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Grangaranti?
Det är nu snart tio år sedan
svenska
träskyddsbranschen införde den 20 åriga
rötskyddsgarantin för NTR
A och NTR AB i konsumentförhållanden – och för
fem år sedan började det
nya NTR Dokument 1 del
2 Gran, att gälla. Därmed
kunde intresserade företag
producera bl a träskyddsklass NTR Gran, avsett för panel för utomhusbruk,
vindskivor, vattbräder, tegelläkt och spikläkt. Bräder
för altandäck omfattas dock inte av träskyddsklass
NTR Gran.
Träskyddsföreningens styrelse har under vintern diskuterat ett eventuellt införande av en liknande 20 års garanti
för NTR Gran. En arbetsgrupp bestående av Henrik Egnell,
Bergs Timber AB, Johan Fröbel, Svenskt Trä och Mikael
Westin, Svenska Träskyddsföreningen, har tagit fram ett
förslag som nu skickas ut på remiss till medlemsföretagen. Avsikten är att samla in branschens synpunkter under sommaren och hösten för att sedan, om möjligt, fatta
beslut vid extra stämman i december om genomförande
inför säsongen 2017.
Klicka och läs mer:
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Garantisedlar
NTR A och NTR AB
Föreningen vill starkt rekommendera medlemsföretagen att bli certifierade Vilma-leverantörer för att kunna klara sin hantering av garantisedlar på ett effektivt
sätt. Bollen ligger nu hos vår bransch att se till att
resultaten av detta mångåriga projekt kommer till användning! Intill dess måste dock de svenska producenterna av NTR virke fortsätta att hantera och distribuera
sina tryckta garantisedlar för NTR A och NTR AB på ett
ansvarsfullt sätt.
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Vi har med hjälp av Effect Reklambyrå tagit fram en ny
uppdaterad version av garantisedlarna i ett nytt snitt.
Garantisedlarna är nu i ensidigt A5 format med tryck på
båda sidor. De finns i versioner för NTR A (aminbas), NTR
A (krombas) samt NTR AB. Garantisedlarna ska alltid ha
ett företagsindividuellt utförande med angivande av aktuellt träskyddsmedel och impregneringsverkets namn.
Medlemsföretagen i Svenska Träskyddsföreningen, vilka är
de som ansvarar för garantins åtagande, kan vända sig
till Effect Reklambyrå för att få hjälp med tryckningen av
garantisedlarna eller erhålla nödvändigt material för egen
tryckning.
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Förslaget till garanti för NTR Gran
kan laddas ner här
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Kontakta Effect Reklambyrå här
för hjälp med nya garantisedlar

TRÄSKYDDSAKTUELLT utkommer med 2-4 nummer/år
Ansvarig utgivare: Mikael Westin, tel 08-791 23 57
Redaktör: Ulla Britt Kronberg, tel 08-791 23 60
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www.byggaute.nu

Klicka här för att komma
till byggaute.nu

Vår konsumentinriktade sajt www.byggaute.nu är nu inne
på sin fjärde säsong. Vi håller den bara öppen och aktiv
under sommarhalvåret – i år var starten i samband med
Påsk. Under månaderna april och maj så har vi redan haft
6545 unika besökare som stannat i snitt drygt 1 minut
och tittat på 2,07 sidor. Vi visar två nya filmer där Ingvar
”Torparn” Johansson berättar om NTR systemet och en där
en byggare lägger om ett tak med NTR Gran läkt. Filmerna
är också åtkomliga via YouTube och i vårt Facebook-flöde
och har tillsammans visats över 27 726 gånger.
Klicka på
bilden för
att titta på
filmklippen
(YouTube)

Träskyddslobbyn
Under året har vi fortsatt jobbat för att skapa bra kontakter med viktiga beslutsfattare. I februari ordnades ett
besök för riksdagsmannen Ingemar Nilsson, S, vid SCAs
impregneringsanläggning i Bollsta. Ingemar Nilsson representerar Västernorrlands län och sitter i Närings- och
Finansutskotten. Han har en bakgrund i sågverksbranschen och driver ofta frågan om ökat byggande i trä. Avsikten med besöket var att informera om träskyddsbranschens aktuella frågor.
- Det finns väldigt många fördelar med att bygga i trä.
De främsta är klimat- och miljöskäl. Träskyddsbranschen
kan tydligt bidra med produkter som kan vara ett förstahandsval vid byggande i utsatta situationer. På så sätt kan
träbyggandet bli en helhet och öka sin konkurrenskraft,
kommenterade Ingemar Nilsson efter rundvandringen.

Besök för riksdagsmannen Ingemar Nilsson, S, vid SCAs
impregneringsanläggning i Bollsta

www.traskydd.com

Vidare så hölls ett möte i Skövde den 16 juni med kommunalrådet Leif Walterum, (C), som varit en pådrivande
kraft inom svenskt träbyggande i allmänhet och i Västsverige och inom det omfattande projektet Trästad i synnerhet. Flera regionala träffar
planeras i samarbete med
Niclas Svensson, tidigare
chef på Träbyggnadskansliet som nu driver egen
konsultverksamhet. Möten kommer att hållas bl a
i Falun, Karlstad och SkelKommunalrådet Leif Walterum och projektledare
lefteå.

Marianne Gustafsson vid Västra Götalandsregionen

Som ytterligare ett led i
vårt lobbyarbete mot riksdagspolitiker sammanförde vi vår träskyddsdoktorand Magnus Larsson och
professor Magnus Wålinder
vid Kungl. Tekniska Högskolan med Liberalernas
Träskyddsdoktorand Magnus Larsson med Liberalnäringspolitiske talesman
ernas näringspolitiske talesman Said Abdu
Said Abdu. Vi hade strax
innan jul ordnat ett företagsbesök för Said Abdu, och hans
särskilda intresse för utvecklingsfrågor var anledningen till
det uppföljande mötet på KTH.
Dessa aktiviteter kommer att följas upp under hösten och
vintern 2016 med fler besök, informationsmöten och en
fördjupad dialog i några utvalda frågor.
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Stämman
Årets föreningsstämma torsdagen den 19 maj
skulle ha hållits i Skellefteå i samarbete med
Luleå Tekniska Universitet och TräCentrum Norr.
Tyvärr gjorde rådande flygkaos det omöjligt för
de sydsvenska deltagarna att nå Skellefteå, vilket ledde till att stämman hölls som telefonkonferens. Trots detta kunde alla stämmobeslut
fattas på rätt sätt. Till ny ordinarie ledamot i
styrelsen valdes Michael Löfgren, Rundvirke Poles AB, och till ny suppleant valdes Martin Axén,
Koppers Sweden AB. Styrelsens förslag till införande av 20 års rötskyddsgaranti för NTR Gran
diskuterades och man beslutade att remittera
det till medlemsföretagen.
Det planerade informationsprogrammet vid LTU
och TCN kortades dock avsevärt och föreningsmiddagar hölls därefter i både Skellefteå och
Stockholm. I Skellfteå avtackades avgående revisorn Bengt Möller

Kreosot
Kemikalieinspektionen, som är EUs utvärderande myndighet i frågan om godkännande av kreosot, fattade sitt
beslut i slutet av mars. För järnvägsslipers och ledningsstolpar är kreosot nu godkänt, förutom i kontakt med
sötvatten, i ytterligare en femårsperiod fram till och med mars 2021.
För andra användningsområden är läget fortfarande oklart eftersom utvärderingen fortsätter och ytterligare argumentering och rapporter från kreosottillverkarna, träskyddsindustrin och slutanvändarna håller på att tas fram.

Lars Nordén
Svenska Träskyddsföreningens och Svenska Träskyddsinstitutets styrelseledamot Lars Nordén
avtackades på styrelsemötet i mars, efter många
års engagerat arbete i styrelserna och utskotten. Lars invaldes i slutet på 1990-talet och har
varit en mycket uppskattad expert i träskyddsfrågor med ett övergripande intresse för vår
bransch och gedigen kunskap om marknaden.
Lars har under åren representerat InJecta AB,
Osmose Sweden AB och Koppers AB, och kommer nu driva egen konsultverksamhet.

www.traskydd.com
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Kursen – Industriellt Träskydd

Årets Grundkurs i Industriellt Träskydd
hölls i samarbete med SP Hållbar Samhällsbyggnad i Stockholm i början av februari.
Som vanligt hölls en del av undervisningen av
Maria Dalin, Arbetsmiljöverket och av Johan
Helgesson, Kemikalieinspektionen. Grundkursen hade 13 deltagare från 9 företag och till
repetitionsdelen, som utgjorde tredje dagens
program, kom ytterligare 5 deltagare från 3
företag.

www.traskydd.com
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Nej till trä/plast-kompositer
Svenska Träskyddsföreningen är sedan några år medlem i den brittiska Timber Decking & Cladding Association, TDCA, som arbetar
med marknadsföring av trädäck och paneler. Under vintern kom
ett förslag upp i TDCAs styrelse att inom deras arbetsområde också ta med trä/plast-kompositer. Träskyddsföreningen har sagt ett
tydligt nej!, till ett sådant beslut.
I syfte att förklara situationen besökte TDCAs VD, Janet Sycamore,
Föreningens styrelse i mars för att presentera TDCAs verksamhet,
deras medlemmars inställning och marknadsutvecklingen i UK. Vår
inställning ändrades dock inte, och vi höll bestämt fast vid kravet
att TDCA ska arbeta endast med ”solid wood”. Efter detta så har
frågan bordlagts eftersom enighet i TDCAs styrelse är ett krav.

Janet Sycamore, VD
för brittiska Timber
Decking & Cladding
Association, TDCA
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At Turning Tors
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- 11, 2016
Hotel: Park
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Nordiska Träskyddsrådet höll sitt årsmöte den 1 juni hos Teknologisk Institut i
Taastrup utanför Köpenhamn. Samtliga styrelseledamöter och ordföranden blev
omvalda och avgifterna lämnades oförändrade. Av de pågående projekten kan nämnas en revision av NTR Dokumenten, en LCA studie av trall, gemensam databas för
kontrollorganen samt beslutet att registrera NTR som en ideell förening i Sverige.
2016 års NTR dagar hålls i Malmö 9 – 11 november
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Bat och Bref

Hektar Live

Föreningen och branschen måste framföra ett stort tack till de
personer och företag som för vår skull är engagerade i referensgruppen och som referensanläggningar i det omfattande arbetet
med att på europanivå ta fram gemensamma regler för vad som
ska vara bästa möjliga tekniker – Bat – i impregneringsindustrin.
De deltagande är Lars Brag, Varberg Timber, Christer Fält och Niclas Larsson, SCA Timber, Michael Löfgren, Rundvirke Poles, Mattias Thorsson, Rörvik Timber Tranemo, Helena Thorwaldsson och
Henrik Egnell, Bergs Timber samt Jöran Jermer, SP, som samordnande teknisk expert. Flera Lync-konferenser har hållits under
året och en väldigt stor mängd enkätfrågor har krävt utredningsarbete och tydliga svar.

Tillsammans med byggföretaget Sjöliv, som bygger bryggor i Stockholms skärgård, deltog Träskyddsföreningen med en monter på mässan
Hektar Live i början av mars. Mässan hölls i samband med Allt för sjön i Stockholm och drog till
sig över 24 000 besökare. En del av dessa kom
också till vår monter där huvudattraktionen var
ett bygge av en stenkista för en brygga, samt ett
klassiskt snyggt impregnerat trädäck och specialgjorda möbler.

Naturvårdsverket är Sveriges representant i förhandlingarna om
det som kallas STS Bref. Där är impregneringsbranschen ihopslagen med en mängd andra branscher och material, målning,
lackering osv. Huvudintresset i vår del synes vara för kreosotimpregnering, men saltimpregneringsindustrin behöver bevaka och
delta i alla oerhört omfattande enkäter samt ställa upp för besök.
Tidsplanen är att ett utkast till Bat/Bref ska föreligga i slutet av
2016, under 2017 ska intressenterna kunna ge kommentarer och
sedan fattas beslut av EU i början av 2018. Därefter löper en tid
på fyra år innan reglerna blir krav vid miljötillståndsgivning.
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Vår trotjänare Ulla Britt Kronberg
har varit anställd på Institutets
och Föreningens sekretariat sedan
1983. Det ger 33 år av hängivet
arbete för medlemsföretagen och
träskyddsindustrin. Ulla Britt
har hunnit med att lära känna
de allra flesta i vår bransch, har
planerat, ordnat och varit med på
många Temadagar och utskotts- och
styrelsemöten – och dessutom skrivit
mängder av protokoll! Ulla Britt har effektivt skött all administration och ekonomi,
de senaste åren även för Nordiska Träskyddsrådet. Ulla Britt
tackades för all vänskap och sina värdefulla insatser, vid
årsmötet i Stockholm och önskades all lycka i framtiden och
sitt liv som pensionär.
Vid årsmötesmiddagen höll Ulla Britt detta tal:
Mikael har bett mig skriva mina minnen och råd vad gäller mina arbetsuppgifter innan jag slutar. Följande citat och verser har inte att göra med
mina arbetsuppgifter utan är mer del av intryck, som här tar sig uttryck,
i något av ett avtryck, kalla det ”testamente”, om man så vill.
- Vill inleda med att citera Tage Danielsson med klokorden:
”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp!”
- Einstein, nobelpristagare i fysik har sagt:
”I oreda finns enkelhet, i dissonans finns harmoni, mitt i svårigheterna
finns möjligheter!”
- Okänd:
”Att klaga är som att gunga gungstol. Det känns skönt när man gör det,
men man kommer ingen vart.”
- Som gammal latinare har två uttryck fastnat från skoltiden, värda att
komma ihåg och tänka på:
¤ ”Ars longa, vita brevis – Konsten är lång, men livet är kort.”
¤ ”Crea diem –Carpe diem – Skapa dagen och fånga dagen!”
För mig hör de båda uttrycken ihop. Kanske är det lättare att fången
dagen, om man själv har varit med att skapa den?
Alla intryck, erfarenheter, lärdomar m.m. under åren är förstås
inte lätt att sammanfatta i några rader men här är ett försök:
I kväll så sakteliga börjar försöken,
ta farväl från jobbet och branschen och säga adjö’ken.
Jag – en trotjänarinna, snart dags att pensionera
I drygt 30 år jobbat för att vår bransch profilera
Jag vill nu er tacka med en vers och lite mera.
Hur ska man då mig, blivande pensionär rubricera?
Ja, utan att alltför mycket säga och briljera,
men visst finns det superlativ att addera.
Gillat att nya idéer, uppslag, åsikter lansera,
många konferenser, möten det funnits att organisera.
Min betydelse, insats, pliktkänsla kanske svår att radera.
Att jag haft glöd och inlevelse kan man nog konstatera.
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Gillar gärna och bra på att filosofera
och då och då även kloka ord citera.
Vissa stunder jag också i köket kan briljera,
och förödande goda kakor till vänner fabricera.
Gillar att dekorera och blommor smakfullt arrangera
och till kollegor, vänner också album komponera
som på de flesta med uppskattning kan imponera.
Finns det då inget negativt att addera?
Jo, vara tidsoptimist, som drag inte lätt att attrahera
och blandat ordningssinne kan inte alltid imponera.
Men för mig mindre viktiga detaljer att konstatera
när jag nu gör ett försök att min ”UB-era” summera.
Som människa vill jag mig högt värdera.
Därför kommer frågan – vad nu prioritera,
när pensionär jag snart mig kan titulera.
På det måste jag snart börja fundera.
Men nu är det dags att celebrera och applådera!
Jag som inte gärna i skön gungstol vill parkera.
Vem vet, kanske från Stockholm jag vill emigrera
för att nya bekantskaper kunna etablera.
Vill tacka för många trevliga, intressanta år med branschen,
önskar er alla framför allt hälsa, lycka, välgång och mycket mera!
Till sist, för er alla jag nu mitt glas vill höja
utan att särskilt länge med min hyllning dröja
vill jag för oss alla och branschen utropa
ett sjungande HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!

TräskyddsAktuellt

Träimpregneringsindustrin i Sverige,
produktionsåret 2015
2015 (m3)

2014 (m3)

Förändring 2014-2015 (%)*

Totalproduktion inkl export
Producerande enheter
Sliprar
Stolpar
Sågat och hyvlat virke
Stängselstolpar
Fönster-/dörrsnickerier
Övrigt

1 560 400
60
20 900
29 950
1 450 000
41 250
16 400
1 900

1 504 700
64
28 650
34 650
1 384 300
39 500
14 600
3 000

3,7
-6,3
-27,2
-13,7
4,7
4,5
12,5
-36,2

Vattenlösliga medel
Oljelösliga medel
Kreosot

1 496 900
16 500
47 000

1 425 900
15 800
63 000

5,0
4,1
-25,4

Furu
Gran

1 125 800
434 600

1 052 100
452 600

7,0
-4,0

Totalexport

756 600

770 250

-1,8

Sliprar
Stolpar
Sågat och hyvlat virke
Stängselstolpar
Fönster-/dörrsnickerier
Övrigt/Other

100
13 900
721 550
19 100
1 200
750

50
22 450
725 850
20 250
1 600
50

154,5
-38
-0,6
-5,6
-27,6
1 300

Vattenlösliga medel
Oljelösliga medel
Kreosot

737 000
1 200
18 400

739 350
2 800
28 100

-0,3
-58,1
-34,4

Furu
Gran

327 300
429 300

326 400
443 850

0,3
-3,3

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