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Ett fullmatat program med mycket intressanta 
och framtidsvisionära föredrag lockade över 70 
deltagare till NTR Dagarna 2018, som hölls på 
Tivoli Hotel i Köpenhamn den 7 – 9 november. 
Programmet inleddes av NTRs ordförande Atle 
Nilsen och konferensens värd Martin L Petersen, 
ordförande i Dansk Traebeskyttelse.

Alla föredrag (med något undantag) finns att hämta på 

www.ntr-nwpc.com . Särskilt intressant och glädjande 

var de två presentationerna som framfördes av Thaís 

Linhares-Juvenal som är Senior Forestry Officer på FAO. 

Hon visade först hur världens skogar och produkter av 

trä, om skött på rätt sätt, är ett värdefullt bidrag till att 

uppfylla FNs klimatmål och Agenda 2030. I sitt andra 

föredrag redogjorde hon för hur FAO arbetar för att 

utvärdera, förändra och förbättra världens befolknings ofta 

felaktiga uppfattning om tillståndet i våra skogar, och hur 

kommunikationen av korrekta fakta och information ska 

kunna bli bättre.

 

NTR Dagarna

Thaís Linhares-Juvenal,  
Senior Forestry Officer 

på FAO

https://www.ntr-nwpc.com/om-ntr/ntr-traskyddsdagar
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forts. NTR Dagarna

Teknikergruppens ordförande Niels Morsing redogjorde 

bl a för NTRs, genom Dansk Teknologisk Institut och 

Svenska Miljöinstitutet, nyligen genomförda LCA, 

livscykelanalys, för decking. Denna visar tydligt att NTR 

AB har väsentliga miljöfördelar jämfört med främst trä/

plast-kompositer och betong. Tropiska träslag är såsom 

trämaterial i samma nivå som nordiskt trä, men de långa 

transportavstånden försämrar resultaten avsevärt, 

vilket också gäller för sibirisk lärk som dessutom har 

sämre beständighet.

 

Morten Klamer, DTI, höll två föredrag, en 

lägesrapport om biocidfrågor samt en riskanalys över 

klimatförändringarnas inverkan på utomhusbyggande 

och användningsområden för NTR AB. Lone Wiggers 

från arkitektbyrån C.F. Möller Architects, talade om 

hur trä gör stora framsteg i modernt husbyggande 

och arkitektur. Hon visade en mängd exempel och 

bilder, dock utan att riktigt acceptera det nordiska 

impregnerade virkets möjligheter och fördelar.   

 

Som vanligt presenterades också nya rön kring 

träskyddsmedlen och andra träskyddsmetoder. 

Avslutningsvis hölls en paneldebatt vilken fokuserade 

på framtidsfrågor för NTR. Tunga argument framfördes 

för ett engagemang i brandskyddsfrågor.

 

Konferensdagskvällarna avslutades med rundvandring 

i Köpenhamns historiska kvarter och med ett besök på 

nya fantastiskt fina och överdådiga operahuset.

www.traskydd.com

Jesper 
Theilgaard

Niels Morsing, 
Ordf. Teknikergruppen

Atle Nilsen,
Ordf. NTR

Lone Wiggers

Bror Moldrup

Mikael Westin,  
Gen.sek NTR

Paneldeltagarna Lisa Sjölind, Leif Berglund, Morten 
Bjerknaes, Monica Björk, Niels Morsing och Odd Paulsen
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Under hösten inleddes en diskussion om NTRs framtid, 
övergripande målinriktning och strategi.

NTR har ett starkt varumärke som grundar sig på 

lång och betydande närvaro i marknaden samt de tre 

NTR dokumenten om klassificering, godkännande av 

träskyddsmedel och tredjepartskontrollen. Därmed 

kan NTR-produkternas beständighet garanteras och 

rätt impregnerat virke användas på rätt plats. Denna 

tekniska dokumentation ger de oeftergivliga krav som 

kommer att ställas på alla nya produkter som vill bli 

delaktiga i NTRs kvalitetssystem.

 

Men hoten mot de traditionella träskyddsmedlen 

kan väntas öka och biocidfria medel kan komma 

att krävas av myndigheterna och allt striktare EU 

regler. Alternativa produkter, helhetslösningar och 

nya marknader för de ganska stora volymer som 

impregneras, bör utvärderas och stimuleras. NTR skulle 

kunna ha en roll i denna utveckling.

 Brandskydds-impregnering är ett segment som 

ökar kraftigt, visserligen från en låg nivå, och anses 

av flera aktörer ha en hemvist i NTR.  Ämnet var en 

del av paneldebatten på NTR Dagarna och därefter 

har beslutats att höra de nationella föreningarnas 

synpunkter i dessa frågor. Danmark och Norge 

är pådrivande, men svenska Föreningen har en 

avvaktande attityd. Ett möte mellan NTR och 

Föreningen Nordiskt Brandskyddat Trä, NBT, är 

planerat att hållas i januari 2019.

Strategidiskussion i NTR

Sedan en tid finns inte längre i Norden något 

träskyddsmedel godkänt för användning i 

träskyddsklass NTR M. Ej heller finns några NTR M 

klassificerade varor tillgängliga för import. Samtidigt är 

trä för användning i marin miljö en efterfrågad produkt, 

inte i stora volymer men i ett viktigt sammanhang där 

konkurrensen med andra icke-förnybara material är 

stark. NTR s styrelse har därför beslutat att inbjuda 

medelsleverantörerna till samarbete för att hitta 

möjliga vägar att lösa problemet.

Träskyddsklass NTR M
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Grundkurs i Industriellt Träskydd  

Svenska Träskyddsinstitutets Grundkurs i Industriellt Träskydd 2019 hålles hos Kungl Tekniska Högskolan, 

KTH, den 4 – 6 februari. Klicka här, för inbjudan, program och anmälningsblankett

www.traskydd.com

Den brittiska träskyddsföreningen Wood Protection 

Association, WPA, har sänt oss bifogade faktablad 

med anvisningar för nordiska exportörer av NTR-

impregnerat virke till marknaden i UK. Faktabladet 

redogör för den brittiska standarden BS8417 i 

jämförelse med träskyddsklasserna i NTR systemet.

 

Svenska Träskyddsföreningens styrelse har 

diskuterat faktabladets innehåll samt den spridda 

och tvetydiga praxisen gällande impregnerat virke 

i UK. Styrelsen konstaterade därvid att läget för 

WPAs eget kvalitets- och kontrollsystem är mycket 

oklar samt att importörerna och distributionsleden, 

dvs Timber Trade Federation TTF, har svårigheter 

med vår grundsats att rätt produkt ska säljas för rätt 

användningsområde. Vi sprider således det bifogade 

faktabladet, men låter samtidigt britterna reda ut sin 

egen situation. 

Impregnerat virke till Storbritannien

Ladda ned faktabladet från WPA här!

 

Vår helt konsumentinriktade 

inspirations- och informations-sajt 

www.byggaute.nu har även under 

2018 varit populär. Med nästan 

14 000 unika besökare, 4 000 

följare på Facebook och 240 000 

filmvisningar så ligger vi på en nivå 

i paritet med året innan trots en ur 

byggperspektiv alldeles för varm 

sommar. Man spenderar också 

längre tid på sajten och filmerna.

 

Se gärna hela statistiken här!

www.byggaute.nu
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http://www.effectonline.se/SVTF/Grundkurs_Feb2019.pdf
http://www.effectonline.se/SVTF/WPA_WP_Fact_Sheet_1_NTR&8417_Nov2018.pdf
http://www.effectonline.se/SVTF/WPA_WP_Fact_Sheet_1_NTR&8417_Nov2018.pdf
http://www.effectonline.se/SVTF/Byggaute_statistik_Hela_2018.pdf
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Stämman
Svenska Träskyddsföreningens Extra förenings-

stämma 2018 hölls i Stockholm den 6 december.

Som vanligt på extrastämman så är den viktigaste 

punkten att fastställa kommande årets medlems- och 

medelsavgifter. Även i år beslutades att hålla kvar 

oförändrade nivåer vilket innebär att den s.k. FLIT-

avgiften blir 0,87 kr/kg, beräknat på ett medel med 

upptagning på 12 kg/m3 . Avgiften för kreosotmedel 

23,50 kr/ton för användare och 5 kr/ton för 

kreosotleverantör. Medlemsavgiften är också fortsatt 

2 000 kr per medlem.

Svenska Träskyddsföreningens lobbyverksamhet gentemot riksdags-  
och kommunpolitiker sker med titeln God bebyggd utemiljö. 

Vi strävar efter att åstadkomma en volymökning av NTR-

virke i det offentliga byggandet, som liknar det som skett 

på privatmarknaden. I samband med att Regeringen genom 

Boverket avsatt medel för att finansiera upprustningen av 

bl a skolmiljöer så har vi under 2018 inlett ett samarbete 

med Eksjö kommun avseende Linnéskolan i stadens 

centrum. Möjligen och förhoppningsvis kan arbetet leda 

till att vi får vara del i den ombyggnad av skolgården som 

planeras under 2019. Tyvärr har i detta fallet Boverkets 

eventuella delfinansiering bortfallit, men vi skalar ner 

projektet – i vilket vår KTH-doktorand Magnus Larsson, 

som också är arkitekt, står för utformningen. Se gärna de 

två korta filmerna som presenterar Eksjöprojektet på  

www.byggaute.nu .

 Vi har också inlett ett arbete med Nybro kommun där 

man planerar att upprusta det gamla brunnsområdet 

kring Linnéasjön. Man vill göra området mer tillgängligt 

och attraktivt, skapa samlings- och sittplatser med 

målsättningen att Linnéasjöområdet fortsatt ska 

vara ett område både för naturupplevelser och för 

utomhusaktiviteter.

 

Föreningen har därför återknutit kontakterna med det 

nätverk vi hade i de tidigare Nåbarhetsprojekten. Således 

anordnades i november en seminarievecka vid Värnamo 

Campus med svenska och internationella studenter från 

Jönköpings universitets avdelning för Industridesign. De 

många idéer kom fram under deras samarbete vidareförs 

nu till Nybro kommun för att tas tillvara i planeringen av 

återuppbyggnaden av brunnsparken. Se gärna filmen om 

Nybroprojektet på www.byggaute.nu

God bebyggd utemiljö
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Även om Sveriges Riksdag har haft svårigheter att utse en statsminister 

och därmed en regering, så har det vanliga riksdagsarbetet fortsatt. 

Detta innebär att bl a riksdagsmännen skriver motioner – förslag – om 

olika angelägna frågor. Vi har stöttat några av våra riksdagskontakter i 

detta arbete.

Riksdagsmotioner

www.traskydd.com

Emma Hult, Mp, är ordförande 

i riksdagens civilutskott vilket bl a handlägger 

regler för byggande och bostäder, har skrivit 

en motion med titeln ”En hållbar bostadspolitik”. Där 

säger hon t ex att ”Ett utvecklat träbyggande kan bidra till att möta behovet av nya och 

överkomliga bostäder av god kvalitet. Trä har egenskaper som ger bra förutsättningar för 

industriell byggproduktion, hög grad av prefabricering och serietillverkning….” ”Det är helt 

enkelt klimatsmart att använda trä som byggmaterial.”

Ola Johansson, C, skriver i sin motion ”Byggnation med trä – 

ett bioekonomiskt hållbart alternativ” om ansvarsfullt bruk av miljövänliga 

träskyddsmedel.  Där nämns att ”Kungliga Tekniska högskolan gör idag en satsning tillsammans 

med Svenska Träskyddsnäringen i syfte att ta fram framtidens produkter i trä. Fokus ligger på 

att använda träskyddsmedel för att förlänga livslängden på trä i utsatta utemiljöer. Trä som är 

behandlat med träskyddsmedel är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbart att använda. Vi 

kan idag se en ökad byggnation i trä där fler och fler överger stål och betong. Ett land som Sverige 

med en omfattande resurs i skogen kan skaffa sig en betydande och viktig roll för att med forskning 

och innovation påverka materialval vid byggnation, såväl nationellt som internationellt. Tack 

vare samarbeten som finns mellan branschorganisationer och forskningsvärlden finns det goda 

möjligheter för Sverige att vara ett föregångsland inom området.”  

Arman Teimouri, L, är näringspolitisk talesperson för Liberalerna. En 

av hans motioner har överskriften ”Ökat byggande med trä – en klimatsmart väg 

framåt”. Han skriver bl a ”Med en ökad användning av trä vid byggnation av utemiljöer, hus 

och broar kan vi göra miljön en nödvändig tjänst. De positiva effekterna vad gäller nettoutsläpp av 

koldioxid blir mycket stora i jämförelse mot när man använder stål eller betong.”….”Vi ser att det ökade 

användandet av trä i byggnationer av utemiljöer, hus och broar grundar sig i att vi har en väl utvecklad 

industri i Sverige där vi med hjälp av industriell impregnering vidareförädlar den svenska träråvaran.”…

”Ett ökat byggande med trä kan alltså både göra våra städer mer klimatsmarta och hållbara, samtidigt 

som det ger ett nödvändigt tillskott av uppdrag till en industri som håller vår landsbygd vid liv.”

Dessa motioner kommer nu att hanteras vidare i Riksdagen. Även om de inte blir accepterade 
och röstas igenom så finns kunskap och argument för våra produkter med i rikspolitiken.

Ladda 
ned hela 

motionen 
här!

Ladda 
ned hela 

motionen 
här!

Ladda 
ned hela 

motionen 
här!

http://www.effectonline.se/SVTF/mot_201819__2779.pdf
http://www.effectonline.se/SVTF/mot_201819__1469.pdf
http://www.effectonline.se/SVTF/mot_201819__460.pdf
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God Jul  & Gott Nytt År!

IVL Svenska Miljöinstitutet har, på uppdrag 

av Byggmaterialhandlarna och Svenska 

Träskyddsföreningen, gjort en utvärdering av 

RISEs tidigare rapport om lakning från impregnerat 

virke i bygghandeln. Utvärderingen visar att den 

mängd koppar som kan urlakas från impregnerat 

virke vid tillfällig oskyddad lagring är försumbar 

ur ett hälso- och miljöperspektiv. IVLs studie kan 

laddas ner här och användas vid kontakter med 

bygghandlare och myndigheter.  

Lagring av impregnerat virke i bygghandeln
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Urlakning av koppar från lagrat impregnerat virke 

Miljö- och hälsoutvärdering av studie 7P02828 

På uppdrag av SvTF Service AB 

Michelle Nerentorp, Karin Eliaeson, Stephan Breyne 

  
  

Härmed meddelas att rekryteringsgruppen utsett Fredrik Westin till ny 

VD i Föreningen, med tillträde under våren.

Fredrik grundade Deflamo AB 2002 och var fram till 2014 VD och 

styrelseledamot i bolaget. Därefter axlade han rollen som teknisk chef 

och utvecklade produktionstekniken och var samtidigt styrelseledamot 

tills han åter blev VD i augusti 2017. Dessförinnan, 2001 – 2004, var 

Fredrik verksam som VD i Axxino AB, ett konsultbolag som tillhandahåller 

tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Fredrik har även 

arbetat som företagsledare i tillväxtföretag, och har startat och etablerat 

flera verksamheter i Sverige och Europa. Fredrik har studerat ekonomi, 

handelsrätt, nationalekonomi och finansiering på Uppsala Universitet och 

Stockholms Universitet.

 

Fredrik är född 1965 och bor i Stockholm med sin fru Helena och har tre 

barn, varav en fortfarande bor hemma. På fritiden är Fredrik gärna ute med 

segelbåten, är engagerad i den nya bostadsrättsföreningen och har tidigare 

tagit hand om familjens gamla trähus.

 (det kan noteras att Fredrik Westin och nuvarande VD Mikael Westin inte är släkt)

Ny VD i Svenska  
Träskyddsföreningen

Avgående VD Mikael Westin, 
tillträdande VD Fredrik Westin  
och ordförande Ulrik Lindgren  
för Svenska Träskyddsföreningen

http://www.effectonline.se/SVTF/Slutversion_IVL_utvardering_av_lakningsrapport_13_2018.pdf

