solvents. Svensk part i målet är Naturvårdsverket och vi 
har en liten arbetsgrupp från industrin (Lars Brag, Varberg 
Timber AB, Michael Löfgren, Rundvirke Poles AB, Mattias 
Thorsson, Rörvik Timber Tranemo AB samt Jöran Jermer, 
SP, och Mikael Westin) som deltar i deras förberedelser. 

Årets Grundkurs i Indu-
striellt Träskydd hölls hos 
SP Hållbar Samhällsbygg-
nad, i Stockholm i början 
av februari. Vi hade 14 
deltagare från 11 före-
tag på grundkursen och 4 
deltagare från 4 företag 
på repetitionskursen som 
utgjorde tredje dagens 
program. 

Svenska Träskyddsföreningen är också med och delfinan-
sierar Dansk Traebeskyttelses, DTB, kampanj för NTR trä 
i Danmark. Det är ett treårigt projekt och man arbetar i 
starkt samarbete med flera stora bygghandelskedjor.

www.traskydd.com

KTH-doktoranden 

BAT och Bref

Grundkursen

Dansk marknadskampanj

Bjarne Lund Johansen

Klicka för att 
läsa innehållet 
i den danska 
kampanjen:

http://effecttv.se/NTR/Dansk_Trabeskyttelse_Plan_for_NTR-kampagne_i_Danmark.pdf


TräskyddsAktuellt

www.traskydd.com

Svenska Träskyddsföreningens och Träskyddsinstitutets 
stämmor hölls i slutet av maj på Hotell J, i Nacka Strand 
utanför Stockholm. Efter de sedvanliga stämmopunkterna 
valdes Anna Forshell, SCA Timber AB, till ny ordinarie le-
damot i styrelsen och Manuel Sandoval, Moelven Valåsen 
Wood AB, och Daniel Thunebro, Martinsons Såg AB, till 
nya suppleanter. Tidigare suppleanten Erland Hedlund, 
Martinsons Såg AB, lämnade styrelsen efter många år, 
i samband med sin pension. Tidigare ledamoten Göran 
Bergman, IVL, återkom som ordinarie ledamot nu såsom 
fristående expert. 

Stämman bekräftade styrelsens tidigare beslut att sänka 
medelsavgifterna för 2015, med retroaktiv verkan, från 
0,90kr/kg till 0,87kr/kg beräknat på ett medel med upp-
tagning på 12kg/m3. Motsvarande sänkning görs också 
för kreosotanvändare.

Efter stämman så inbjöds till föredrag om Lagpunkten 
(Natanael Novak och Marie Söderström), KTH-doktorand-
projektet (Andreas Falk), den danska marknadssatsningen 
(Bjarne Lund Johansen) och om de nya NTR Dokumenten 
(Niels Morsing), se notiser ovan. 

Årsstämman – sänkt medelsavgift

Mikael Westin och Ulrik Lindgren

Stephan Breyne, Niels Morsing, Henrik Egnell

 Lars Nordén, Göran Bergman

Andreas Falk

Anna Forshell, Tommy Karlsson, Pekka Moilanen

 Johan Fröbel, Johan Lundberg, Hans Kristiansen
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Träimpregneringsindustrin i Sverige,  
produktionsåret 2014, preliminära siffror

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

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

Totalproduktion inkl export 1 478 900 1 249 200 18,4
Producerande enheter 64 63 1,6
Sliprar 28 650 24 850 15,3
Stolpar 34 700 65 000 -46,7
Sågat och hyvlat virke 1 356 150 1 080 300 23,9
Stängselstolpar 39 550 38 200 3,6
Fönster-/dörrsnickerier 14 600 11 950 11,6
Övrigt 5 250 28 900 -62,4

Vattenlösliga medel 1 398 900 1 142 500 22,4
Oljelösliga medel 17 000 16 200 4,6
Kreosot 63 000 90 500 -30,3

Furu 1 057 100 958 600 10,3
Gran 421 800 290 600 45,2

Totalexport 738 800 613 700 20,4

Sliprar 50 0
Stolpar 22 400 25 600 -12,4
Sågat och hyvlat virke 694 400 567 000 21,6
Stängselstolpar 20 300 14 750 37,4
Fönster-/dörrsnickerier 1 600 1 750 -16
Övrigt/Other 50 4 600 -85,9

Vattenlösliga medel 706 700 583 000 21,2
Oljelösliga medel 4 000 4 400 -8,7
Kreosot 28 100 26 300 6,7

Furu 325 800 323 700 0,6
Gran 413 100 290 000 42,5

www.traskydd.com

Trevlig sommmar




