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SVENSKA TRÄSKYDDSFÖRENINGEN
SVENSKA TRÄSKYDDSINSTITUTET

Svenska Träskyddsföreningens nya konsumentinriktade hem-
sida har fått en flygande start. Vi har redan haft mer än 
över 10.000 unika besökare sedan starten, som i genomsnitt 
tittat på 3 sidor i drygt 2 minuter. Sidan är interaktiv och 
intresserade hemmafixare kan ladda upp egna bilder från sina 
projekt. Vi har gäst- och expertbloggare och försöker få med 
så många inspirationsbilder som möjligt. 

Skogsindustriernas/Svenskt Träs videomaterial med byggtips 
och vår egen materialkalkylator finns också med.

Allt butiksmaterial för marknadskampanjen 2013 är i samma 
formgivning som byggaute.nu. Gå gärna in på sidan och lägg 
in era egna bilder! Meningen är att hålla sidan levande under 
sommarhalvåret och sedan gå ner i viloläge under vintern för 
att återstarta när säsongen börjar igen. 

Byggaute.nu

Bli medlem och logga in för 
att skapa din egen sida och 
kommentera i forumet.

Genom expertbloggen kan 
vi lyfta specifika områden.

ByggaUte.nu är vår konsumentinriktade sida 
med forum, byggbeskrivningar och mycket mer.
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Årsmötet

Svenska Träskyddsföreningens och 
Träskyddsinstitutets årsstämmor 
hölls i Vaxholm i slutet av maj.  
Traditionella årsmötesfrågor be-
handlades och en ny suppleant, 
Anna Plym-Forshell, SCA, valdes in 
i styrelserna. 

En mycket diskuterad punkt 
på årsmötet och det efterföljande styrelsemötet var 
händelserna kring Tanalith E-7. Styrelsen konstate-
rade att alla tekniska frågor hanteras av NTR men  

gjorde ett skarpt uttalande att Föreningen fördömer Lonzas 
agerande i fallet.    

Årsmötet bjöd också på två intressanta presentationer – av 
Christer Green från Branschrådet Vilma och av tre studenter 
från Kungl. Tekniska Högskolan, KTH.   

Vilma
Genomgången av Vilma-projektet på årsmötet handlade om 
hur dokumenthanteringen kring 20 åriga rötskyddsgaran-
tin ska inlemmas i Vilmas digitala affärssystem. Det kom-
mer att krävas mycket engagemang och aktivitet från både 
träskyddsindustrins producenter såsom certifierade Vilma- 

leverantörer och från kunderna – bygghandeln och  
entreprenörerna. De företag som är intresserade bör snarast  
kontakta kansliet, mikael@traskydd.com, eller Christer 
Green, christer.green@branschradet-vilma.se.       

Anna Plym-Forshell,  
SCA Timber AB

... och Christer Green från Vilma.

Besök av tre studenter från KTH...
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NTR
Vid NTRs årsmöte i slutet av 

 maj så valdes Ulrik Lindgren, 
 Ingarp Träskydd, till ny 

ordförande i styrelsen. 
Han efterträder Knut Einar  
Fjulsrud, Treindustrien, Oslo, 

 som går i pension under 
detta år. Övriga ordinarie 
ledamöter i NTRs styrelse är 
Bjarne Lund Johansen, 

Traeinformation, Danmark, Atle Nielsen, Moelven, Norge 
och Ove Sjölind, Ab Påras Oy, Finland.   

Vid NTRs styrelsemöte tidigare i år så beslutades att ut-
reda möjligheterna att införa ett nytt regel- och klassifi-
ceringssystem för s k flow coat-behandling för fönsterindu-
strin. Vid senaste mötet hanterades också de allmänt kända  
frågorna kring Lonza och Tanalith E-7, vilket rapporterats 
av kansliet i annat sammanhang. 

Forskningsresultaten
Träskyddsinstitutets forskningsutskott fattade ett omväl-
vande beslut i början av året. I år gör vi ett temporärt uppe-
håll i finansiering av nya forskningsprojekt och koncentrerar 
arbetet på resultatspridning. Tidigare uppnådda resultat,  
t ex i avfallsrapporten, ska användas mer aktivt och en 
handbok med argumentering ska tas fram som hjälp för 
medlemsföretagen.  

Temadagarna 2013  
– ändring av plats!
På allmän begäran så har platsen för Temadagarna 2013 
ändrats. Nu är det slutligt bestämt att vi kommer att träffas 
på Hindåsgården Konferens & Spa i Hindås utanför Göte-
borg. Vi hoppas att det blir enklare att nå detta resmål och 
att vi återigen får mycket stort deltagarantal. Programmet 
håller på att slutföras och skickas ut med inbjudan efter 
sommaren. Hjärtligt välkomna! 

KTHs träprojekt i Kongo
Tre studenter från KTH Industriell Design, Josefine Grimfelt, 
Hanna Lundén och Alexander Möllerstedt, är med och driver 
ett samarbetsprojekt mellan KTH och bl a SIDA med syfte att 
bygga en skola i södra Kongo. Konstruktionen, i huvudsak 
impregnerat virke från Sverige, ska vara enkel att förstå,  
anpassad till de lokala förhållandena och lätt att montera 
med tillgängliga resurser. 

Projektet indelas i flera etapper; konstruktion och dimen-
sionering för en enkel hallbyggnad med begränsat antal  
dimensioner, framtagande av beslag och monteringsanvis-
ning, paketering och logistik för transporten. Träskyddsför-
eningen kommer att sponsra med virke och sedan använda 
projektet i vår kommunikations- och lobbyverksamhet. 

Ulrik Lindgren ny ordförande

Intressant projekt 
tillsammans med KTH
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Kreosot 
Det omfattande europeiska lobbyarbetet för att få fortsatt 
godkännande för kreosot enligt Biociddirektivet kom till ett 
avgörande datum den sista april i år. Då lämnades ansökan 
för nationellt godkännande in till Kemikalieinspektionen. 
Detta kommer följas av ytterligare hållpunkter för en mängd 
information, forskningsrapporter och s k socio-ekonomiska 
studier den närmaste tiden. Arbetet sköts av en arbetsgrupp 
inom WEI tillsammans med Creosote Council Europe. Grundkursen

I början av februari hölls Träskyddsinstitutets sedvanliga 
Grundkurs i Industriell Impregnering i Borås i samarbete 
med SP Trä, Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket. 
13 personer från 10 företag deltog och fick höra föreläs-
ningar om vedanatomi och impregnerbarhet, träskydds- 
medlens godkännande och toxikologi, pumpar och bland-
ningsutrustningar, arbetsmiljö och personlig skyddsutrust-
ning, samt om regler kring yttre miljön. Kursen innehöll 
också många praktiska övningar i SP Träs laboratorium.

KEMIs avgifter
Regeringen har fattat beslut om höjning av de årsavgifter 
som Kemikalieinspektionen ska ta ut för biologiska och ke-
miska bekämpningsmedel. Höjningarna är väsentliga och 
kansliet kan sända detaljerna till intresserade medlemmar.

Martin Erlandsson presenterade.

Ett glatt gäng på grundkurs hos SP Trä i Borås.

LCA av stängselstolpar 
och sågat virke    
IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att inom kort presen-
tera sin livscykelanalys av stängselstolp och och sågat virke 
i jämförelse med plaststolpar, sibirisk lärk från Sibirien och 
robinia från Centraleuropa. Preliminära data, som Martin 
Erlandsson visade på årsmötet i maj, pekar på stora miljö-
fördelar för svenska impregnerade produkter.
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Träimpregneringsindustrin i Sverige,  
produktionsåret 2012, prel.

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

2012 (m3) 2011 (m3) Förändring 2011-2012 (%)*

Totalproduktion inkl export 1 319 800 1 321 400 -0,1
Producerande enheter 63 68 -7,4
Sliprar 20 900 21 300 -1,8
Stolpar 37 100 37 700 -1,7
Sågat och hyvlat virke 1 201 200 1 190 300 0,9
Stängselstolpar 38 500 46 000 -16,3
Fönster-/dörrsnickerier 14 300 15 800 -9,6
Övrigt 7 800 10 300 -24,2

Vattenlösliga medel 1 251 600 1 242 150 0,8
Oljelösliga medel 15 800 17 900 -11,7
Kreosot 52 400 61 350 -14,7

Furu 975 200 916 800 6,4
Gran 344 600 404 600 -14,8

Totalexport 569 800 598 650 -4,8

Sliprar 0 1 950
Stolpar 24 500 27 700 -11,4
Sågat och hyvlat virke 525 500 542 900 -3,2
Stängselstolpar 17 600 17 300 1,7
Fönster-/dörrsnickerier 1 800 1 800 -0,6
Övrigt/Other 400 7 000 -94,6

Vattenlösliga medel 542 300 561 850 -3,5
Oljelösliga medel 2 600 3 200 -17,6
Kreosot 24 900 33 600 -25,9

Furu 307 600 292 350 5,2
Gran 262 200 306 300 -14,4


