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2009 är ett märkesår i fl era avseenden. Den minnesgode ve-
teranen i träskyddsbranschen känner naturligtvis till att det i 
år är

– 150 år sedan Kungliga Telegrafstyrelsen började impreg-
nera telegrafstolpar med kopparsulfat.

– 110 år sedan kreosotimpregnering av sliprar påbörjades i 
Sverige (Slipers AB i Eslöv), se foton t.h.

 – 65 år sedan den sista Boucherie-impregneringsanlägg-
ningen (saftförträngningsmetoden) lades ned i Sverige, se 
foto nedan t.h.

– 40 år sedan Nordiska Träskyddsrådet – NTR grundades i 
Vasa i Finland.

– 40 år sedan IRG - The International Research Group on 
Wood Preservation (nu Protection) bildades i Cambridge, 
Storbritannien.

– 35 år sedan Svenska Träskyddsinstitutet bildades.

– 30 år sedan det första impregneringsföretaget i Sverige 
(Västkuststugan) anslöt sig till kvalitetskontrollen för im-
pregnerat trä, se vidare artikel nedan.

– 30 år sedan IRGs sekretariat förlades till Sverige

– 30 år sedan CCP-medlen (Boliden P50) togs i bruk i Sve-
rige.

Slipers ABs anläggning som den såg ut 1899 och efter om-
byggnad och stationär placering i Nyland där den fortfaran-
de fi nns kvar. (Foton ställts till förfogande av Nylands Trä & 
Tryckimpregnering AB).

Anläggningar som impregnerade enligt saftförträngnings- 
eller Boucheriemetoden fanns i Sverige till 1944. På bilden 
ses anläggningen i Rosshyttan i Västmanland år 1900.

Två träskyddsveteraner som var med då Träskyddsinstitutet 
bildades: jägm Sven Hallman (t.v.) från Anticimexbolagen, 
och civ ing Bror Häger, mannen bakom det välkända trä-
skyddsmedlet Boliden K33, här i samspråk på institutets tio-
årsjubileum 1984.



– 25 år sedan IRGs årliga konferens hölls i Sverige (Ron-
neby Brunn).

– 20 år sedan AB-klassen infördes i den reviderade svenska 
standarden SS 05 61 10 (INSTA 140).

– 20 år sedan fältprovningsmetoden med stavar i marken, på 
nordiskt initiativ, blev fastställd som europeisk standard 
(EN 252).

– 15 år sedan Temadagarna om träskydd hölls för första 
gången och tillika det första numret av Träskyddsnytt ut-
kom.

– 5 år sedan svensk impregneringsindustri för första gången 
producerade över 1 miljon m3.

Dessutom kommer under mars i år det 55e mötet med SPs 
samrådgrupp(er) på träskyddsområdet att hållas.

På IRGs konferens i Ronneby 1984 hölls en uppskattad de-
monstration av rötskadebesiktning av stolar med hjälp av 
”röthund”. Initiativtagare och ciceron för demonstrationen 
var Henning Friis-Hansen (t.h.), verksam vid Svenska Reim-
pregnerings AB Cobra.

30 år med kvalitetskontroll för impregnerat trä
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Ny lista över godkända 
träskyddsmedel

En ny förteckning, aktuell per den 25 januari 2009, bifogas 
detta nummer av Träskyddsnytt. Den enda förändringen i för-
hållande till den tidigare förteckningen från 2008 är att ett 
nytt medel, Wolsit KD 10, tillkommit med godkännande i 
klasserna AB och B.
För ytterligare exemplar eller i pdf-format, v v kontakta Eva 
Lindqvist, tel 010-516 62 12, eva.lindqvist@sp.se.

Företagsnytt

Förändringar avseende anslutna företagen till kvalitetskon-
trollen:
Nytt företag
Trä i Kvadrat AB, Kåge

Uppsagda avtal
AB Silfverforsens Stolpfabrik (slutat med impregnering)

Förteckning över godkända 
impregneringsföretag

SPs förteckning över godkända impregneringsföretag är just 
nu under översyn och revision. Den nya upplagan väntas bli 
klar under mars månad och kommer då att skickas ut till be-
rörda företag. 
De företag som ännu inte meddelat ev förändringar i förteck-
ningen påminnes härmed att snarast göra detta.

Kvalitetskontroll och certifi ering av impregnerat trä enligt 
Nordiska Träskyddsrådets regelverk fi rar i år 30-årsjubileum 
i Sverige. Först ut av svenska företag var Västkuststugan i 
Mjöbäck (Västergötland) som impregnerade fönster – och 
dörrsnickerier i träskyddsklass B. 
Även det andra företaget som kom med i kontrollen under 
1979 var västgötskt, nämligen Suntetorps Impregnering AB 
utanför Skövde. De blev godkända för klass A och M (AB 
fanns ej på den tiden). I samband med att Suntetorp kom med 
i kontrollen anordnades en pressträff med medverkan av bl a 
SPs på den tiden ansvarige för kontrollen, Roger Qvist, och 
Suntetorps Sven Lilja, båda välkända och forfarande aktiva i 
impregneringskretsar.

1979 var det svensk premiär för kvalitetskontrollerat trä i 
klass A på Suntetorps Impregnering. Här ser vi Suntetorps 
Sven Lilja som demonstrerar märkningen för prof Björn Hen-
ningsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, i samband med den 
pressträff som hölls den 6 september. OBS! styckemärkning-
en på ändträet och ströningen på varje varv!
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Resultat från kvalitetskontrollen 2008

Under 2008 utfördes sammanlagt 117 kontrollbesök hos de 
godkända impregneringsföretagen. Till detta tillkommer hela 
7 st ombesök. Vid dessa besök uttogs 155 st provenheter för 
kontroll av inträngningen, varav 141 analyserades även på 
upptagningen i träet. Inom parentesen i sammanställningen 
nedan anges värdet för 2007 års resultat.

Oljelösliga klass B-medel: Ytterligare ett kvalitetsår kan 
”klass B-gänget” lägga bakom sig. Under hösten har vi dock 
kunnat konstatera lite strul med lösningarna men detta håller 
i skrivande stund på att redas ut.

Kreosot: Av de 22 provenheter som uttogs och analyserades 
med avseende på inträngningen, så är trenden i jämförelse 
med tidigare år positiv, även om hela 18 % av provenheterna 
var underkända. Med en skärpt internkontroll och bra vä-
derbetingelser så hoppas vi att den positiva trenden håller i 
sig även detta år. När det gäller upptagningen i trät så sänkte 
NTR för några år sedan upptagningsnivåerna för både trä-
skyddsklass A och AB med ca 15 %. Med denna sänkning 

har det visat sig att det numera inte bedöms vara några större 
problem med att uppfylla NTRs upptagningskrav.

Vattenlösliga medel: För de vattenlösliga medlen är fjolårets 
resultat en relativt dyster läsning. Det gäller både Cu- och 
CCP-medlen och då såväl inträngningen som upptagningen. 
När det gäller upptagningen så borde den negativa trenden 
inte vara något större problem att vända. Vår erfarenhet är 
att det är två primära orsaker till att upptagningen i träet vid 
vissa tillfällen inte uppfyller NTRs krav:
• Bristande intern kontroll (kontrollintervaller, osäkerhet/

okunnighet gällande medlets minimikoncentration, slarvig 
avläsning, engagemang hos företagsledning och operatör).

• Onoggrannhet beträffande utrustning/metoder för att mäta 
koncentrationen i lösningen.
Under 2009 kommer vi att lägga ned extra resurser på att 

följa upp vidtagna åtgärder på de företag som tidigare haft 
problem med att klara NTRs upptagningskrav.                     

Vattenlösliga – CCP Upptagningen Inträngningen 

Antal uttagna provenheter, st 20  21
Antal godkända provenheter, st 13  18 
Antal underkända provenheter, st 7  3 
Andel underkända provenheter, % 35  (11) 14  (5) 

Vattenlösliga – krom- och arsenikfria Upptagningen Inträngningen 

Antal uttagna provenheter, st 92  99 
Antal godkända provenheter, st 82  78
Antal underkända provenheter, st 10  21 
Andel underkända provenheter, % 11   (7) 21  (9) 

Oljelösliga klass B-medel Upptagningen Inträngningen 

Antal uttagna provenheter, st 13  13 
Antal godkända provenheter, st 13  13
Antal underkända provenheter, st 0  0
Andel underkända provenheter, % 0  (7) 0  (0) 

Kreosot Upptagningen Inträngningen

Antal uttagna provenheter, st 16  22
Antal godkända provenheter, st 15  18
Antal underkända provenheter, st 1  4 
Andel underkända provenheter, % 6  (0) 18   (24) 



4

Resultat från inträngningsanalyserna 2008

Under 2008 tog SP ut nära 2 600 prov för att kontrollera in-
trängningen med följande fördelning: Sågat/hyvlat virke 1 819 
st, stängselstolpar 219 st, kreosotprodukter 440 st och klass 
B-produkter 169 st. När det gäller sågat/hyvlat virke, så är 
det glädjande att kunna redovisa att andelen missar för CCP-
impregerat trä än en gång ligger under 5 %. Ett betydligt 
sämre resultat gäller dock för de kopparbaserade medlen. 
Som framgår av nedanstående redovisning ser trenden inte 
speciellt positiv ut.

Under 2008 har fl era, både enskilda personer och företag,  

lagt ned mycket arbete och funderingar på att försöka reda 
ut orsaken till inträngningsproblemet. Teorierna är fl era. Det 
som f n förefaller vara den stora boven i dramat är torknings-
förfarandet i kombination med träskyddsmedlets fysikaliska 
egenskaper. Hur och om vi ska gå vidare för att komma pro-
blemlösningen närmare är i dagsläget osäkert. Frågan kom-
mer dock att diskuteras på Samrådsgruppens möte i mars. Hör 
gärna av dig till Ingvar Johansson eller Träskyddsföreningen 
om du har några egna idéer eller synpunkter på problemet. 

 Provtagningsår Antal tvärsnittsprov Andelen miss Andelen underkända provenheter
   (st) (%) (%) 

 2003 1 962 15 20
 2004 1 855 16 15
 2005 1 587 9 9
 2006 1 668 11 9
 2007 1 639 11 9
 2008 1 610 15 21

                CCP                  Cu-medel

Antal prov: 1 610

Miss
15 %

Full inträngning
85 %

Antal prov: 209

Full inträngning
96 %

Miss
4 %

2008

Miss
3 %

Full inträngning
97 %

Antal prov: 247

2007

Antal prov: 1 639

Full inträngning
89 %

Miss
11 %

Sammanställning av inträngningsresultat för prover uttagna från sågat/hyvlat virke under 2007 och 2008.

Sammanställning över resultat från inträngningsmätningar 
med de kopparbaserade träskyddsmedlen under perioden 2003-2008
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Sammanställning av inträngningsresultat fördelat på olika
 träskyddsmedel/sortiment uttagna 2007 och 2008

Celcure P 50 fl ytande (CCP)

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

 
 

 Antal
  tvärsnitts-  
 Miss prov

  4 %   209

  3 %   247

29 %   199

10 %   296

30 %   341

18 %   431

  9 % 1070

  8 %   912

21 %    219

  7 %    251

Full inträngning 96 %

Full inträngning 97 %

Celcure AC 800

Full inträngning 71 %

Full inträngning 90 %

Tanalith E-7

Full inträngning 70 %

Full inträngning 82 %

Wolmanit CX-8

Full inträngning 91 %

Full inträngning 92 %

Stängselstolpar (CCP och Cu-medel)

Full inträngning 79 %

Full inträngning 93 %

Sammanställning över antalet utfärdade certifi kat
Vid årsskiftet 2008/2009 hade vi 117 gällande certifi kat. Ned-
an följer en sammanställning baserad på olika träskyddsklas-
ser och -medelstyper. Som framgår av nedanstående fi gur så 

har det inte skett några dramatiska förändringar under 2008. 
Utöver nedanstående sammanställning fanns det också ett 
certifi kat utfärdat för Wolmanit CX-8 i träskyddsklass B.
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15

10

5

0

14

Diff 2008 ± 0 - 1 ± 0 ± 0 - 1
 CCP Kreosot  Olje-
   lösliga

2 2 3

8

30

20

10

0
Diff 2008 + 1 + 1 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 + 1 ± 0
 AC 800 ACQ 1900 CX-8 Tan E-7

8
10

1 1

33

16

99

   M A AB A AB

M A AB A AB A AB A AB
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NTR-kontroll utanför Norden – potential för tillväxt?
SP Trätek har f n fyra kunder utom Norden som är med i 
NTR-kontrollen. Två i Tyskland, en i Litauen och en i Polen.  
De har ännu så länge en mycket begränsad produktion av im-
pregnerat trä enligt NTRs klassifi cering. Samtliga impregne-
ringsföretag sätter emellertid stort värde på kontrollen och 
den support som ges från SP Trätek. 
Från SP Träteks sida menar vi att det fi nns en potential att 
etablera NTR-kontrollen i Europa och nå samma bredd som 
såväl det franska CTB+ som det nederländska KOMO-sys-
temet. NTRs kontroll kan i fl era avseenden anses vara mera 
kvalifi cerad än de andra systemen. Med tanke på att fl era fö-
retag i bl a Polen och de baltiska staterna arbetar mot den 
nordiska marknaden så är det angeläget att just dessa företag 
kommer med i NTR-kontrollen, framför allt m h t att kon-
sumenterna ska kunna få bra impregnerade produkter, men 
också för att konkurrensförhållandena med de nordiska före-
tagen ska blir mera jämlik.

Inledande besiktning på Zetbeer’s impregneringsanläggning 
i Polen i januari 2008. T.h. ses Magdalena Sterley från SP 
Trätek.

Brand- och fl amskyddsbehandling av träkonstruktioner, fö-
reträdesvis paneler på väggar och tak i offentliga byggnader, 
har hittills utförts nästan uteslutande med olika typer av ytbe-
handlingar, som appliceras manuellt eller i målningsautoma-
ter. Behandlingarna ska vara typgodkända av SP Sitac.
Enligt Lazaros Tsantaridis, brandsakkunnig på SP Trätek, har 
intresset för brandskyddsimpregnerat trä ökat på senare tid, 
och två anläggningar fi nns nu i bruk. Det är Ingarps Tryckim-
pregnering AB utanför Eksjö, som kompletterat sin produk-
tion av tryckimpregnerat trä även med brandskyddsimpreg-
nerat, och Woodsafe Timber Protection AB i Västerås. Det 
senare företaget impregnerar med Dricon, och anläggningen 
är den enda i sitt slag i Europa.

Brandskyddsimpregnering på frammarsch

WoodSafe Timber Protection moderna anläggning för brand-
skyddsimpregnering med Dricon.EcoBuild – premiär för nya provningar

Ett delprojekt inom ramen för SP Träteks kompetenscentrum 
EcoBuild handlar om att studera beständighetsegenskaperna 
hos trä som behandlats med metallfria träskyddsmedel. Ut-
vecklingstakten för denna typ av träskyddsmedel har ökat 
påtagligt under den senaste femårsperioden. Siktet är i första 
hand inriktat på att hitta preparat för användning i ovan mark-
situationer, dvs för klass AB. I delprojektet fi nns världens 
ledande tillverkare av träskyddsmedel representerade: Arch 
Timber Protection, Osmose, Dr Wolman och Viance.
I projektet kommer nya typer av metallfria träskyddsmedel 
utprovas på olika sätt i såväl laboratorium som fält. Ett fält-
försök utförs enligt den europeiska standarden  EN 330, den 
s k L-jointmetoden och ett annat enligt en modell som före-
slagits av Arch, en rigg för att simulera exponering som både 
trädäck och panel (decking cladding rig). Det interna arbets-
namnet på riggen har varit ”brassestolen”, eftersom den har 
en viss likhet med en sådan. Båda fältförsöken kom på plats 
på fältet i Borås strax före jul och kommer att ge oss värde-
fulla erfarenheter på provningsområdet.
Inspektioner av proverna kommer att göras årligen under pro-
jektets löptid.
 

L-jointprover på plats på ställningar.

”Brassestols”-riggarna.

WoodSafe Timber Protection moderna anläggning för brand-
skyddsimpregnering med Dricon



Ett nytt samarbetsavtal mellan SP Trätek och Träskyddsför-
eningen har udner hösten undertecknats av föreningens VD 
Mikael Westin och SP Träteks chef Charlotte Bengtsson. Av-
talet reglerar bl a SP Träteks uppdrag att utföra kvalitetskon-

Nytt samarbetsavtal SP Trätek – Träskyddsföreningen
troll och därmed sammanhängande rätt att ge impregnerings-
företagen rätt att använda NTR-märkena samt Föreningens 
åtaganden när det gäller medfi nansiering av provningar på 
försöksfältet i Borås.

7

Aktuellt om standardisering

Revisionen av fältprovningsstandarden EN 252 pågår just nu 
som bäst. EN 252 är en beprövad metod för utprovning av 
träskyddsmedel och naturlig beständighet hos olika träslag, 
där stavar 25x50x500 mm placeras nedstuckna till sin halva 
längd i marken. Träskyddsföreningen är med och understöd-
jer gemensamma svenska insatser i den arbetsgrupp som bil-
dats inom CEN. Från Sverige medverkar Marie-Louise Ed-
lund, Ödeen & Co, Geoff Daniel och Nasko Terziev från SLU 
samt Pia Larsson-Brelid från SP Trätek. Marie-Louise spelar 
en mycket aktiv roll och tagit fram omfattande diskussions-
underlag för revisionsarbetet.
Ett arbetsmöte hölls nyligen utanför Bordeaux i Frankrike, 
och kommande möte i början av juni får SP Trätek som värd 
i Borås.
Från svensk sida drivs bl a följande frågor:

• Standarden ska endast omfatta massivträ. 

• För att man vid utvärdering ska få en uppfattning om vil-
ken typ av angrepp som förekommer, föreslås att i den mån 
man tydligt kan identifi era angreppstyp så ska detta noteras 
i provningsprotokollet. 

• Försök ska krävas i minst två fält för att man med någon 
säkerhet ska kunna vara övertygad om angrepp från ett 
fl ertal olika svampnedbrytande organismer verkligen före-
kommer. Fälten som används ska vara klassifi cerade avse-
ende typ av mikroorganismer samt aktivitet.

• Det skall fi nnas någon form av säkerhet för att de provade 
preparaten i praktiken kan användas med avseende på in-
trängningsförmågan. Förslagsvis kan man kräva att upp-
dragsgivaren i samband med beställning av fältförsöks-
utvärderingen deklarerar produktens inträngningsförmåga. 
Utan en sådan relevant deklaration blir inte fältförsöks-
resultaten accepterade.

• Redovisning av resultaten ska ske med medianvärden. I 
redovisningen ska man även presentera angreppsnivåerna 
för varje enskild stav genom att notera hur många ettor 
tvåor och så vidare som medianvärdet består av.

Metod för bestämning av fi xering -  nytt förslag i CEN
Ett franskt förslag att införa en standardiserad metod för be-
stämning av ett träskyddsmedels fi xeringstid har tagits upp  
inom CEN/TC 38, den europeiska standardiseringsorganisa-
tionens kommitté för beständighet och träskydd. 
Det råder delade meningar om behovet av en sådan metod 
– den Europeiska samarbetsorganisationen för träskydds-
medelstillverkare EWPM har ställt sig negativa, medan forsk-
ningsinstitut i bl a Frankrike och Tyskland menar att metoden 

behövs. Även den svenska träskyddskommittén inom SIS har 
uttalat sig positivt för att införa en sådan metod.
För att få ett säkrare bedömningsunderlag för att eventuellt 
kunna gå vidare med att ta fram en färdig metod har CEN/
TC 38 sekretariatet skickat ut en enkätförfrågan till samtliga 
nationella standardiseringsorgan för att efterhöra vilka motiv 
som kan fi nnas för införandet av en sådan metod. Svar ska 
vara CEN/TC 38 tillhanda den 6 mars, och själva enkäten kan 
fås från och synpunkter lämnas till Jöran Jermer, SP Trätek, 
joran.jermer@sp.se.

Fältprovning med stavar i mark enligt den europeiska stan-
darden EN 252 på SP Träteks försöksfält i Borås.

Ivan Paulmier, FCBA Bordeaux, och Geoff Daniel från SLU 
betraktar en fältprovningsstav i samband med en exkursion 
vid senaste mötet i Bordeaux. 
Foto: Roland Gründlinger, Holzforschung Austria.
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Tolkning av fältförsöksresultat – ingen enkel uppgift

På temadagarna om träskydd i november förra året gav Mats 
Westin, SP Trätek, en uppmärksammad presentation över 
resultat från SP Träteks några fältprovningar med olika trä-
skyddsmedel. Det har tyvärr visat sig att resultat som redovi-
sats har utnyttjats lösryckta ur sitt sammanhang i olika mark-
nadsföringsaktiviteter.
När det gäller tolkning och utvärdering av resultat från såväl 
fält- som laboratorieprovningar, så är detta en inte helt lätt 
uppgift. Det är lätt att gå i fällan om man inte har tillräckliga 
kunskaper på området. I alla biologiska provningar förekom-
mer en förhållandevis stor spridning i resultaten. Detta beror 
på att det förekommer olika typer av vednedbrytande svam-
par i olika miljöer och att olika träskyddsmedel kan ha olika 
resistens mot dessa svampar. När NTR-teknikerna gör sina 
bedömningar väger de in fl era olika provningar i sin samlade 
bedömning av medlen. Att ta en enskild provning till intäkt 
för att bedöma ett medel är därför vanligen inte möjligt. 
Några belysande exempel återfi nns dels från gamla fältförsök 
som sattes ut 1968, dels i laboratorieförsök med stavar som 
exponerades i jordar från olika fält. I fältförsöken har stavar 
impregnerade med samma medel, vid samma tidpunkt och 
till samma upptagningsnivå exponerats i två olika fält. I Sim-
långsdalen var resultaten snarlika för de tre medlen medan 
resultaten skilde sig avsevärt sinsemellan i Vaasa.
I laboratorieförsöket med olika jordar har viktsförlusten efter 
12 månaders exponering beräknats. Ju högre viktsförlust de-
sto sämre resultat. Här framgår återigen att det impregnerade 
materialet klarar sig olika bra i olika jordar.
(Data är tagna från NWPC Field test with wood preservati-
ves. Results from trials 1968 to 1989 samt Beständighet hos 
miljöanpassat träskydd. Delrapport 1 SP Rapport 2003:26).
Av fi gurerna framgår klart att resultaten kan bli väldigt olika 
i olika försöksfält.

Nya rapporter

Två nya rapporter med anknytning till träskyddsområdet har 
helt nyligen utkommit:
Trästolpar – alternativ till stolpar impregnerade med 
CCA och kreosot
Jöran Jermer
Elforsk Rapport 08:67
Införandet av EUs biociddirektiv har på några år förändrat 
förutsättningarna för att effektivt rötskyddsbehandla trä i 
allmänhet och trästolpar i synnerhet. Ett förbud mot de s k 
CCA-träskyddsmedlen och ett tänkbart förbud mot kreosot 
har aktualiserat frågan om vilka alternativ för trästolpar som 
fi nns. I föreliggande utredning presenteras vilka huvudsak-
liga alternativ som fi nns och vad som är känt om dessa med 
tanke på beständighet och andra egenskaper.
Rapporten kan beställas från Elforsk på www.elforsk.se

Betydelsen av pentaklorfenolbehandlat trä för spridning 
av dioxiner i miljön
Evalena Blomqvist och Jöran Jermer
SP Rapport 2008:22; SNV Rapport 5911
Hur mycket dioxiner sprids i vårt samhälle p.g.a användning 
av klorfenol behandlade träprodukter? Är det möjligt att iden-
tifi era dessa källor samt vilka åtgärder är lämpligast att vidta? 
Rapporten redovisar en kunskapssammanställning inom om-
rådet och kemiska analyser av några utvalda produkter.
Rapporten som även fi nns på engelska, kan beställas från Na-
turvårdsverket, www.naturvardsverket.se.

Simlångsdalen 1968

0 5 10 15 20 25 30 35 
    ÅR

0

25

50

75

100

R
öt

in
de

x

Basilit CFK
Boliden K33
KP Cuprinol

Vaasa 1968

0 5 10 15 20 25 30 35 
    ÅR

0

25

50

75

100

R
öt

in
de

x

Basilit CFK
Boliden K33
KP Cuprinol

Vi
kt

sf
ör

lu
st

, %

Kemwood ACQ 1900
Tanalith E-7
Wolmanit CX-8

Simlångsdalen Ultuna Skogsjord

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

TMC 12 månader

Olika träskyddsmedel klarar sig olika bra i olika typer av 
jordar.



9

In Memoriam – Ron Cockcroft

The International Research Group on Wood Preservation’s 
(IRG) förre generalsekreterare Ron Cockcroft avled på julda-
gen den 25 december 2008 i en ålder av nyss fyllda 84 år.
Ron inledde sin karriär i början på 1950-talet på Forest Pro-
ducts Research Laboratory (FPRL) i Princes Risborough, 
Storbritannien, där han bl a studerade kreosot och dess in-
trängning i trä. 1969 blev han generalsekreterare i IRG, en 
syssla som han hade i 20 år fram till sin pensionering vid 
årsskiftet 1988-89.
P g a problem med fi nansieringen av IRGs sekretariat vid 
FPRL erbjöds Ron 1979 att fl ytta till Sverige och etablera 
Sekretariatet i anslutning till Svenska Träskyddsinstitutet i 
Stockholm. Initiativtagare till detta var prof Björn Hennings-
son vid Lantbruksuniversitetet och övering Lennart Borup på 
Träskyddsinstitutet, som lyckades sy ihop en ny modell för 
fi nansiering av Sekretariatet.  
Ron hade en sann passion för sitt arbete. Under hans tid som 
generalsekreterare växte gruppen från ca 20 till över 200 
medlemmar. Ron ansvarade för att hantera gruppens tillväxt 
och organisera Sekretariatets arbete på ett effektivt sätt. Han 
var tidigt ute att datorisera arbetet vid Sekretariatet, vilket var 
en stor utmaning med den tidens långt ifrån användarvänliga 
programvaror.
Ron var servicemedveten som få och satte en ära i att per-
sonligen träffa och lära känna så många medlemmar som 
möjligt. Ron blev ”Mr IRG”. På IRGs årliga konferenser var 
han och hans hustru Marianne, som vanligtvis följde honom 
på konferenserna, måna om att alla konferensdeltagare skulle 
känna sig välkomna, och i synnerhet nya medlemmar som var 
med för första gången.
Sedan Ron slutat som generalsekreterare har IRG fått en i 
stora stycken ny generation medlemmar, och många av dem 
har aldrig träffat Ron. Varje år blir emellertid alla konferens-
deltagare påminda om Ron genom Ron Cockcroft Award, ett 
stipendium som sattes upp i samband med Rons pensione-
ring. Syftet med detta är att underlätta för yngre forskare att 
komma till de årliga konferenserna, och varje år delas 10-15 
stipendier ut.

Hans hälsa var sedan 6-7 år tillbaka vacklande och han till-
bringade sina sista år på ett sjukhem där han fi ck god och 
kärleksfull omvårdnad.
Han sörjs närmast av hustrun Marianne och fyra söner med 
familjer.

Jöran Jermer
IRG Generalsekreterare

IRGs generalsekreterare Ron Cockcroft på sitt nyligen etab-
lerade kontor i Stockholm tidigt 1979.

Maria Eriksson, studerande på KTH (Kungliga Tekniska Hög-
skolan), utför f n sitt examensarbete på SP Trätek i Stockholm. 
Arbetet går ut på att studera inträngningen av träskyddsmedel 
i några olika träslag med hjälp av ett standardiserat förfarande 
enligt en europeisk metod CEN/TR 14734. Arbetet förväntas 
bli klart inom kort, och kan eventuellt komma att utnyttjas för 
en bedömning om det kan vara aktuellt att föreslå metoden för 
att dokumentera inträngningsegenskaper hos nya träskydds-
medel som ska godkännas av Nordiska Träskyddsrådet.

Examensarbete om träskydd

Examensarbetare Maria Eiksson, t h, med handledarna prof 
Ove Söderström och Marie-Louise Edlund.

Annica Pilgård, medarbetare på SP 
Trätek och doktorand på Göteborgs 
Universitet, har fått det prestige-
fyllda stipendiet Ron Cockcroft 
Award för att delta i The Interna-
tional Research Group on Wood 
Protection’s konferens i Beijing, 
Kina den 24-28 maj. 
Vi gratulerar Annica!

Prestigefyllt stipendium till 
SP Trätek-medarbetare
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Temadagarna 2009 
– vi fi rar 15-årsjubileum

Efter 14 raka år av succéer 
– även 2008 års temadagar 
fi ck mycket höga poäng i 
utvärderingsenkäten – är 
det dags för 15-årsjubi-
leum för temadagarna i 
Borås den 5-6 november.
Planeringen för dagarna är 
redan i gång. Träskydds-
föreningen och SP Trätek 
har ambitionen att ställa 
samman ett verkligt  hög-
klassigt jubileumsprogram. 
Träskyddsnytts läsare är 
givetvis välkomna med in-
spel och förslag. Kontakta 
gärna programmakarna 
Ingvar tel 010-516 51 12 
och Jöran, 010-516 56 03.

Lämpligt tema på jubileums-
dagarna: Från WoodTech till 
HighTech?

Informationsverksamheten – tuff höst för SP Trätekare

Hösten 2008 har varit späckad med informationsaktiviteter 
av olika slag inom träskyddsområdet för fl era av SP Träteks 
medarbetare. 
• På de Nordiska Träskyddsdagarna i september var Mats 

Westin med och demonstrerade de marina försöken i sam-
band med exkursionen till Kristineberg. Jöran Jermer be-
rättade om det stora forskningsprogrammet på träbestän-
dighetsområdet – WoodBuild.

• På Temadagarna om träskydd i november medverkade 
Ingvar Johansson, Jöran Jermer, Kristoffer Segerholm och 
Mats Westin med föredrag i olika ämnen.

• Ingvar Johansson har medverkat på fyra informationsträf-
far, varav en i Norge, hos kunder för att informera om trä-
skydd och impregnerat trä.

• Jöran Jermer medverkade som föredragshållare vid NTTs 
och Bygg- och Järnhandlarnas träskyddsdag på Arlanda 
i oktober och har också hållit föredrag om svensk träim-
pregneringsindustri på de 4e Kinesiska träskyddsdagarna 

Jöran Jermer i talarstolen på de 4e kinesiska träskyddsda-
garna i Chengdu.

i Chengdu i oktober samt på den Finska Träskyddsfören-
ingens höstmöte i Vanda i november.

25-26  mars WEI vårmöte, Bryssel

30-31 mars 4th Wood Fibre Polymer Composites Inter- 
 national Symposium, Bordeaux, Frankrike

19-21 april American Wood Protection Association, 
 Annual Meeting, San Antonio, Texas

27-29 april 4th European Conference on Wood Modifi - 
 cation (ECWM 4), Stockholm

23 april Svenska Träskyddsföreningens årsstämma,  
 Stockholm

24-28 maj IRG (The International Research Group on  
 Wood Protection), 40th Annual Meeting,  
 Beijing, Kina

4-6 juni 7th International Conference ”Wood Science  
 and Engineering in the Third Millennium”,  
 Brasov, Rumänien

5-6 november SP Träteks /Träskyddsföreningens Temada- 
 gar om träskydd, Borås
Vill Du veta mer om någon av de aktuella aktiviteterna, v v 
kontakta Jöran Jermer, 010-516 56 03.

Kalendern

Träskyddsnytt till rätt person? Flera personer? Rätt adress?
Vi är angelägna om att Träskyddsnytt ska komma till rätt person och till rätt adress.

V v meddela eventuella förändringar till 
Eva Lindqvist, eva.lindqvist@sp.se, tel 010-516 62 12

Boka den 5-6 november 
i Din kalender redan nu!


