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Vår App – bland de bästa!
Träskyddsföreningens app, 
Lätt Mätt, var recenserad i 
Vi i Villa i september och 
ansågs vara en av tolv bra 
appar för dem som gillar att 
ha koll! Dagen efter denna 
nyhet så laddades Lätt Mätt 
ner över tusen gånger! Och 
sedan lanseringen har den 
laddats ner cirka 10.000 
gånger!! 

2012 års NTR-dagar hölls på Holmenkollen Park Hotel i Oslo 
i mitten av november. Ovanligt många deltagare, drygt 100, 
samlades för att lyssna på föredrag, diskutera branschens 
framtida utmaningar och inte minst att träffas under trevliga 
former. 

En mängd olika ämnen presenterades, svartmögel på fasader, 
korrosion på fästdon, beständigheten hos lärk kontra impreg-
nerat, möjligheter att använda fältförsök i tropiska länder t 
ex Malaysia, alternativa träskyddsmetoder som t ex pulse-
rande elektriska fält samt marknadsfrågor och mycket annat. 

En uppskattad del i programmet var paneldebatten med in-
dustrirepresentanter från de nordiska länderna. Där uttalades 
ett starkt stöd för NTRs kvalitetsfokus och man betonade 

vikten av att sprida mer information och kunskap om NTR 
systemet. Utbildning av anställda inom bygghandeln borde 
således prioriteras. Man vill också se en ökad harmonisering 
av tillämpningen av kontrollreglerna, att kvarvarande natio-
nella särregler tas bort samt att en diskussion startar om 
möjligheterna att införa kvalitetsregler för ingående trärå-
vara i NTR virke.  

Under konferensen presenterade också de nordiska kontroll-
organen sin statistik över kontrollarbetet och resultaten för 
de senaste åren. I samband med detta meddelades att NTR 
kommer att finansiera ytterligare ett seminarium för kon-
trollorganen i syfte att komma ett steg vidare mot full har-
monisering av kontrollen.

NTR-dagarna 2012 i Oslo

Paneldebatt under NTR-dagarna
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Etiska regler

Mögelproblem

www.byggaute.nu

Diskussionerna kring att införa Etiska regler för Träskydds-
föreningens medlemmar fortsätter. Styrelsens förslag sändes 
på remiss till samtliga medlemmar i juni, för att ge gott 
om tid till eftertanke. Huvudpunkterna i förslaget är åta-
ganden att följa gällande lagstiftning, iaktta god affärssed, 
tillämpa relevanta standarder, att följa NTRs kvalitetsregler, 
tillämpa vår 20 åriga rötskyddsgaranti samt att avtala med 
sin medelsleverantör om regressansvar för garantin. 

Vid den extra stämman som hölls i samband med NTR-da-
garna i Oslo så kommenterades särskilt att den föreslagna 
kopplingen till rötskyddsgarantin och regressrätten gente-
mot medelsleverantörerna, måste ventileras ytterligare. Det 
föreslogs att varje enskilt medlemsföretag tar upp förslaget 
om de Etiska reglerna i sin egen verksamhet och ger det en 

grundlig genomgång. Det är mycket viktigt att alla med-
lemsföretag sätter sig in i reglerna och går igenom vilka 
konsekvenser det får för verksamheten. Man bör också in-
leda diskussion med sin medelsleverantör om det delade 
garantiansvaret, vilket några producentmedlemmar redan 
gjort.

Förslaget om Etiska regler kommer att tas upp för beslut på 
ordinarie stämman 2013. Möjligen tas då också första steget 
till en koppling till Träskyddsföreningens stadgar. Eftersom 
en sådan förändring i stadgarna kräver beslut på två stäm-
mor kommer det andra beslutet i så fall fattas vid extra års-
stämman i samband med 2013 års Temadagar i november. 
Detta betyder att reglerna kommer att kunna gälla från år 
2014.     

De senaste säsongerna har rapporter kring mögelproblem 
blivit allt vanligare. Särskilt sådana varor som produceras 
under sensommaren och sedan lagras oförsiktigt under höst-
månaderna, är utsatta för stor risk för mögelpåväxt. Frågan 
diskuteras både i Träskyddsinstitutets FoU-utskott och i För-
eningens styrelse. 

Ett förslag till utredningsprojekt om effektiviteten av de på 
marknaden förekommande anti-mögelmedlen har dock av-
slagits av styrelsen med den enhälliga synpunkten att det 
inte är de producerande träskyddsföretagen som ska bekosta 
en utvärdering av redan befintliga och välkända medel – 
man anser att medelsleverantörerna, som dessutom inom sig 
har olika synpunkter på huruvida trävaror impregnerade med 
deras egna medel blir utsatta för mögelangrepp, borde vara 
de som ska se till att nödvändiga forskningsinsatser görs för 
att de ska kunna leverera medel som fungerar. Med största 
sannolikhet har sådan forskning redan gjorts av medelsle-
verantörerna och de bör i så fall redovisa resultaten för sina 
kunder. 

Föreningens styrelse anser att stora informationsinsatser 
krävs gentemot både sågverken, impregneringsindustrin och 
bygghandeln för att råda bot på mögelproblemen. Det har 
uppdragits åt Föreningens Informationsutskott att snarast 
ta fram material och åtgärdspaket för att informera och ut-
bilda alla delar av branschen. 
 
FoU-utskottet kommer också att fortsatt diskutera sätt att 
ta sig an mögelfrågan. Möjligen kan man tänka sig att ut-
reda vilka alternativa medel eller metoder som skulle kun-
na råda bot på problemet. Utskottet kommer att hålla ett 
heldagsmöte i januari för en genomgripande diskussion om 
branschens gemensamma forskning i längre perspektiv.

Träskyddsföreningen har registrerat domännamnet www.byg-
gaute.nu. Avsikten är att i början av nästa säsong lansera 
en helt och hållet konsumentinriktad hemsida med informa-
tion, nyheter, interaktivitet, inspiration och mycket mera. 
Detaljerna är inte klara ännu men avsikten är att använda 
några av de nya sociala medierna och de moderna web-
hjälpmedlen för att driva trafik till sidan. I början av nästa 
år lägger Informationsutskottet de slutliga riktlinjerna för 
detta och för de sedvanliga marknadsaktiviteterna för 2013.Idékiss för byggaute.se
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W E I

Inom vår europeiska branschförening WEI håller man också 
på att försöka samla sig till gemensamma insatser inom 
marknadskommunikation. Det är ett långsamt arbete som 
till stor del måste stimuleras från nordiskt håll – vi vill gär-
na hjälpa dem att komma igång med aktiviteter som syftar 
till att öka försäljningen av impregnerat trä t ex till altaner 
och annat trädgårdsbygge, då ökar vår egen marknad ock-
så… Från svenskt håll kommer vi också att samarbeta med 

Svenskt Trä och deras europeiska marknadsprojekt, vilket 
naturligtvis sker i en mycket större omfattning.

I augusti höll WEI sin traditionella årskongress i Bilbao, 
Spanien. Från Sverige deltog vår ordförande Ulrik Lindgren, 
vice ordförande Tommy Karlsson, styrelseledamoten Henrik 
Egnell och VD Mikael Westin. Fler industrideltagare är alltid 
välkomna och mycket uppskattat av kollegorna i Europa.

Mer från NTR
NTRs styrelse har fattat beslut om en rekommendation 
(nr10/2012) avseende impregnering av Douglas fir (Pseu-
dotsuga menziesii). Inträngningskraven ansluter sig till den 

amerikanska AWPA standarden och upptag-
ningskraven till NTRs godkännandelista.

För ledningsstolpar har man dessutom jus-
terat och skärpt kraven vid kontroll. Från 
2013 ska vid provtagningen appliceras ett 
AQL 6,5.

NTRs styrelse beslutade vid sitt senaste 
möte att utse professor Nasko Terziev, 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, till suppleant i NTRs 
Teknikergrupp, efter fil.mag Antti Nurmi som gått i pension.

Svenska Träskydds-
föreningens 
extra stämma
Vid Föreningens extra stämma, vilken hölls i Oslo i samband 
med NTR-dagarna, så beslutades att sänka medelsavgifterna 
för 2013 från 0,93kr till 0,90 kr/kg, beräknat på ett medel 
med upptagning på 12kg/m3. Motsvarande sänkning på 3% 
beslutades för kreosotimpregnerare.

Dimensionsfördelningen 
– uppföljning i bygg-
handeln
Under några sommarveckor jobbade fem studenter från 
SLU i Umeå och Gammelkroppa skogsskola åt Föreningen 
för att göra en uppföljning i bygghandeln om hur den av 
träskyddsbranschen införda dimensionsfördelningen efter-
levs. Resultatet var mycket gott! Studenterna besökte 312 
bygghandlare från stora delar av landet – tyvärr ingen i 
norra Sverige. Endast några enstaka, cirka 1 %, av besö-
ken lämnade frågetecken vilka dock därefter har klarlagts. 
Däremot var det avsevärt sämre med garantihanteringen – 
endast 20% av handlarna hade garantisedlar åtkomliga, så 
skärpning krävs av våra producentmedlemmar! I 55% av de 
besökta butikerna så användes Föreningens Butiksmaterial, 
vilket torde vara ett ganska bra genomslag.

Prof. Nasko Terziev

NTRs garantisedel 
- hanteringen måste bli bätttre

WEIs årskongress i Bilbao
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Tysk träskyddsdag, Trämarknaden i Karlstad ... 

Den tyska organisationen Deutsche Bauchemie höll i mit-
ten av november i tyska Göttingen en träskyddsdag (Holz-
schutztagung) med drygt 80 deltagare. Man behandlade 
främst tekniska frågor och standarder kring träskydd. Svens-
ka Träskyddsföreningens VD Mikael Westin var inbjuden att 
hålla ett föredrag om NTR-systemet och aktiviteterna för 
att marknadsföra NTR varor. Åhörarna visade mycket stort 
intresse för NTRs kvalitetssystem och godkännande av trä-
skyddsmedel. 

Samtidigt representerade vår ordförande Ulrik Lindgren och 
Ulla Britt Kronberg Föreningen vid årets Trämarknad i Karlstad. 

Grundkursen
Svenska Träskyddsinstitutets Grundkurs i Industriellt Trä-
skydds arrangeras i Borås i samarbete med SP Trä den 4 – 
7 februari 2013. De två sista dagarna vid kurstillfället kan 
också räknas som en repetitionskurs. För mer information 
och anmälan, kontakta kansliet Ulla Britt Kronberg, 08-791 
23 60. 

... och Trä & Teknik
Och i augusti var vi med på Trä & Teknikmässan i Göteborg 
– i en monter tillsammans med Föreningen Nordiskt Brand-
skyddat Trä.

Träskyddsdagen i Göttingen

Årets trämarknad i Karlstad

Ulla Britt Kronberg, Svenska 

Träskyddsföreningen och Lazaros 

Tsantaridis, SP Trä i den gemen-

samma montern i Göteborg

Mikael Westin - en av föredragshållarna i Göttingen

Glada arrangörer och entusiaster för träskydd
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Vilma-projektet
Inom produktområdet sågade och hyvlade trävaror fortsät-
ter utvecklingen av det delprojekt vi döpt till VilmaBas. Här 
finns idag drygt 400 egenskapsdeklarerade artiklar i det vi 
kallar bassortimentet. Detta grunddata kommer naturligtvis 
fortlöpande att underhållas samt kompletteras med fler ar-
tiklar.

23 företag inom sågverksindustrin är idag certifierade Vil-
maleverantörer. 10 av dessa har dessutom kopplat sina ar-
tiklar till VilmaBas och kan därför leverera sitt sortiment 
innehållande Vilmabasnummer.

Så sammanfattningsvis kan vi konstatera att det för Vilma 
har varit ett mycket positivt 2012 och vi ser nu med stor 
tillförsikt fram mot 2013 som förhoppningsvis blir det år då 
de första streckkodsmärkta trävarorna i VilmaBas ser dagens 
ljus.

Effektiva affärer 
Arbetet med branschens regelverk för artikelinformation 
fortsätter i oförminskad skala. Vi närmar oss nu 200 certifie-
rade leverantörer, vilket är en fantastisk siffra. Den bevisar 
att det är många som inser betydelsen av en kvalitetssäk-
ring av pris- och artikelinformationen.

Under 2013 kommer Vilma att fokusera på implemente-
ringen av bl.a. förpackningsinformation, Länkkoder, Enhets-
beroende priser, m.fl. informationselement. Vidare kommer 
projektet att ta fram underlag för nästa version av Vilma där 
vi bl.a. lyfter fram spårbarhet, betydelsen av internationell 
standardisering av artikeldata, hållbarhet och säkerhet.

Svenska Träskyddsföreningen och SP Trä ordnar i sedvanligt 
fint samarbete 2013 års Temadagar om Träskydd torsdagen 7 
– fredagen 8 november, ombord på Viking Cinderella, Stock-

holm – Mariehamn – Stockholm. Ombordstigning kl.15.15 
på torsdagen och avstigning kl.15.30 på fredagen. Arrangö-
rerna ser fram emot extra stort deltagande. Välkomna!

www.traskydd.com

Ulf S Gustafsson, vd för Bygg & Järnhandlarna 
rapporterar om Vilmaprojektet

God Jul 
&

Gott Nytt År!

Temadagarna 2013 


