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Årets Temadagar om Träskydd på Konstakademien
i Stockholm den 9–10 november var helt fullsatta med
80 deltagare och ett mycket lyckat evenemang.
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Programmet inleddes av Dr Ed Suttie från det brittiska

extra framträdande gjordes av riksdagsman Emma Hult,

forskningsinstitutet BRE. Han höll ett intressant och

Mp, som genom sin bakgrund som byggnadsingenjör har ett

väldigt inspirerande föredrag om modernt träbyggande

mycket starkt intresse av träbyggande.

och träets bidrag till en bättre miljö. Därefter presenterade
professor Magnus Wålinder, KTH, pågående träforskning
om biobaserade byggmaterial och Träskyddsföreningens
KTH-doktorand Magnus Larsson följde upp med en visionär
redogörelse om arkitektur bortom tid och rum.
Vidare fick vi genom Tomas Staafjord, Länsstyrelsen i
Västerbotten, Stig Bardage och Pia Larsson-Brelid, RISE,
del av forskningsresultat från fältförsök i Björnlandets
nationalpark, en visning av Svenskt Träs Trärådhuset
av Johan Fröbel samt en uppdatering om pågående
standardiseringsarbete och europeiska regelverks
inflytande på vår bransch av Mats Westin, RISE. Ett kort
forts. >>
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Helena Lindahl och Said Abdu

forts. Temadagar om Träskydd
I samband med torsdagens lunch gjordes en rundtur i
Riksdagshuset med Said Abdu, L, och Helena Lindahl,
C, som ciceroner. På torsdagskvällen festades rejält på
Wallmans salonger.
Fredagens program innehöll presentationer om
träbyggnadslobbyn av Niclas Svensson, om modern
marknadskommunikation av Jimmy Andersson, en
genomgång av globala marknadsläget för sågade trävaror
av Magnus Niklasson och till sist så framförde Jöran Jermer
synpunkter och funderingar på framtiden för svensk
träskyddsindustri och träskyddsforskning. Avslutningsvis
gjordes en rundvandring på Kungl. Slottet. De flesta
presentationerna hittas på www.traskydd.com

Niclas Svensson

Magnus Niklasson

Ulrik Lindgren, Ingemar Nilsson, S,
Tommy Karlsson, Mikael Westin, Isak From, S

Emma Hult , Mp

www.traskydd.com
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Fokus på lobby och
intressebevakning
Med Temadagarnas besök och rundvandring i Riksdagshuset
så ville vi poängtera Föreningens ökade insatser på att bevaka
och påverka det politiska beslutsfattandet.

Marie-Louise
Wernersson, C

Vi har upparbetat mycket goda relationer med flera

lobbyarbetet, ladda ned här! Detta arbete är naturligtvis

riksdagsmän vilket bidragit till att de skrivit riksdags-

något som ska ske i hela Sverige och vi har under hösten

motioner till stöd för trä- och träskyddsbranschens

varit fortsatt aktiva ute i regionerna och har besökt bl a

utveckling. Läs motionerna här:

kommunstyrelsernas ordförande i Eksjö och Falkenbergs

Byggnation med trä – ett bioekono... Ola Johansson (C)

kommuner. Vi har också gjort industribesök i Ingarp

Underlätta för den svenska träindustrin ... Said Abdu (L)

med riksdagsman Emma Hult, Mp, och i Kälarne med

Läs särskilt motionen Byggnation med trä – ett

företrädare för Östersunds kommun.

bioekonomiskt hållbart alternativ, undertecknad av flera
riksdagsledamöter från Centerpartiet –
avsnittet Ansvarfullt bruk av miljövänliga
träskyddsmedel, är en utmärkt
sammanfattning av vår argumentering.
I början av hösten så uppvaktade vi också
bostadsminister Peter Eriksson, Mp.
Regeringen lägger via Boverket nu mer
pengar på stöd till utemiljöer i socialt
utsatta områden och upprustning av
utemiljöer vid skolor. Vi vill gärna initiera
och vara delaktiga i sådana projekt och
har tagit fram en PM som grund för det

Industribesök
i Kälarne. I mitten
Anders Edvinsson, S

www.traskydd.com
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Skatt på träskyddsmedel?
Den utredning om översyn av bekämpningsmedelsskatten
som startades av regeringen i början av året har nu lämnat
sitt betänkande, SOU 2017:102, ladda ned här! På sid
178 anges att man bedömt att en skatt på biocider inte
är ett effektivt styrmedel och man föreslår därför ingen
förändring, dvs ingen skatt föreslås.
Betänkandet kommer nu att beredas inom
Finansdepartementet och därefter fattas beslut om
eventuell remiss till näringslivet och organisationer samt
om huruvida förslag/proposition ska föreläggas Riksdagen.
Beroende på departementets överväganden så kan
lobbyinsatser komma att krävas även under 2018.

NTR-trä och Svanen?
Grundregeln för Svanen-märkning är att virke
impregnerat med biocider inte får användas
– med undantag för träskyddsklass NTR
B vilket får användas. Därutöver kan

Oavsett dessa undantag måste man också uppfylla
krav avseende oönskade kemiska ämnen. Men här
gäller också vissa vikt % regler som gör att
några av våra senare träskyddsmedel kan

göras undantag för virke i kontakt

accepteras.

med söt- eller saltvatten, virke i
direkt markkontakt, virke i bärande

Vi vill därför uppmana impregnerings-

konstruktioner där krav på viss

företagen att tillsammans med sin medels-

hållfasthet krävs samt virke ovan

leverantör utreda möjligheterna att bli

mark där det finns betydande risk för
rötangrepp (här är regeln dock rejält otydlig).

godkända inom Svanen. Sådant godkännande/
registrering måste ske individuellt av företagen.

Läs mer om Svanen-märkning här!

2018 års Grundkurs i Industriell Impregnering
kommer att hållas den 5 – 7 februari hos Kungl. Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.
För frågor kontakta mikael@traskydd.com

www.traskydd.com
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ABM07 Trä
Svenskt Trä har tidigare i år godkänt

först när detta förhandlats fram

standardkontraktet ABM07 Trä, Allmänna

med motparten BKK, Föreningen

bestämmelser för köp av Trävaror. Dessa bestämmelser

Byggandets Kontraktskommitté, för

har branschspecifika tillägg till det generella

att helt ersätta nu gällande ABM07.

ABM07 och har utarbetats av Skogsindustrierna/
Svenskt Trä, TMF Trä- och Möbelindustriförbundet

Säljare av impregnerade trävaror kan själva avgöra

och Svenska Träskyddsföreningen. Dessutom har

om de vill använda ABM07 Trä vid försäljning till

Byggmaterialhandlarna deltagit i förhandlingarna

yrkesmässig byggverksamhet.

men de kommer att kunna stå bakom ABM07 Trä

Läs mer här!

NTR
Nordiska Träskyddsrådets, NTR, digitala databas och digitala system
för tredjepartskontrollerna är nu klara att användas från och med
säsongen 2018.
Detta innebär att de kontrollanter som besöker

Som en följd av NTRs tidigare beslut att höja

impregneringsanläggningarna nästa år kommer att

medlemsavgiften för de nationella föreningarna

arbeta och registrera besöket digitalt. Systemet arbetar

så beslutades även om mindre höjningar av

fortfarande helt företagsindividuellt men statistik

godkännandeavgifterna för träskyddsmedlen och

kommer att samlas konfidentiellt och i sammanfattad

en justering av avgifterna för de utom-Nordiska

form för de nationella föreningarna. Med detta så avser

producentföretagen.

NTR att ytterligare stärka samordningen av reglerna
och kontrollverksamheten.

NTRs styrelse beslutade också att anta bifogade
Rekommendation avseende träskyddsbehandling av trä

Vid styrelsemöte i NTR beslutades nyligen att omvälja

i vangstycken för att uppfylla NTR träskyddsklass.

experterna i NTRs Teknikergrupp;
Niels Morsing, Danmark
Petteri Torniainen, Finland
Per Otto Flaete, Norge
Pia Larsson-Brelid, Sverige
Nasko Terziev, Sverige

www.traskydd.com

Ladda ned här!
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ByggaUte.nu
Årets marknadskampanj med inspirationsmagasinet
och ökad annonsoptimering i Instagram, Facebook,
Pinterest, Adwords och Youtube har dragit mycket
trafik till hemsidan och lett till att våra populära
filmer vistas nästan 300 000 gånger under säsongen.
Se gärna den detaljerade statistiken HÄR!

Mike Dickinson och Ulf S. Gustafsson
Vid Svenska
Träskyddsföreningens
styrelsemöte i början av
december så avtackades
Mike Dickinson och Ulf S.
Gustafsson för många års
engagerat styrelsearbete.
Mike har arbetat i
träskyddsbranschen i
över 40 år och deltagit i
Föreningens arbete sedan
1990-talet. Ulf har varit
Byggmaterialhandlarnas
representant i styrelsen i
nästan 10 år.

God Jul & Gott Nytt År!
www.traskydd.com

