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Med anledning av att de europeiska standarderna EN 351 och 
EN 599 uppdaterats, har NTR dokumenten 1-3 reviderats, 
och nya utgåvor gäller sedan den 1 januari i år.

Revisionen innebär inga dramatiska förändringar för impreg-
neringsindustrin. De gäller främst anpassning av terminologi 
(t ex att inträngningsklass P8 nu heter NP5) och anvisningar 
för provtagning i samband med kvalitetskontroll. 

För svenska impregneringsföretag är det emellertid värt att 
notera att reglerna innefattar den av Svenska Träskyddsfören-
ingen fastställda dimensionsfördelningen, innebärande att så-
gat och hyvlat virke i dimensioner 38 mm och tunnare, samt 
tjocklek max 50 mm och bredd max 125 mm impregneras i 
minst träskyddsklass AB. Övriga dimensioner skall impreg-
neras i klass A. I praktiken innebär detta att sågat och hyvlat 
virke 45x145 mm och grövre samt 63x63 mm och grövre all-
tid skall impregneras i träskyddsklass A. I fi gur nedan visas 
i bygghandeln vanliga sortiment samt till vilken träskydds-
klass de skall impregneras. 

Under en övergångsperiod 1 januari - 31 maj 2011 gäller att 
överliggande varor som producerats enligt tidigare praxis får 
levereras till bygghandeln.

Årets temadagar hålls den 
17-18 november

Tid och plats för höstens temadagar om träskydd har nu fast-
ställts. Det är 17-18 november (OBS Datum!!!) och platsen 
blir Vildmarkshotellet i Kolmården utanför Norrköping. För-
utom ett varierat program och Träskyddsföreningens extra 
årsmöte kommer ett intressant studiebesök att göras på Hol-
mens nya sågverk i Braviken, ett av Sveriges största.

Till middagen under dag 1 räknar vi med att bjuda på Kol-
mårdens berömda delfi nshow. 

Inbjudan med program kommer att skickas ut efter somma-
ren.

Boka dagarna nu!

SP Trätek

Dimensionsfördelning av NTR-impregnerat virke.

Dessutom innebär det nya regelverket i NTR Dokument nr 3 
att för tillverkningsställe med en årlig produktion av NTR-
märkt virke om högst 7 000 m3, görs normalt ett kontroll-
besök per år. Det andra kontrollbesöket kan ersättas av att 
tillverkningsstället själv tar ut prover, som insändes till kon-
trollorganet för analys och bedömning under förutsättning 
att tillverkningsstället under två år i rad med totalt fyra kon-
trollbesök uppvisat godkänt resultat för samtliga aktuella trä-
skyddsklasser. Om tillverkningsstället vid något tillfälle, vid 

besök eller insänt prov, inte uppfyller kvalitetskraven enligt 
NTR Dokument nr 1, så skall återigen två kontrollbesök per 
år äga rum under de kommande två åren. 

Med uppfyllande av kvalitetskraven enligt NTR Dokument 
nr 1 avses:
•  Godkänt resultat avseende inträngning och upptagning av 

träskyddsmedel
•  Godkänd sammansättning hos träskyddsmedlet
•  Ingen stor anmärkning med avseende på:
 – träråvaran
 – märkningen
 – den interna driftkontrollen
 – leveranskraven

Alla företag i den svenska kontrollen kommer att få ett kon-
trollbesök under det första halvåret 2011. Det andra besöket 
för företagen som impregnerar mindre än 7000 m3 kan ersät-
tas av inskick av prover under förutsättning att de fyra senaste 
besöken under den senaste tvåårsperioden varit godkända.

Företag som trots allt uppskattar att få ett andra kontrollbesök 
kan givetvis få det. Kontakta i så fall SPs kontrollant.

De nya reglerna, NTR Dokument nr 1 och NTR Dokument nr 
3, kan rekvireras från Nordiska Träskyddsrådets sekretariat, 
tel 08-791 23 57. Kontakt: Mikael Westin, mikael@traskydd.
com.
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Reglerna för den s k P-märkningen (SPs egna 
produktcertifi eringssystem) för träfönster är 
under översyn. Väderexponerade profi ldelar 
enligt defi nitionen i den europeiska standar-
den EN 14220 Annex B ska uppfylla något av 
nedanstående tre beständighetsalternativ. Där-
vid räknas profi ler innanför metallbeklädnad 
inte som väderexponerade. 

Nytt krav på impregnering i P-märkningsreglerna för fönster

• NTR Gran, som i första hand avser träskyddsbehandlad 
ytterpanel av gran men även vindskivor, vattbräder, tegel- 
och spikläkt. NTR Gran omfattar inte trallbräder. Inget 
krav på inträngning ställs, dvs inträngningsklass NP1 en-
ligt EN 351-1 gäller. Däremot ställs ett krav på upptag-
ning motsvarande upptagningen för klass AB för aktuellt 
träskyddsmedel  i de yttre 3 mm av tvärsnittet.  Kvalitets-
märke enligt nedan:

• NTR GW, som avser träskyddsbehandlade fönsterkompo-
nenter av gran. Samma krav som för NTR Gran gäller, dvs 
inget inträngningskrav men väl ett krav på B-upptagning 
för aktuellt träskyddsmedel i de yttre 3 mm av tvärsnittet.  
Kvalitetsmärke enligt nedan:

Klassindelningen fi nns beskriven i NTR Dokument nr 1, del 
2. Företag som önskar producera NTR-klassifi cerad gran, 
måste vara anslutna till extern kvalitetskontroll, precis så som 
gäller för furu. Ett dokument anpassat för kvalitetskontroll 
av träskyddsbehandlad gran, NTR Dokument nr 3, del 2, har 
därför tagits fram. Dokumenten kan fås från NTRs sekreta-
riat eller från SP Trätek. Dessa båda dokument ersätter NTR 
rekommendationerna nr 8 och nr 9, som således blir ogiltiga.

Hur ska man då klara kraven för NTR-klassifi cerad gran? 
Eftersom det inte fi nns något inträngningskrav för gran, så 
är det förstås inte något problem. Problemet ligger i att kla-
ra upptagningen i den yttre 3 mm zonen. Få, om ens några, 
impregneringsföretag har erfarenhet av detta, och det krävs 
naturligtvis en del försöksimpregneringar innan man kommit 
fram till lämpliga processer och brukslösningar för att klara 
av kraven.

Företag som är intresserade av att börja producera NTR-klas-
sifi cerad gran kan ta kontakt med SP Trätek, Daniel Holm-
berg, tel 010-516 51 95.

Alternativ 3 

Virket ska vara impregnerat till minst 4 mm sidointrängning i 
splintveden, dvs inträngningsklass P3 enligt EN 351-1: 1995.  
Tillverkningen ska vara godkänd enligt NTR Dokument Nr 3: 
2011. Allt ändträ ska förseglas genom grund- och/eller täck-
målning.  Fogar mot karmars och bågars understycken och 
tvärposter ska tätas genom att fogmassa appliceras på profi -
lernas ändträ före sammansättning så att tätningen mot den 
väderexponerade ytan blir synlig vid tillverkningen.

Det är alternativ 3 som är helt nytt. Det fi nns naturligtvis ing-
en praktisk erfarenhet och heller inga försök som dokumente-
rar att kravet är likvärdigt med alternativen 1 och 2, men med 
tanke på de stränga kraven på tätning, så är det högst rimligt 
att så är fallet, menar SP Träteks Ingvar Johansson.

NTR-klasser för träskyddsbehandlad gran

Efter fl era års stötande och blötande beslutade Nordiska Trä-
skyddsrådets styrelse under förra året att ge klartecken för 
införandet av NTR-klassifi cerad träskyddsbehandlad gran. 
NTRs teknikergrupp har arbetat med frågan en längre tid, och 
haft regelverket avseende klassifi cering och kvalitetskontroll 
mer eller mindre färdigt att publiceras.

Fr o m 2011 införs således två klasser för träskyddsbehandlad 
gran:

Alternativ 1 

100% av profi len ska vara kärnved. 

Alternativ 2 

Virket ska vara impregnerat i träskyddsklass B enligt NTR 
Dokument Nr 1:2011 (överensstämmer med inträngnings-
klass NP3 enligt EN 351-1 men med krav på upptagning 
enligt SPs ”Förteckning över godkända träskyddsmedel”). 
Tillverkningen ska vara godkänd enligt NTR Dokument Nr 
3: 2011. 
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Resultat från kvalitetskontrollen 2010

2010 års inträngningsresultat bättre men ännu inte 
bra för sågat virke
Bakom oss har vi ytterligare ett år med över 4 000 uttagna 
tvärsnittsprov. Med det stora antalet prov borde resultatet 
vara säkerställt med avseende på träskyddsmedel och sorti-
ment. Liksom tidigare fi nns det ett fl ertal företag som i prin-
cip aldrig upplevt något problem med inträngningen, medan 
ett antal andra från och till under året haft stora svårigheter att 
leva upp till NTRs inträngningskrav. Tyvärr kan vi konstatera 
att det fortfarande råder många och ibland lite konstiga för-
klaringar till dessa problem. Som framgår av nedanstående 
tabell och diagram är resultatet ganska varierande, men det 
är glädjande att samtliga träskyddsmedel/sortiment kan re-
dovisa ett bättre inträngningsresultat i jämförelse med 2009. 
Hoppas trenden håller i sig. Nu är andelen missar för kop-
parmedlen 9 % av totalt antal uttagna prover. Målet borde 
vara max 5 %.

Träskyddsmedel/
sortiment

Antal
provenheter
(st)

Antal 
godkända
provenheter
(st)

Antal 
underkända
provenheter
(st)

Antal 
underkända
provenheter
(%)

Antal uttagna
tvärsnittsprov
(st)

Antal godkända
tvärsnittsprov
(st)

Antal 
underkända
tvärsnittsprov
(st)

Antal 
underkända
tvärsnittsprov
(%)

Antal 
underkända
tvärsnittsprov 
2009
(%)

CX-8 83 81 2 2 2385 2275 110 5 8

Tan E-7 14 9 5 36 345 291 54 16 18

AC 800 24 15 9 38 663 519 144 22 25

Summa 
Cu-medel

121 105 16 13 3393 3085 308 9 13

CCP 15 15 0 0 350 342 8 2 9

Stängsel 14 12 2 14 278 244 34 12 23

Summa 150 132 18 12 4021 3671 350 9 14

Sammanställning av inträngningsresultat fördelat på olika träskyddsmedel/sortiment 
uttagna 2010 gällande vattenbaserade medel

Förutom CCP-medlet har, av kända orsaker, andelen koppar-
medel i klass A varit ganska liten under senare år. Från och 
med i år kommer andelen klass A-impregnerat virke som in-
går i vår statistik sannolikt att öka väsentligt p g a den införda 

dimensionsfördelningen, jfr sid 1. Det fi nns en tro på att man 
får en bättre inträngning med en högre koncentration, dvs att 
man generellt skulle få bättre inträngning för klass A än för 
klass AB.  Vi hoppas kunna redovisa om detta är sant eller ej 
på höstens temadagar. Eftersom NTR också ställer krav på 
träskyddsmedlens sammansättning, kommer vi under våren 
att analysera samtliga aktiva ämnen i de uttagna lösningarna. 
Även här räknar vi med att kunna redovisa resultatet på te-
madagarna.

Det fi nns som bekant ytterligare två medelstyper som an-
vänds för att impregnera trä. När det gäller kreosoten, så är 
det mycket glädjande att det samlade inträngningsresultatet 
var betydligt bättre under fjolåret än under tidigare år. Orsa-
ken till denna positiva trend är helt klart att företagen stramat 
åt den interna driftkontrollen väsentligt. Fortsätt i den stilen! 
Beträffande de oljelösliga Klass B–medlen har det som van-
ligt inte varit några större problem med att uppfylla gällande 
inträngningskrav. Dock har en del bekymmer uppstått då 
vissa lösningar inte uppfyllt NTRs minkrav på  aktiva ämnen. 
Det är ett problem som förhoppningsvis kommer att lösas un-
der våren/sommaren. 

Ny kompetens hos SP Trätek

SP Trätek i Stockholm har etablerat ett biolaboratorium som 
erbjuder tjänster inom skadeutredning gällande mögel- och 
rötangrepp på trä och träbaserade material. Exempel på så-
dana tjänster är identifi ering av mögel- och rötsvamp, orsaks-
utredningar samt belastningsprovningar enligt internationella 
standarder.

Kontaktperson: Stig Bardage, tel 010-516 62 06, 
stig.bardage@sp.se
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Resultat från kvalitetskontrollen 2010

S a m m a n s tä l ln in g  a v  in trä n g n in g s re s u lta t  
fö r de la t  på  o l ik a  trä s k y dds m e de l/s o r t im e n t  

u tta g n a  2 0 1 0  o c h  2 0 0 9

2009 2010

C u

C C P

S t ä n g s e l
( C u  + C C P )

13% 9%

9%
2%

23% 12%

Full inträngning
87%

Full inträngning
91%

Full inträngning
91%

Full inträngning
98%

Full inträngning
77%

Full inträngning
88%

Antal prov: 3.399 Antal prov: 3.393

Antal prov: 417 Antal prov: 350

Antal prov: 408 Antal prov: 278

Diff 2010          +1    +1 +2     +2 +9     +4
AC 800 TAN E-7 CX-8

A

88

35

30

20

15

10

5
AB

25

40

11
13

A AB A AB

14

Diff 2010                    +2                  -1

A
5

20

10

0 M

Visste du att…….

   

…. i år har juli månad 5 fredagar, 5 lördagar och 5 söndagar. Detta händer bara en gång vart 823 år!

Antal gällande certifi kat för klass A och AB för Cu-typ, 2010 Antal gällande certifi kat för klass M och A för CCP-typ, 2010



Ny godkännandelista

Bifogat återfi nns en uppdaterad förteckning över godkända 
träskyddsmedel, d v s samtidigt godkända av NTR och re-
gistrerade av Kemikalieinspektionen (KemI) för användning 
i Sverige. Jämfört med tidigare listor har fl era träskyddsme-
del försvunnit från den aktuella listan, fram för allt beroende 
på att träskyddsmedelstillverkare dragit tillbaka godkännan-
det hos KemI. 

Fler listor eller en pdf-fi l av listan kan fås från SP Trätek, Eva 
Lindqvist, tel 010-516 62 12.

Trots tryckimpregnerade stängselstolpars dokumenterade 
överlägsenhet beträffande brukstid och årskostnad, så mark-
nadsförs ännu stolpar utan någon träskyddsbehandling alls, 
t ex senvuxen gran, eller med ”traditionella behandlingar” 
som t ex kolad rotände och behandling med stubbolja. 

Med syfte att få en dokumenterad jämförelse mellan stäng-
selstolpar av ”traditionella” material och impregnerat klass 
A, har SP, som rapporterats tidigare i Träskyddsnytt,  provat 
olika material för stängselstolpar i fältförsök som igångsat-
tes 1997 respektive 2006. Dessa försök har reviderats, och 
resultaten sammanställts i en rapport, som helt nyligen pu-
blicerats.

De båda försöken visar klart att senvuxen gran och gran med 
kolad rotände eller doppad i stubbolja inte är några realistiska 
alternativ till impregnerade stängselstolpar, klass A, inte ens 
om man ställer låga krav på förväntas brukstid. 

Läs mer om försöken i SP Rapport 2011:14, som kan laddas 
ner från SPs hemsida www.sp.se eller fås från Eva Lindqvist, 
tel 010-516 62 12.

Företagsnytt

Inga nya företag har anslutits till impregneringskontrollen un-
der första kvartalet 2011. Några förfrågningar om anslutning 
har inkommit från företag i Polen och Baltikum, men dessa 
har ännu inte resulterat i några avtal. Vi noterar ett ägar- och 
namnbyte: NWP Forsa heter nu Aven Forsa AB

ScanPole Sverige AB i Åsbro har efter uppköp av det fi n-
ska impregneringsföretaget Iivari Mononen Oy avvecklat sin 
impregneringsverksamhet under april 2011. Impregnerings-
verksamheten i Åsbro startades redan 1907 av Statens Vatten-
fallsverk och har tillhört ledande stolpproducenter i Norden 
under många år. Se vidare separat artikel om Åsbro.

Fältförsöket med stängselstolpar rapporterat
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Utvecklingen av röta i stängselstolpar utsatta 1997.

SPs försöksfält med provning av stängselstolpar.

Octowood
obehandlad
lufttorkad
Octowood
obehandlad
virkestork
Furu, senvuxen

Gran, senvuxen

CCA klass A Keneb

CCA klass A
Bergslagsstaket

Octowood CCA



Kunskapssammanställningar har gjorts vid SP Trätek avse-
ende

• Konstruktionstekniskt träskydd för fasadpanel och trädäck 
och skillnader och likheter m a p råd och rekommendatio-
ner i olika länder i Europa

• Standardisering relaterad till livslängdsplanering

Det är ingen överdrift att påstå att WoodExter varit ett mycket 
framgångsrikt projekt, och ett utmärkt exempel på fruktbart 
samarbete mellan partner från olika institut i Europa. I allt 
väsentligt har projektet levererat det som förutspåddes i den 
ursprungliga projektplanen. Det viktigaste resultatet och den 
största framgången är förstås framtagandet av ingenjörsverk-
tyget för livslängdsdimensionering av trä ovan mark, med 
särskild fokus på panel och trädäck. Genom ett särskilt dator-
program, baserat på MS Excel, blir det praktiskt och enkelt 
att hantera för projektörer m fl .

Träskyddskurserna AB-försöket 15 år

Det för alla träskyddsintresserade fältförsöket i Borås – ”AB-
försöket” – har i år pågått i 15 år. En omfattande revision 
av försöket planeras till sommaren, varpå resultaten kommer 
sammanställas i en rapport som skall vara klar till temada-
garna 17-18 november.

Ett annat försök av intresse, nämligen ett försök med olika 
typer av träskyddsbehandlingar och olika träslag , har expo-
nerats i 10 år. Vi hoppas att detta försök också skall kunna 
redovisas på temadagarna i november.

Den uppskjutna grundkursen i träskydd kommer att hållas i 
Borås under tiden 3-6 oktober. Notera dessa datum, om det är 
aktuellt att skicka någon medarbetare på kurs. Inbjudan kom-
mer efter sommaren till samtliga impregneringsföretag.

Fortsättningskursen i träskydd planeras till vintern 2012. Vi 
återkommer med datum så snart det är bestämt.

Verktyg för beständighetsdimensionering                                    
utvecklat inom WoodExter

Projeket WoodExter inom forskningssamarbetet WoodWis-
dom-Net har nyligen avslutats. Det har koordinerats av SP 
Trätek genom Jöran Jermer. Forskningssamarbete har bedri-
vits med partner från sju europeiska länder. Lunds tekniska 
högskola (LTH) har varit svensk partner och bland industri-
ella partners märks Svenska Träskyddsföreningen, Bergs 
Timber Bitus AB samt Södra Timber AB. 

Ett övergripande mål med WoodExter var att ta de första ste-
gen mot införandet av funktionsbaserade krav på beständig-
het för träkonstruktioner ovan mark. Funktionsbaserade krav 
fi nns t ex för konstruktioner m h t hållfasthet och brandsä-
kerhet.  För att detta skall vara möjligt krävs praktiskt an-
vändbara, ingenjörsmässiga verktyg, och det viktigaste målet 
med WoodExter var att ta fram en första version av ett sådant 
verktyg. Ett annat viktigt mål har varit att utveckla tekniken 
för utvärdering av fältprovningar för att kunna utnyttja såda-
na provningar för uppskattningar av trämaterials funktionstid 
i olika exponeringar.

Projektet har sammanfattningsvis resulterat i följande:
• Ett praktiskt ingenjörsverktyg för livlängdsdimensione-

ring av träfasader och trädäck har färdigställts med partner 
LTH som ansvarig, dvs det viktigaste målet med projektet 
kunde uppfyllas. Genom s k ”reality checks” av ett antal 
objekt i Europa har verktyget verifi erats.

• En manual för systematisk inspektion av fasader med av-
seende på aspekter som är av betydelse för beständighe-
ten har tagits fram. Manualen har bl a legat till grund för 
nämnda ”reality checks”, bl a inom ramen för ett examens-
arbete på Högskolan i Borås.

• Genom ett nytt angreppssätt för utvärdering av fältprov-
ningar, som tagits fram med SP Trätek som huvudansva-
rig, kan man på relativt måttlig tid få en uppfattning om 
förväntad ”livstid” för ett trämaterial i en viss exponering 
i stället för att vänta till att samtliga prover inom en grupp 
dömts ut. Tekniken kommer att tas upp för diskussion 

inom CEN TC 38/WG 28 och fortsatt utvecklas inom ra-
men för WoodBuild, ett annat stort forskningsprojekt som 
koordineras av SP Trätek.

Ny, viktig kunskap har kommit fram inom WoodExter när 
det gäller

• hur olika exponeringssituationer ovan mark påverkar ris-
ken för rötangrepp

• olika ytbehandlingssystem och hur de samverkar med 
olika typer av trämaterial (obehandlat trä, impregnerat trä 
samt kemisk modifi erat trä)

• rötangrepps inverkan på de mikromekaniska egenskaperna 
hos trä

• utnyttjande av mikromolekylära tekniker för detektion av 
tidig kolonisation av rötsvampar

• formvirke och möjligheterna att genom behandling med 
särskilda preparat kunna återanvända virket fl era gånger, 
något som kan vara av intresse särskilt i länder med brist 
på virkesråvara.
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SP Trätek och Träskyddsföreningen samarbetar om utbildning

SP Trätek har under fl era år varit engagerade genom Marie-
Louise Edlund som gästföreläsare om träskydd på SLUs 
jägmästarutbildning i Umeå. I samband med Marie-Louises 
pensionering överenskoms ett nytt upplägg av utbildningen. 
SP Trätek och Träskyddsföreningen skulle gemensamt sva-
ra för en utbildningsdag med syfte att ge studenterna såväl 
grundläggande kunskaper om träskydd som en fördjupad 

insikt i träskyddets betydelse för den svenska trämekaniska 
industrin. 

Vid årets utbildningsdag den 4 mars medverkade således Mi-
kael Westin från föreningen och Jöran Jermer från SP Trätek 
med ett välkomponerat utbildningspaket för ett 50-tal jäg-
mästarstudenter.

Åsbro Impregnering – en epok är slut

Måndagen den 11 april 2011 impregnerades den sista stolp-
beskickningen vid Åsbro Impregnering, en verksamhet som 
varit i gång i över 100 år. Den första anläggningen på platsen 
var ett mobilt impregneringsverk togs i drift 1907, och det var 
Statens Vattenfallsverk, SJ och Televerket som började im-
pregnera stolpar och sliprar. Anläggningen byggdes så små-
ningom om till en stationär anläggning, och år 1935 är det 
enbart Statens Vattenfallsverk som bedriver verksamhet på 
fastigheten. Vid den här tidpunkten är elektrifi eringen av Sve-
rige i full gång, och alla vill ha el till industrier och hushåll. 

År 1948 bestämmer sig Statens Vattenfalls verk för att bygga 
upp en ny modern impregneringsanläggning och köper in två 
jordbruksfastigheter som ligger närmaste granne med den an-
läggning man har. Man skickar ut folk till bl a England och 
Holland för att studera impregneringsanläggningar och fånga 
upp de senaste tekniska landvinningarna. Diskussioner fördes 
om man skulle bygga någon form av tork för att få kontroll 
på fuktkvoten i virket innan impregneringen, men man kom 
fram till att investeringskostnaderna blev alltför höga och 
dessutom var man var osäker på prestanda hos den torktek-
niska utrustningen som fanns att tillgå. 

Någon gång under vårvintern 1953 så var man igång och 
körde ”i skarpt läge” efter en inkörningsperiod sedan okto-
ber 1952. Impregneringsanläggningen var vid denna tidpunkt 
också en viktig del av civilförsvaret, och i kontorsbyggnaden 
anlades ett skyddsrum och utrustades med nödvändig utrust-
ning i händelse av krig. 

I slutet på 1970-talet fanns krafter inom Vattenfall som ville 
lägga ned impregneringsverksamheten, men man kom på 
bättre tankar och började planera för ombyggnad och inves-
tering av ny produktionsutrustning. Anläggningen utrustades 
med bl a efterbrännkammare, som förbrände kreosotgaserna 
från impregneringscylinder och lagertank, samt med ett nytt 
system att styra impregeringsprocessen. En annan milstolpe 
är torkanläggningen som installerades och togs i drift 1999. 
Den höjde kvalitén väsentligt vad det gäller inträngningsre-
sultatet för stolparna.

Åsbro Impregnering blev ett av de första företag som bolagi-
serades i Vattenfall och kom att tillhöra ett företag som hette 
KraftGross AB. Det var Vattenfalls centrallager i Västerås 
som blev ett grossistföretag för elnätskunder. År 1996 såldes 
Åsbro Impregnering till ABB och kort därefter till Transelec-
tric AB. År 2002 såldes Åsbro Impregnering till de norska fö-
retaget ScanPole AS. Åsbro Impregnering och Scanpole AS 

hade sedan 1995 haft ett samarbete tillsammans med Norra 
Skogsägarna på exportmarknaden. Under de följande åren 
höjdes produktionstakten och år 2007 producerades 22 280 m3 

stolpar och sliprar, vilket är den högsta volym som produce-
rats under ett år vid Åsbro Impregnering. Totalt under perio-
den  1952-2011 impregnerades 820 000 m3 stolpar och sliprar. 
Men nu är det som sagt färdigimpregnerat och vi på Åsbro 
Impregnering tackar branschkollegor för gott samarbete och 
önskar alla som impregnerar vidare lycka till.

Bertil Larsson

7



8

Kalendern

Med vårhälsningar från 
SPs träskyddsgäng

2011

8-12 maj  42nd Annual Meeting of the International  
  Research Group on Wood Protection
  Queenstown, Nya Zeeland 

26 maj  Svenska Träskyddsföreningens årsmöte
  Stockholm

8-10 september WEI årlig kongress
  Stockholm

5-6 oktober SPs Byggdagar
  Borås

17-18 november Temadagar om träskydd och Träskydds- 
  föreningens årsstämma
  Vildmarkshotellet Kolmården
2012
6-10  maj 43rd  Annual Meeting of the International  
  Research Group on Wood Protection
  Kuala Lumpur, Malaysia

Så här kan det gå…

… om det impregnerade virket inte fått torka före leverans. – Så här får det 
naturligtvis inte se ut, säger Träskyddsföreningens ordförande Ulrik Lind-
gren, tillika VD för Ingarps Tryckimpregnering AB, som samtdigt noterar 
att hans eget företag har god koll på eftertorkningen av det impregnerade 
virket.

Nya publikationer

Här följer en lista över några aktuella publikationer som rör 
träskyddsområdet:

Jermer: Nordiska Träskyddsrådet 1969-2009 – en jubileums-
skrift
Skriften ger en kortfattad historik över Nordiska Träskydds-
rådets till blivelse och utveckling under 40 år.

Råberg & Daniel: Brown rot decay of copper-chromated-
phosphorous impregnated fence poles: Characterization by 
molecular analyses an microscopy.
International Biodeterioration & Biodegradation 63 
Artikel rörande förekomsten av kopparresistenta svampar 
och angepp på CCP-impregnerade stängselstolpar.

Englund: Durability design of wooden cladding and decking 
– an overview of guidelines and information sources. 
SP Report 2010:38
Rapporten fokuserar på likheter och olikheter när det gäller 
konstruktionstekniskt träskydd för ytterpanel och altandäck.

Englund: Standardization related to Service Life Planning. 
SP Report 2010:37
Sammanfattning av standarder som anknyter till livslängds-
bestämning av träkonstruktioner.

Sandberg: Träräcken utomhus. Guide för projektering, mate-
rialtillverkning, montage, underhåll


