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God bebyggd utemiljö
Vårt projekt ”God bebyggd utemiljö” har nu kommit en
bit på väg, i samarbete med Eksjö kommun.

Mikael Westin och Lars Rosander (C),
kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred.

Efter flera möten och besök i vintras och tidig vår så

presenteras på www.byggaute.nu där redan den första

har vi skickat in en gemensam ansökan till Boverket

filmen kan ses.

om stöd för upprustning av Linnéskolans skolgård.
Träskyddsföreningens KTH-doktorand Magnus Larsson

Förhoppningsvis kommer God bebyggd utemiljö få

har skissat designen på skolgården.

uppföljningsprojekt, och då även med fokus på offentliga

Vi väntar någon form av besked från Boverket i juni.

utemiljöer i bredare perspektiv. Vi har bra respons med

Om det blir positivt så kan bygget starta under hösten.

kommunföreträdare i Kiruna, Piteå, Östersund, Hultsfred

Vi kommer i så fall att följa projektet med filmer som

och Nybro.
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Föreningsstämma 2018
2018 års ordinarie föreningsstämma hölls på
Hotell Skeppsholmen i Stockholm i slutet av maj.
Vi hade 19 deltagare som hanterade de sedvanliga
och formella punkterna och därefter fick höra ett
föredrag av Byggmaterialhandlarnas nya VD Monica
Björk. Middagen hölls på hotellet men innan dess hade
deltagarna upplevt en guidad tur på Moderna Museet
och därefter företagit en ganska lång ”power walk” i
Stockholm.

Föreningsstämman

Efter middagen...
Besök på Moderna Museet

www.traskydd.com

Monica Björk, ny VD på
Byggmaterialhandlarna
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Kurs i Industriellt Träskydd
Årets Grundkurs i Industriellt Träskydd hölls i samarbete med Kungl.
Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm i februari.
Tidigare Trätek-medarbetarna
Jöran Jermer, Magdalena Sterley
och Mark Mansour Shirvani skötte
stor del av undervisningen och
de praktiska övningarna. Som
vanligt föreläste också Maria Dalin,
Arbetsmiljöverket, och Johan
Helgesson, Kemikalieinspektionen.
Grundkursen hade 20 deltagare från
10 företag och till repetitionsdelen,
som utgjorde tredje dagens program
kom ytterligare 5 deltagare från 3
företag.

Kursen genomfördes med stort
engagemang av deltagarna.

Föreningsstämman

www.traskydd.com
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Livscykelanalys
IVL Svenska Miljöinstitutet och Dansk Teknologiskt

Ipé, sibirisk lärk, betong och trä/plast-komposit (från

Institut DTI har just färdigställt en livscykelanalys

Kina eller från Tyskland), när man jämför med att köra

av olika decking-material. Man har bl a fokuserat på

en vanlig bil? Se en sammanfattning (Anders Kjellow,

jämförande CO2 -utsläpp. Hur mycket koldioxidutsläpp

Martin Erlandsson och Niels Morsing) av rapporten

ger en 30 m2 terrass jämfört med tropiska träslaget

här: https://www.byggaute.nu/miljo

GWP = Global Warming Potential, potentiell växthuseffekt.

NTR-dagarna 2018
Glöm inte anmäla dig till NTR-dagarna i Köpenhamn
7-9 november 2018.

www.traskydd.com
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BAT och Bref
Arbetet med träskyddsbranschens anpassning till EUs

I Sverige sköts frågorna om BAT och Bref av

Industriutsläppsdirektiv fortsätter sakta framåt.

Naturvårdsverket, på regeringens vägnar, tillsammans
med en arbetsgrupp från industrin. Vi har också

Man syftar till att ta fram Bästa Möjliga Tekniker/

tre referensanläggningar; Bergs Timber, Rundvirke

Best Available Techniques, BAT, och Bref, förklarande

Industrier och Varberg Timber. Under vinterhalvåret

referensdokument till BAT. Arbetet leds av en

så har en mycket omfattande enkät bearbetats och

myndighet som heter IPPC-byrån, vilken hör till EU

besvarats. De slutsatser som kan dras därav kommer att

kommissionen. Där finns ett sekretariat med författare

ligga till grund för ett slutligt förslag till BAT och Bref

som ska skriva regeltexten och referensdokumenten.

för träskyddsindustrin. Under hösten 2018 kommer vi

Till varje arbetsområde hör en teknisk arbetsgrupp,

få möjlighet att framföra synpunkter på dessa, vilket

TWG, och där samlas nationella representanter,

kommer att bli ett omfattande jobb för våra svenska

industriexperter och miljöorganisationer.

referensanläggningar och arbetsgrupp.

I träskyddsbranschens TWG så representeras Sverige

Troligen kommer EU kommissionen fatta beslut under

av Naturvårdsverket. Träskyddsindustrin har en

2019. Därefter sker översättning till alla europeiska

gemensam europeisk representant, Willie Clason

språk, för att sedan en publicering möjligen kan ske

tidigare ordförande i WEI. Om man vill veta mer om

under 2020. Då börjar en fyra års genomförandeperiod.

hur detta europeiska arbete fungerar så kan man kolla

Därefter ska reglerna tillämpas i hela EU från och med

en film på denna länk: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/

2024.

index.html

Willie Clason tidigare
ordförande i WEI.

www.traskydd.com
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Byggaute-kampanjen 2018
För årets marknadskampanj så beslutade vi att

Hemmafixare kan dela bilder på sina utomhusprojekt

upprepa den lyckade satsningen på ett innehållsrikt

i sociala medier med hjälp av #byggaute. Bygghandeln

inspirationsmagasin. Med artiklar om träbyggande,

har också kostnadsfritt fått informationskyltarna ”Rätt

många inspirationsbilder, information om svenskt

NTR-impregnerat trä på rätt plats”

närproducerat och kvalitetsimpregnerat NTR-virke, så
är målet att öka kunskapen om, och öka försäljningen

Vår konsumentinriktade hemsida www.byggaute.nu

av medlemsföretagens produkter.

har sedan säsongstarten haft hela
5 625 unika besökare, som i genomsnitt stannat på
sidan i ca 2 minuter vilket är mycket bra noteringar.
Våra filmer har redan visats runt
Appikon

140 000 gånger. Genomsnittlig
visningslängd på ca 4 min, vilket
Bygga Ute

är mycket bra.
Startsida

Vi har också satsat på annonsering, onlinemarknadsföring på internet med länkar till www.
byggaute.nu.

VD rekrytering
Svenska Träskyddsföreningens VD Mikael Westin
har meddelat att han kommer att gå i pension under
våren 2019. Föreningens ordförande Ulrik Lindgren
och styrelseledamot Leif Berglund, tillsammans med
rekryteringsföretaget Constatera Search & Interrim
AB, utgör den arbetsgrupp som kommer att sköta
rekryteringen av en ny VD.

www.traskydd.com

Annonsering beräknas ske i september. För
eventuella frågor, kontakta Ulrik Lindgren, tel
070 547 61 62 eller Leif Berglund 070 240 45 26.
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Träimpregneringsindustrin i Sverige,
produktionsåret 2017
*Den kraftiga nedgången i exporten är inte helt säkerställd. Revidering kan komma att göras.
2017 (m3)

2016 (m3)

Förändring 2016-2017 (%)

Totalproduktion inklusive export 1 516 587

1 509 725

0,5%

Producerande enheter (st)

56

59

-5,1%

Sliprar
Stolpar
Sågat och hyvlat virke
Stängselstolpar

346
4 282
1 429 862
52 820

397
2 370
1 426 805
46 318

-12,8%
80,7%
0,2%
14,0%

Fönster-/dörrsnickerier

9 277

8 855

4,8%

Övrigt

20 000

24 980

-19,9%

Vattenlösliga

1 507 310

1 500 720

0,4%

Oljelösliga

9 277

9 005

3,0%

Furu
Gran

1 197 561
319 026

1 066 273
443 452

12,3%
-28,1%

Total export*
Sliprar
Stolpar
Sågat och hyvlat virke
Stängselstolpar
Fönster-/dörrsnickerier
Övrigt

562 619
0
1 500
445 309
26 987
174
88 649

745 359
0
750
707 661
20 707
1 121
15 120

-24,5%

Vattenlösliga
Oljelösliga

562 445

744 238

-24,4%

174

1 121

-84,5%

Furu
Gran

279 121
283 498

315 694
429 665

-11,6%
-34,0%

Glad sommar!

www.traskydd.com

100,0%
-37,1%
30,3%
-84,5%
486,3%

