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Kurs i Industriellt Träskydd 
Grundkurs och Repetitionskurs 
Plats: KTH Byggnadsmaterial, Brinellvägen 23, Stockholm 

Tid: 3 - 5 februari 2019 

 

Kurs i industriellt träskydd anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket, KTH och 
RISE. Kursen i sin helhet ger Arbetsmiljöverkets behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV 
samt Träskyddsinstitutets grundutbildning i industriellt träskydd. 

Användning av träskyddsmedel i behörighetsklass 1 AV kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. För hantering 
av dessa medel gäller att minst en person från företaget ska ha genomgått en av Arbetsmiljöverkets anordnad 
utbildning och avlagt godkänt prov. De kursdeltagare som inte önskar klass 1 AV-behörighet kan avstå från 
att skriva den avslutande skrivningen. De kursdeltagare som redan har klass 1 AV-behörighet men som 
behöver gå repetitionskurs, kan välja att bara delta på repetitionskursen och skriva provet.  

Kursen vänder sig till 
• Impregneringsoperatörer, arbetsledare, chefer m fl inom träskyddsindustrin 
• Försäljare och teknisk personal hos leverantörer av träskyddsmedel 
• Andra träskyddsintresserade hos organisationer, myndigheter, forskningsinstanser etc 
• Alla som hanterar träskyddsmedel i klass 1 AV och klass 2 AV. 

Syfte 
Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper om: 

Träegenskaper 
Trä, träskadegörare, impregnerbarhet 

Tekniska  träskyddsfakta  
Träskyddsmedel, träskyddsanläggningar med teknik, kvalitetskontroll, arbetsmiljöregler och praktik. 
Klassificerings-, godkännande- och kontrollregler inom NTR systemet. 

Risker och skydd för människa  och mil jö 
Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens regler och hur dessa tillämpas i praktiken. 
Toxikologi för träskyddsmedel och byggprodukter i beständigt trä enligt NTR-klass. 

Efter genomgången utbildning ska deltagarna vara medvetna om de krav som finns angivna i 
Arbetsmiljölagen, Miljöbalken och för arbetet gällande föreskrifter. 

Kursen ger vidare deltagarna praktiska kunskaper om hur intern driftkontroll utförs vid 
träskyddsanläggningar.  

Genomgången kurs ger deltagarna behörighet och utbildningsbevis av Arbetsmiljöverket för hantering av 
bekämpningsmedel i behörighetsklass 1 AV. Kursdiplom för genomgången kurs utdelas. 
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Medverkande 
Dennis Aregarn, BASF AB/Dr Wolman GmbH 

Anders Clang, RISE 

Maria Dalin, Arbetsmiljöverket 

Johan Helgesson, Kemikalieinspektionen  

Jöran Jermer, Kalmar 

Peter Augustsson, RISE 

Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen/Träskyddsinstitutet/NTR 

Kursinformation 

Kursledare 
Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen/Träskyddsinstitutet, tel 08-791 23 57 

Jöran Jermer, Kalmar, tel 070-510 29 17 

Fakturafrågor 
Branschkansliet, kundreskontra@branschkansliet.se  

Kursavgift 
Kursavgiften är 11 000 kr/deltagare inkl moms (8 800 kr/exkl moms) och inkluderar kursmaterial, lunch och 
kaffe under hela kursen samt gemensam middag dag 1. 

Observera att kurskostnaden för Föreningens medlemmar bekostas helt av Föreningen, se även 
anmälningsblanketten. 

Kurslokal 
KTH Byggnadsmaterial, Brinellvägen 23, Stockholm. Samling vid huvudentrén.  

Vägbeskrivning kommer att skickas senare tillsammans med deltagarförteckning. 

Anmälan och betalning 
Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett senast den 13 januari 2020. Kursavgiften inbetalas till Svenska 
Träskyddsinstitutet, bankgiro nr 303-5029. Ange företag och kursdeltagare 

OBS! För företag som är medlemmar i Föreningen är kursen kostnadsfri. 

Avanmälan 
Vid avanmälan efter den 25 januari 2020 debiteras halva kursavgiften. 

Hotell  
Kursdeltagarna bokar och betalar hotellrum på egen hand. 

Detal jerat kursprogram bifogas. 
Länk till ANMÄLNINGSFORMULÄR (för dator eller mobil) 

QR-kod för anmälan i mobil  
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