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I stormens spår 

Efter ca tio veckors vattenbegjutning på land börjar timret ta s/cada. 

Risker för produkten vid våtlagring 
Mycket av virket från de katastrofala stormfäll
ningarna i södra Sverige måste lagras på något 
sätt. Såväl bevattning som vattenlagring har 
nämnts. Båda lagringsmetoderna kan dock på
verka möjligheterna att använda virket i olika pro
dukter. 

- Kontakta oss för bra beslut, säger SP Träteks 
Björn Esping och Marie-Louise Edlund. 
Under den varma årstiden måste timmer, som lag
ras vid sågverket före sågning, skyddas så att det 
inte torkar, spricker eller angrips av insekter med 
blånadsskador som föl jd. 

Efter ca sex veckors lagring av obarkat t immer 
i sjömagasin eller ca t io veckors vattenbegjutning 

på land börjar t imret ta märk
bar skada av våtlagringen. Bak
terier angriper bl a ringporerna 
i cellväggarna och förstör deras 
funktion. Det gör att virket lätt-
tare släpper igenom vätska eller 
gas. 

- Ju längre tids våtlagring, 
desto mer omfattande blir ska
dorna, fortsätter Björn Esping. 
At t virket är skadat syns inte på 
en hyvlad eller sågad yta men 
det visar sig om ytan stryks med 
bets. Skadade partier suger upp 
mera bets än omgivande par
tier, och blir mörkare färgade. 

Våtlagringsskadat byggvirke, 
särskilt regelvirke och panelvir
ke, tar lätt upp för mycket vat
ten vid nederbörd, vilket kan 
ge mögel- och rötskador. Det är 
också sprickbenäget, ger ojämn 

fuktkvot vid virkestorkningen och tar upp onödigt 
mycket impregneringsvätska vid impregnering. 

Spritbetsade träprover De mörkfärgade zonerna 
innehåller stora mänder vätska, i det här fallet bets. 
Men det kunde lika gärna ha varit vatten. 
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Byggande och boende 

Fuktkvoten i byggvirke är på väg ner 

Detta är en alltför vanlig syn vid byggen. När regnvattnet torkat på betongplattan 
finns fortfarande vatten kvar under syllarna. En kontroll av fuktkvoten i syllarnas 
underkant avslöjar detta. 

Nya byggregler kräver lägre 
fuktkvoter 
Enligt AMA-Nytts 2/2002 förslag til l 
HusAMA får fuktkvoten uppgå till maxi
malt 18 % i syllar, reglar och bjälklag. 

Till Boverkets Byggregler finns ett för
slag om krav på att den relativa luft
fuktigheten inte varaktigt får överstiga 
75-80 % i miljöer med träbaserade ma
terial. Förslaget är ute på remiss t o m 
den 2 maj 2005. 

Olika produkttil lverkare ställer också 
krav. T ex anger Golvbranschens Riksför
bunds handbok "Trägolv på golvvärme" 
att fuktkvoten i träbjälklag maximalt får 
vara 10 %. 

Anledningen till kraven är förstås att 
man vill minska risken för mögelskador 
och deformationer vid byggandet. 

At t det inlagda klinkergolvet i bad
rummet rör sig, att f järde våningen i 
trähuset lutar och att avrinningsvattnet 
rinner åt olika håll i badrummet vid oli
ka årstider, det är fel som alla orsakas av 
oacceptabla fuktkvoter som deformerat 
bjälklag. 
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Krympning i bjälklaget vid 18 respektive 
12 % fuktkvot. 

Provhus 
Myresjöhus, en av de största småhustill
verkarna i Sverige har beslutat sig för 
att göra något åt problemen. Företaget 
har byggt två provhus med virke av oli
ka fuktkvotsklasser i stockholmstrakten. 
Där har två studenter i sitt examensar
bete mätt de fuktrelaterade deforma
tionerna i mellanbjälklagen. Handledare 
är SP Träteks Anders Rosenkilde. 

- Vi vill gå i spetsen för utveckling av 
ett t i l l för l i t l igt träbyggande. Företagets 
tekniska expertis träffar regelbundet 
säljare, byggledare och övriga intressen
ter med erfarenheter från fältet. Målet 
är att kunna erbjuda högsta kvalitet så 
kostnadseffektivt som möjligt, säger 
Henrik Ödeen, teknisk chef på Myresjö
hus och projektledare för implemente-
ringsdelen av FoU-projektet. 

Ny produkt 
- Det konstruktionsvirke för inomhus-
bruk som tas fram i projektet ska vara 
testat och spritt t i l l t io småhusföretag 
sommaren 2006 i en provomgång, be
rättar Anders Rosenkilde. Den nya pro
dukten kommer att ligga i klimatklass O 
och 1 för inomhusbruk. 

- Effekten blir att vi så småningom får 
en ny fuktkvotsklass och en som ersät
ter en gammal. Den nya gäller konstruk
tionsvirke i inomhusklimat, ersättaren 
gäller konstruktionsvirke i klimatskär
men, dvs klimatklass 2. 

Den sänkta fuktkvoten i byggvirke 
resulterar troligen i förfrågningar från 
småhustillverkare om var de kan köpa 
byggvirke med 12 % fuktkvot eller läg
re. 

- Förhoppningsvis ser sågverken det 
som en möjlighet t i l l att vidareförädla 
och att öka värdet på den därmed för
bättrade produkten, fortsätter Anders 
Rosenkilde. 

Examensarbete nominerat 
I t idningen Byggindustrins tävling om 
årets bästa examensarbete, ByggOpus, 
nominerades "Fuktrelaterade deforma
tioner i mellanbjälklag" av Mattias Ol
son och Per Wall, KTH, med Anders Ro
senkilde, SP Trätek, som handledare. 

Manual för fuktmätning 
på gång 
För att komma til l rätta med möglande 
nybyggda hus och formförändringar i 
träkonstruktioner håller SP Trätek och 
Skånska på att ta fram en fuktmanual 
på ca 200 sidor. SBUF, Vinnova och Skån
ska Sverige AB har finansierat arbetet. 
Författare är Björn Esping och Jarl-Gun
nar Salin, SP Trätek, och Peter Bränder, 
Skånska Teknik. 

Manualen visar produktionspersonal 
och besiktningsmän hur fukt i trä ska 
mätas och beskriver vilka kritiska fukt
kvoter som finns. Med hjälp av manualen 
kommer Rådet för byggnadskompetens 
(RBK) att ackreditera fuktkontrol lanter 
för trä. 

SP Trätek 

Manual 
lätning i trä 

SP Trätek med i TV igen 
Måndagen den 28 februari var Anders 
Rosenkilde, SP Trätek, med i konsument
programmet Plus i TV igen. Inslaget 
handlade denna gång om trägolv och 
golvvärme. 



Byggande och boende 

Alla Eurokoderna för träkonstruktioner är klara 

Jurgen Kön ig, SP Trätek, är ordförande 
för CEN-gruppen som utarbetat Euro-
code 5. 

- Nu är alla Eurokoderna för träkon
struktioner klara. EN 1995-1-1, EN 1995-
1-2 och EN 1995-2 har fastställts som 
svensk standard, SS-EN. Nu ska de över
sättas och förses med sina nationella bi
lagor. Minst två av dem ska kunna publi
ceras i sin slutliga form sommaren 2005, 
berättar burgen König på SP Trätek, som 
är ordförande för det europeiska stan
dardiseringsprojektet CENfTC 250/SC 5, 
som utarbetat EN 1995. 

Följande Eurokoder är helt klara, dvs 
de finns på svenska och med nationell 
bilaga: Grundläggande dimensionerings
regler: SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1. 

Följande Eurokoder finns på engelska: 

Laster: SS-EN 1991-1-2, SS-EN 1991-1-3, 
SS-EN 1991-1-5, SS-EN 1991-2. Träkon
struktioner: SS-EN 1995-1-1, SS-EN 1995-
1-2, SS-EN 1995-2. Geokonstruktioner: SS-
EN 1997-1. Jordbävning: SS-EN 1998-5. 

För mer information och beställning 
av standarderna, kontakta SIS Förlag, tel 
08-555 523 10 eller e-mail sis.sales@sis. 
se. 

På hemsidan www.eurokoder.se finns 
information om enskilda standarder. 
Observera att det kan t i l lkomma rättel
ser och ti l lägg til l standarderna. 

Nu ska Eurokoderna börja 
användas 
Efter snart 30 års arbete är nu de euro
peiska beräkningsreglerna för bärande 
konstruktioner, Eurokoderna, snart fär
diga för användning. 

Innehållet är klart ur teknisk synpunkt. 
Det arbete som återstår är ett antal for
mella omröstningar, översättning och ut
arbetande av nationella bilagor. 

Eurokoderna kommer att bli en del av 
konstruktörernas vardag och kommer 
också att påverka många andra aktörer 
inom byggsektorn. 

Införandet av Eurokoderna blir en stor 
utmaning för byggsektorns olika aktörer. 
Hela Eurokod-paketet omfattar ca 6 000 
sidor och ser rätt annorlunda ut jämfört 
med vad vi är vana vid. SIS tekniska kom
mitté, TK 182, AG 4, har tillsatt en ar
betsgrupp för att analysera och planera 
införandet. 

Informations- och utbildningsbeho
vet kring Eurokoderna blir mycket stort. 
Inom loppet av 3-4 år ska ju i stort sett 

alla konstruktörer i Sverige utbildas i ett 
nytt och omfattande regelpaket. Därför 
är det angeläget att informera och un
derlätta för detta samarbete. 

Nationella bilagor, översättning 
och publicering m m 
Nationella bilagor, översättning och pu
blicering sköts av SIS. Underlaget t i l l de 
nationella bilagorna kommer från myn
digheternas föreskrifter, som ger anvis
ningar om Eurokodernas t i l lämpning. 

Merparten blir klart ti l l 2006, men en 
del "udda" Eurokod-delar blir inte klara 
förrän 2007. 

Behovet av informations- och utbi ld
ningsinsatser, liksom av handböcker 
och vägledningar och inte minst av be
räkningsprogram, måste tillgodoses av 
marknadens aktörer - av informatörer, 
handboksutgivare, kurs- och seminarie
arrangörer samt programvaruutveck-
lare. 

Källa: SIS Eurokod-nytt, artikel av Bernt 
Johansson, professor vid Luleå Tekniska 
Universitet (Eurokodernas implemente-
ring i Sverige). 

Att läsa 
"EN 1995-1-2 Ny Euro-
kod om brandteknisk 
dimensionering av trä

konstruktioner" av Jurgen König och Bo 
Källsner. Trätek Kontenta 0309027 

Eurokoderna kommer snart att bli en del av konstruktörernas vardag. 

Nya projekt 
NORDTEST har beviljat nya bygg
projekt, varav SP Trätek koordine
rar två och deltar i ett tredje: 

• Beräkning av brandmotstånd hos 
bärande och avskiljande konstruk
tioner med I-profil. Koordinator: 
Jurgen König. 

• Bruksklasser för brandskyddat 
trä. Koordinator: Birgit Östman. 

• Produktstandard för massiva trä
element, som leds från DTI i Dan
mark. Kontaktperson på SP Trätek: 
Anders Gustafsson. 



Material och produkter 

Miljövänligare trälimmer 
EU-projektet Furan and lignin-based re
sins as eco-friendly and sustainable solu
tions for durable wood, panel and board 
and design products (ECOBINDERS) star-
tar i mars. Projektet är treårigt. 

Ca 25 småföretag och forskningsor
ganisationer i elva länder samverkar för 
att ta fram nya biobaserade trälimmer, 
utveckla beständigt trä (för att undvika 
träimpregnering) och emissionsfria skiv
material. 

Produkterna ska passa för både inom-
och utomhusbruk och vara motstånds
kraftiga mot vatten och organiska lös
ningsmedel. Projektet koordineras av 
TransFurans Chemicals bvba, Belgien. 

Kontaktperson på SP Trätek är Mats 
Westin, som ansvarar för limtillverkning 
och processutveckling. 

Nanoteknologi och trä 
Det ettåriga EU-projektet -A nanotech-
nology roadmap for the forest products 
industry (NANOFOREST) avslutades vid 
årsskiftet. 

SP Trätek, KTH, Helsinki University 
of Technology med STFI-Packforsk som 
projektledare har studerat nanotekno-

logins möjligheter för trä och träbase-
rade produkter, massa, papper, förpack
ningar och besläktade nya material och 
kompositer. Arbetet beräknas fortsätta i 
föl jdprojekt. 

Kontaktpersoner på SP Trätek är Jan 
Ekstedt och Birgit Östman. 

Internationell konferens om 
limning av otorkat trä 
Man kan uppnå avsevärda vinster ge
nom sänkt produktionskostnad och hö
gre materialutnyttjande, om man limmar 
rått virke och först därefter torkar kom
ponenterna eller de färdiga produkter
na. Med moderna lim kan man nämligen 
även limma rått, otorkat virke. Tekniken 
är dock relativt okänd och bromsas ge
nom att dagens regelverk och standar
der inte är anpassade ti l l rått virke. 

Nätverket inom COST Action E34 Bon
ding of Wood arrangerar tillsammans 
med SP Trätek en tvådagars internatio
nell konferens i Borås den 7-8 april för 
att sprida kunskap om tekniken och ta 
initiativ t i l l Industriella tillämpningar. 
Talare och deltagare från Europa och 
USA kommer att delta. 

Konferensspråket är engelska. 
För konferensprogram och anmäl

ningsblankett, se www.sp.se (konferen
ser och kurser), www.sp.se/tratek eller, 
tel 033-16 50 00. 

Nytt projekt 
Projektet Snabbmetod för bestämning 
av limfogar i massivträ har beviljats av 
NORDTEST Kontaktperson på SP Trätek 
är Björn Kålländer. 

Ny licentiat på SP Trätek 

Den 10 december 2004 avlade Lina Hag-
ström sin licentiatexamen vid Växjö 
universitet. I avhandlingen Implementa
tion of computer-based support tools in 
product development - The case of the 
Swedish furniture and joinery industry 
visas att stödverktyg som CAD/PDM-sys-
tem kan ge stora fördelar vid produkt
ti l lverkning om de används på ett struk
turerat sätt. Några företags användning 
av systemen har studerats och en modell 
för införandet av tekniken föreslås. 

Lina går nu över t i l l IKEA, där hon 
kommer att arbeta med utveckling av 
kök. SP Trätek önskar lycka t i l l . 

Gästforskare från SLU 
Charlotte Björdal från Sveriges Lant
bruksuniversitet, SLU, är gästforskare på 
SP Trätek i Stockholm i 18 månader från 
den 1 mars 2005. Hon kommer att ar
beta med beständighetsfrågor, i första 
hand arbetet med regalskeppet Vasa. 

Förädling och processer 

Kostnadseffektiv hantering av sidobräder 
Projektet Framtidens gransågverk finan
sierades främst av Skogsägarna Norr
skogs Forskningsstiftelse. Det visade att 
hanteringen av materialflödena kan 
effektiviseras om torkningen av sido
bräder görs til l en kontinuerlig process. 
En kostnadseffektiv hantering kräver då 
att materialtransporter sker med fasta 
transportörer. Flera av delprocesserna 
kan genomföras med känd teknik men 
speciellt den kontinuerliga torkningen 
sker inom ett huvudsakligen nytt pro
duktområde. 

Följdprojektet Kostnadseffektiv han
tering av sidobräder har därför analy
serat de ekonomiska förutsättningarna 
för sidobrädeshantering och utvärderat 

de tekniska möjligheterna att kontinuer
ligt torka granbräder. En grov ekonomisk 
kalkyl har gjorts. 

Vitech Virkeshanteringsteknik AB har 
projekterat hela brädproduktionslinjen 
vid ett tänkt sågverk med produktionen 
245 000 mVår, varav 70 000 m^ sidobrä
der. Vid den antagna 2-skiftsdriften i 
sågen uppstår rätt höga kostnader för 
buffertlager före torken. Kostnaderna 
för truckhantering, ströläggning, strö-
hantering och en del hanteringsskador 
elimineras dock vid kontinuerlig bräd-
hantering. 

Den ekonomiska analysen visade på en 
rätt dålig lönsamhet, främst beroende 
på 2-skiftsdriften i sågen. 

Snabbt, hett och lönsamt 
Torkningstiden i den kontinuerliga tor
ken för 22 mm sidobräder bör reduceras 
t i l l ca 2 t immar för att inte torken ska 
bli för lång och stor. Det förutsätter hög 
torkningstemperatur och forcerad kon
takt mellan virke och torkluf t . Därmed 
är man inne på samma teknik som an
vänds i fanertorkar av rulltyp, där ma
terialet matas fram mellan valsar och 
utsätts för hetluft med hög hastighet ur 
dyslådor. 

En serie provtorkningar med 22 mm 
gransidobräder genomfördes i en stor 
fanerlaboratorietork vid Kymmeneda-
lens Yrkeshögskola i Kotka, Finland. Tor
ken är unik eftersom prov kan göras i 



Den stora fanerlaboratorietorkens utmatningsbord och bakom detta kylmodulen 
och den egentliga torkdelen. T v i bakgrunden ses sugsidans vägg med raden av 
fläktmotorer 

nästan full skala. Resultatet blev att: 
- Längsmatning av virket genom rull-

torken fungerade rent mekaniskt. Där
med existerar en färdig teknisk lösning i 
detta avseende. 

- Vid 135-140° tork luf t kan torktider 
på 2 timmar uppnås för virke upp til l 22 
mm. 

- Det torkade virkets kvalitet - färg, 
kvistreaktioner, kådflytning och sprick
bildning - var bättre än väntat. 

- V i d torkningstemperaturer över 140° 
börjar virkesytan att gråfärgas. 

- Det klart största kvalitetsproblemet 
är mycket hög ythårdhet och fuktgradi-
ent. Problemet bör åtgärdas med kon
ditionering före eller i samband med 

kylningen av virket i torkningens slutfas, 
annars kan inre sprickor uppstå efter 
torkningen. 

- Spridningen i slutfuktkvoten är stör
re än vid konventionell torkning, vilket i 
vissa fall kan vara ett problem. 

Med dessa resultat som grund har 
Raute Oy i Finland offererat en fullstor 
tork. 

- Kostnadsberäkningarna visar att vid 
3-skift på såväl sågen som vid torkning 
och slutbehandling kan kontinuerlig 
hantering mycket väl vara ett lönsamt 
alternativ. Men en slutlig bedömning 
av konceptet kan man först göra vid ett 
specifikt sågverk där man känner til l de 
lokala förutsättningarna och produkt-

Nästa automationssteg 
/ vilka steg i förädlingsprocessen ser du 
att automationen kan öka? 

- Nästa stora steg är att all sortering 
av stockar och plankor sker automatiskt. 
Sortering innebär at t med olika tekniker 
detektera mått, geometri, särdrag och 
defekter. Teknikerna kan utnyttja t ex 
ljus, röntgen eller laser för att via kame
ror, datorstödd bildbehandling och beräk-
ningsalgoritmerfastställa olika egenskaper 
och kvalitet hos stockar och sägad vara. I 
kvalitetsbegreppet kan ingå hållfasthet, 
rakhet, mängd och typ av kärnved eller 
förekomst av sprickor. Dessutom kan de-
fektdetekteringen förbättras. 

Hämtat från intervju med Anders 
Lycken, SP Trätek, i SICK Insight 2-2004. 

Yngre forskare får 
stipendium 
Vid Föreningen Svenska Sägverksmäns 
årsmöte den 17 mars tilldelades Tho
mas Wamming, SP Trätek, föreningens 
stipendium 2005 "för att han under åt
skilliga är på ett tålmodigt och ti l lämpat 
sätt utvärderat och introducerat nya 
forskningsrön i sågverkens torkanlägg
ningar". Han delar stipendiet med Jonas 
Danvind, Valutec. 

mixen, säger Jarl-Gunnar Salin, SP Trä
tek, som lett arbetet. Då är det också 
väsentligt att torkens värmeförsörjning 
och virkets konditioneringsbehov kan 
lösas på ett effektivt sätt. 

Att läsa 
"Kontinuerlig torkning 
av sidobräder, experi
mentell verifiering och 

utvärdering" av Jarl-Gunnar Salin. Trätek 
Rapport P 0412030. 

Kvalitet och provning 
Ska du exportera byggprodukter till Japan? 

Företag som behöver godkännande med 
avseende på formaldehyd enligt den nya 
BSL (Building Standards Law) för export 
av byggprodukter til l Japan kan vända 
sig direkt ti l l SP Trätek för hantering av 
certifieringsprocessen, SP Trätek. Vi sam
verkar med ett japanskt institut, JTCCM. 

Kontaktpersoner: 
Lars-Erik Wikström, tel +46 910 28 56 20, 
e-post: larserik.wikstrom@sp.se 
Björn Lundgren, tel +46 33 16 52 65, 
e-post: bjorn.lundgren@sp.se 

Du kan också faxa t i l l oss, nr 0910 28 56 
01, eller gå in på hemsidan www.sp.se/ 
building/contact, där du också kan fylla i 
dina uppgifter. 

I 

Bestämning av formaldehydemission 
från träbaserade skivor utförs enligt de 
japanska metoderna JIS Al460, 7/5 A 
5905, JIS A 5908. 

Nya och fortsatta projekt 
• Skogsindustrierna har gett SP 

Trätek i uppdrag att fortsätta 
arbetet med internationell stan
dardisering av trä och träpro
dukter inklusive att fortsätta ge 
ut nyhetsbrevet Standard/sat/on 
News på engelska t i l l svensk och 
finsk industri. Projektledare är 
Jan Brundin, SP Trätek. 

• NORDTEST har beviljat projek
tet Bedömning av möjligheter
na att ti l lämpa ny metodik med 
resultatstyrning vid maskinsorte
ring av konstruktionsvirke. Pro
jektledare är Charlotte Bengts
son, SP Trätek. 

Läs mer om SP Träteks verksamhet 
och aktiviteter på www.sp.se/tratek 
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Publikationer 

Handboken Träbearbetning i ny och uppdaterad 
utgåva 
Den slutsålda och mycket efterlängtade handboken 
Träbearbetning av Anders Grönlund har nu äntligen 
kommit i ny uppdaterad version! Den beskriver 
alla de bearbetningsmetoder som är aktuella 
när det gäller trä, i sågverk, snickerier och andra 
träförädlande industrier. 

Boken är ett heltäckande läromedel inom ämnet 
på universitets- och högskolenivå men också en 
användbar handbok för den yrkesverksamme. Beställ 
den från vår hemsida www.sp.se/tratek eller faxa 
beställningen på 08-762 18 01. 

^ Jag vill ha mer information om 
provning och cer t i f ie r ing av 
byggprodukter för den japanska 
marknaden med avseende på 
formaldehyd. 

Önskad p r o d u k t g r u p p (golv, 
dörrar etc) 

Träbearbetning.TrätekPubl0405011. 
Författare: Anders Grönlund. Pris: 
650:-

European classes for the reaction to 
fire performance of wood products 
(except floorings). Trätek Rapport I 
0411025. Författare: Birgit Östman, 
Esko Mikkola. Pris: 345:-

European classes for the reaction to 
fire performance of wood floorings. 
Trätek Rapport 10411026. Författare: 
Lazaros Tsantaridis, Birgit Östman. 
Pris: 315:-

Kontinuerlig torkning av sidobrä-
der, experimentell verifiering och 
utvärder ing . Trätek Rapport P 
0412030. Författare: Jarl-Gunnar 
Salin. Pris: 330:-

Skriv önskat antal i rutorna. Moms och 
porto tillkommer. Faxa din beställning till 
SP Trätek, fax nr: 08-762 18 01 OBS! Kom 
ihåg att skriva namn och adress. 

Trätorkningsklubben har möte 
Nytt om praktisk torkning från SP 
Trätek. 

Vi träffas i Växjö 5/4, Ludvika 8/4, 
Sundsvall 12/4 och Skellefteå 14/4. 
Ring för program: Björn 08-762 18 25 
eller Thomas 0910 28 56 32. Klubben 
vänder sig til l produktionschefer och 
torkoperatörer. 

• 

• 

• 

EN 1995-1-2 Ny Eurokod om 
brandteknisk dimensionering av 
träkonstruktioner. Trätek Kontenta 
0309027. Författare: Jurgen König, 
Bo Källsner. Gratis 

Europeisk brandklassning av trä
golv. Trätek Kontenta 0411024. 
Författare: Birgit Östman, Lazaros 
Tsantaridis. Gratis 

Kontrol l av våt lagrat t immer -
presentat ion av Permeametern. 
Trätek Kontenta 8906026. Förfat
tare: Julius Boutelje. Gratis 

Företag:. 

Namn:_ 

Adress: 

Kommande evenemang 
2005 
7-8/4 Våtl imning av träprodukter, 

internationell konferens på 
SP i Borås. För företagsled
ning, marknads- och produk
tionsansvariga vid sågverk 
och träförädlande industrier, 
leverantörer av lim, maskiner 
och råmaterial, byggare och 
andra användare av limmade 
och förädlade träprodukter, 
forskare inom trä- och byg
gområdet. Mer information i 
notis i detta nyhetsbrev. 

26-28/4 Högre kurs i virkestorkning för 
vandringstorkar på SP Trätek 
i Stockholm. Kontaktperson: 
Boris Håjek, tel 08-762 18 30. 

12-13/10 Inspektion av träbroar på SP 
Trätek i Skellefteå. Kontakt
person: Anna Pousette, tel 
0910 28 56 29. 

10-11/11 Träskyddsdagar på SP i Borås. 
Kontaktperson: Ingvar Johans
son, tel 033-16 51 12. 

Välj i SP Träteks stora utbud av kurser i 
träteknik! Se wivw.sp.se 

Tel: 

Postnr, ort: 

E-post: 


