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SP Trätek

Kromet kvar som komponent i träskyddsmedel?

Efter fl era turer i EU-byråkratin så verkar det som 
om kromet kan bli kvar som komponent i trä-
skyddsmedel för tryckimpregnering även i fram-
tiden. Under alla förhållanden fi nns nu ett förslag 
från de s k Competent Authorities, till vilka Kemi-
kalieinspektionen hör, att tillåta krom för tryckim-

pregnering och användning i användningsklasserna 
3-5, dvs utomhus ovan mark, i mark och sötvatten 
samt i havsvatten.

Mera information om kromets öde kommer att 
ges på Temadagarna i Borås 15-16 november.

Kreosotförbud på väg i EU?

Kemikalieinspektionen (KemI) är ansvarig s k 
rapportör för kreosot inom Biociddirektivets ram. 
Detta innebär att KemI ska göra en faro- och risk-
bedömning av kreosot och dess användning. Den-
na bedömning är nu klar och KemIs rapport ska 
levereras till EU-kommissionen senast den 31 ok-
tober i år. Som en konsekvens av riskbedömning-
en kommer KemI att rekommendera Kommissio-
nen att lägga fram ett förslag om att inte acceptera 
kreosot som ett verksamt ämne i träskyddsmedel 
inom EU.
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Ny VD för 
Träskyddsföreningen

Mikael Westin har per 
den 2 maj 2007 tillträtt 
som VD för Träskydds-
föreningen. Mikael har 
tidigare arbetat för bl a 
Svenska Sågverks- och 
Trävaruexportföreningen 
samt Skogsindustrierna.

SP Träteks Träskydds-
gäng  hälsar Mikael väl-

Du har väl anmält dig till årets 
temadagar 15-16 november!

Vi påminner om temadagarna i Borås den 
15-16 november. Inbjudan med program och 
anmälan har skickats ut till berörda.

Som vanligt bjuder vi på ett intressant och 
varierat program med resultat från kontroll-
verksamheten och forskningsprojekt samt 
information om aktuella frågor av intresse 
for träskyddsindustrin.

Om du inte fått inbjudan, ring Eva Lind-
qvist, 010-516 62 12 så kommer den med 
posten.kommen till branschen och vi ser fram emot ett 

fortsatt gott samarbete med Föreningen.

Kreosotimpregneringsföretag m fl  har nu fått en 
förfrågan från KemI om att redovisa vilka konse-
kvenser ett sådant förbud får för företagen. Det är 
rimligt att anta att ett förbud mot kreosot kommer 
att innebära slutet för impregnering av träsliprar 
och sannolikt också för kraftledningsstolpar. Sista 
ordet är dock ännu inte sagt när det gäller ett för-
bud och fortsatta diskussioner skall föras inom EU-
kommissionen med hänsyn till nyttoeffekten med 
kreosot.
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Efter publiceringen av den uppmärksammade rapporten 
av kvaliteten på det impregnerade virket som importeras 
från fr a Polen och Baltikum, så har det börjat hända sa-
ker i positiv riktning. Sålunda har det första företaget i 
vårt östra grannland Litauen nu kommit med i NTR-kon-
trollen. Det är företaget UAB Polywood med huvudkon-
tor i Vilnius och produktionsanläggning i Jasiunai, som 
sedan april i år nu fi nns med bland godkända företag för 
träskyddsklasserna A och AB.

Som meddelats tidigare har vi också två tyska företag 

NTR-kontrollen i österled – litauiskt företag har anslutit sig

SP Trätek, som ansvarar för den svenska NTR-kontrollen 
av impregnerat trä, har hos NTR fått dispens för att före-
tag som impregnerar mindre än 1500 m3 per år endast ska 

med i kvalitetskontrollen,  och det får väl anses vara ett 
gott betyg för NTRs kvalitetskontroll- och certifi erings-
system.

Vi kan också nämna att diskussioner pågår med ett im-
pregneringsföretag i Polen och ytterligare ett tyskt före-
tag om anslutning till kontrollen.

Ytterligare ett bevis för förtroendet för NTR-kontrollen 
är att Hamburgs lokaltrafi k (Hamburger Hochbahn AG) 
för sina slipersleveranser kräver impregnering enligt 
NTR klass A med Wolmanit CX-8.

Små impregnerare får dispens för ett kontrollbesök per år

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2008. De innebär 
en minskning av antalet tillståndspliktiga verksamheter 
från ca 6 000 till färre än 5 000.

Det för träimpregneringsindustrin intressanta är att trä-
impregneringsanläggningar fr o m årsskiftet inte längre 
är tillståndspliktiga utan i stället anmälningspliktiga, s k 
C-anläggningar. För anläggningar som har tillstånd gäller 
att de även fortsättningsvis är skyldiga att följa tillstån-
det och villkoren. Naturvårdsverket har föreslagit att den 

Nya regler för tillstånd och anmälan för miljöfarlig verksamhet

som bedriver icke tillståndspliktig verksamhet och har ett 
tillstånd baserat på äldre regler, vilket fl ertalet impregne-
ringsanläggningar har, ska vara skyldig att söka tillstånd 
vid ändring av verksamheten. Är ändringen mindre och 
inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors 
hälsa eller miljön kan uppkomma, räcker det med en an-
mälan.

Miljödepartementet skall behandla denna fråga under 
hösten 2007.

Mera information kan fås från Björn Pettersson på Na-
turvårdsverket, 08-698 10 00. Vi kommer även att ta upp 
ämnet på temadagarna.

belastas med ett kontrollbesök per år, under förutsättning 
att godkända besök genomförts under ett år. Förslaget om 
dispens kom ursprungligen från Samrådsgruppen.

Tätare återbesök vid allvarliga inträngningsmissar

Införandet av 20-årsgarantin mot rötskador i NTR-klas-
sat, impregnerat virke ställer högre krav på impregne-
ringsföretagen. Vid Samrådsgruppens (för vattenlösliga 
träskyddsmedel) senaste möte konstaterades att det är 
väsentligt att den övervakande kontrollen skärps för att 
säkra kvaliteten. Detta gäller särskilt i de fall företagen 
fått underkänt inträngningsresultat. Gruppen var enig 

om att SP ska kunna göra tätare återbesök för att få ökad 
press på företagen att åtgärda orsakerna till i första hand 
inträngningsmissar men också brister i internkontrollen. 
Detta innebär naturligtvis en ökad kostnad för företagen, 
och som alltid gäller förstås att det blir billigast om man 
alltid har koll på kvaliteten och slipper återbesök.
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Sannolikt tack vare den beska kritiken mot bygg- och trä-
varuhandeln i ”Marknadsutredningen” (se Meddelande nr 
182 från Träskyddsinstitutet) förra året, så har branschen 
skärpt sig betydligt i år när det gäller marknadsföringen 
av impregnerat trä i broschyrer och reklamblad.

Ingen tvekan om att informationen i reklamblad o dyl 
blivt seriösare, säger Ingvar Johansson, som granskat in-
formationen från de fl esta byggkedjor under året.

Noteras kan också att beteckningen ”Skyddsimpreg-
nerat” också etablerats som ett begrepp i bygg- och trä-
varuhandeln. Detta begrepp har förekommit sedan tidi-
gare, men då framför allt för träskyddsbehandlad gran 
för exportmarknaden. Skyddsimpregnering innebär i 
korthet att virket impregnerats utan specifi ka krav på 
träslag samt inträngning och upptagning av träskydds-
medel. Skyddsimpregnerat trä ger sämre beständighet än 
”NTR-impregnerat trä” under motsvarande förhållanden, 
men kan i vissa fall, t ex för vindskydd, ge ett acceptabelt 
skydd.

Bättre information om impregnerat trä i bygghandeln

Kinesisk träskyddshandbok framtagen med SP Träteks hjälp

En handbok för träskydd har för första gången publice-
rats i Kina. Det rör sig om en nyligen utkommen bok på 
drygt 200 sidor som täcker hela träskyddsområdet med 
biologiska träskadegörare, kemiskt och konstruktions-
tekniskt träskydd, miljöfrågor m m.

Genom kontakter med kinesiska skogsvetenskaps-
akademien och representanter för träskyddsindustrin 
och importörer av nordiskt impregnerat trä till Kina blev 
Jöran Jermer på SP Trätek engagerad som författare till 
två kapitel i boken, dels ett kapitel om val av träskydd 
och dels ett om miljöfrågor i samband med impregne-
ring och användning av impregnerat trä.
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År 2001 ingångsattes ett omfattande fältförsök med såväl 
stavar i mark (EN 252) som med den s k stapelbäddsme-
toden. Olika alternativa material, bl a kärnved av lärk, 
furu och ek samt linoljeimpregnerat och värmebehandlat 
trä, har provats och jämförts med traditionellt tryckim-
pregnerat trä med såväl CCA- som kopparbaserade trä-
skyddsmedel. Resultat efter fem års provning har sam-
manställts, och man kan konstatera att av de s k alternativa, 
beständiga materialen är det bara acetylerat trä (=kemiskt 
modifi erat) som beständighetsmässigt kan mäta sig med 

SP Träteks fältförsök med alternativa beständiga material

det tryckimpregnerade träet. Värmebehandlat trä kla-
rar sig hyfsat ovan mark men kan inte användas i mark. 
Kärnved av lärk har hittills klarat sig bäst av de obehand-
lade träslagen, något bättre än kärnved av ek och furu.

Mer om resultat från försöket kommer att redovisas 
på Temadagarna i november, och en fullständig rapport 
har publicerats av The International Research Group on 
Wood Protection (IRG). Rapporten kan beställas från 
IRG Secretariat, tel 08-10 14 53.

Två nya anläggningar för värmebehandlat trä skall upp-
föras i Sverige. AB Bitus i Nybro, som har en anläggning 
i bruk sedan några år, får därmed ökad konkurrens på 
hemmamarknaden. Det är Scandinavian Finewood i Ar-
vika och Hudiksvall Heat Treated Wood som ska börja 
producera värmebehandlat trä på licens från Thermo-
wood Association i Finland.

AB Bitus sålt till Bergs Timber AB
Ett av Sveriges största impregneringsföretag, AB Bitus 
i Nybro, har nyligen sålts till Bergs Timber AB i Mör-
lunda.

Keneb Träbearbetning AB under rekonstruktion
Avtalet om kvalitetskontroll med Keneb Träbearbetning 
AB är uppsagt, eftersom företaget är under rekonstruk-
tion och Möckelngruppen kommer att ta över verksam-
heten under nytt namn, Keneb Träskydd AB.

Företagsnytt

Nya anläggningar för värmebehandlat trä 
etableras

Torparn i TV igen

Epitetet ”Känd från TV” känns alltmer passande för SP 
Träteks Ingvar ”Torparn” Johansson. Som en uppföljning 
till det uppmärksammade framträdandet hos Sverker 
Olofsson i TV-programmet PLUS i fjol våras, så fram-
trädde Ingvar häromveckan som expert i det populära 
trädgårdsprogrammet ”Söderläge” i SVT. Det var ett 
ganska kort inslag, men sin vana trogen lyckades Ingvar 
med att klämma ur sig några visdomsord när det gäller 
kvalitet och val av NTR-impregnerat trä.

Ingvar tillsammans med Söderläges programledare Ma-
ria Arborgh. Foto: Jonas Gunnarsson. © SVT 2007.



Kalendern 2007-2008

2007

5-6 nov COST Action E37, möte, Florens, Italien

12-15 nov CEN/TC 38 möte om standardisering på träskydds- och beständighetsområdet, Paris

13-15 nov Durability of wood-framed housing. Learned lessons from natural disasters, Biloxi, 
 Mississippi, USA

15-16 nov SP Träteks/Träskyddsföreningens temadagar om träskydd, Borås

21-22 nov Trämarknaden, Karlstad

5-7 dec Internationales Holzbau-Forum, Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

2008
25-29 maj IRG (The International Research Group on Wood Protection), 39th Annual Meeting,    
 Istanbul, Turkiet

Vill du veta mer om någon av de aktuella aktiviteterna, v v kontakta Jöran Jermer, 010-516 56 03.

Med hälsningar från 
SP Träteks träskyddsgäng
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Informationblad om missfärgande svamp på 
impregnerat trä fi nns på fl era språk
SP Träteks informationblad om missfärgande svamp på 
impregnerat trä har fått stor spridning i impregneringsin-
dustrin. Som vi rapporterade i förra numret av Träskydds-
nytt så fi nns de nu också utgivna på norska, engelska, 
franska och tyska.
Kontakta SP Trätek, Catrin Magnusson, 010-516 56 11 
om ert företag har behov av dessa informationsblad.

Provtagning och analys av träskyddsbehandlat virke
Den rapport om utvärdering av det nordiska regelverket 
för kvalitetskontroll av impregnerat trä som tidigare ut-

Träskyddslitteratur

givits av Nordiska Träskyddsrådet, har nu också publice-
rats av den huvudsakliga fi nansiären till studien, nämli-
gen Nordic Innovation Centre.
Rapporten betecknas NT Technical Report TR 567, 
och kan beställas från Nordic Innovation Centre, 
info@nordicinnovation.net.

Träskydd – status, testmetoder och 
framtida utmaningar
heter ett informationsblad om träskydd i serien FAKTA 
SKOG (Nr 14 2006) som skrivits av Ulrika Råberg och 
Nasko Terziev vid Lantbruksuniversitetet. 
Det kan beställas från SLU Publikationstjänst 
018-67 11 00, publikationstjanst@slu.se.


