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Inte mindre än 47 personer har deltagit i Svens-
ka Träskyddsföreningens och Arbetsmiljöverkets 
”Grundkurs för industriellt träskydd”, under hös-
ten 2011 och vintern 2012 och med SP i Borås som 
värd. Kursen har som bekant omarbetats en del, 
där bl a praktiska övningar och internkontrollen 
fått mer tid. Kursen har även kompletterats med 
föredrag som rör praktiska ting såsom tryck- och 
vakuumpumparnas betydelse samt genomgång av 
olika blandningsutrustningar.

Uppskattade impregneringskurser på SP i Borås

Provning Kvalitet Regelverk
Furu har bättre håll-
barhet än lärkträ
Resultaten från AB-för-
söktet, SPs 15 år 
gamla fältförsök med 
impregnerat trä  har 
rönt uppmärksamhet. 

Kvalitetskontroll 
för 2011 klar
SPs kvalitetskonrtoll 
och certifiering för 
impregnerat trä ex-
panderar nu  också till 
Baltikum och Polen.

Guide för beständig-
hetsdimensionering
Guiden, som togs 
fram inom projektet 
WoodExter, är nu över-
satt till svenska.

Sponsorer sökes till 
träskyddskonferens
2013 står SP Trä, 
tillsammans med 
KTH byggvetenskap 
som arrangör av IRGs 
årliga träskyddskon-
ferens. Vill du vara 
med som sponsor?

Två märkesmän inom 
svenskt träskydd 
har gått bort
Vi minns Carl-Axel 
”Alle” Lindblom och 
Östen Bergman. Två 
välkända profiler inom 
träskyddskretsar som 
lämnat oss under 2012.

Kurser /konf. Övrigt
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AB-försöket - 15 år
Det välkända s k AB-försöket har avrapporterats efter 15 års prov-
ning (SP Rapport 2011:70). Försöket har bidragit till ökad kunskap 
om såväl de kopparbaserade träskyddsmedlen som om lärk- och 
furukärnved när det gäller beständighetsegenskaperna. Några slut-
satser från försöket så här långt:

• Rötutvecklingen, oavsett material och behandling, sker inte 
oväntat långsammare ovan mark än i mark med de aktuella 
provningsmetoderna, men rangordningen mellan de olika pro-
vade materialen och behandlingarna är i stort sett densamma.

• Trä som impregnerats till träskyddsklass AB är olämpligt att 
använda i kontakt med mark. Under förhållanden jämförbara 
med provfältet i Borås blir livslängden ca 10 år.

• Trä som impregnerats med de idag, eller snarlika med de idag, 
använda kopparbaserade träskyddsmedlen för klass AB klarar 
sig generellt avsevärt bättre än metallfria träskyddsmedel samt 
kärnved av furu och lärk.

• Såvitt man kan bedöma från ovan markförsöken kommer 
AB-klassificerat virke, rätt använt, att klara sig i mer än 20 år 
utan att angripas av omfattande rötskador och därmed i prak-
tiken leva upp till Träskyddsföreningens 20-åriga rötskydds-
garanti. 

• En jämförelse mellan resultat från provning fem år i mark med 
EN 252 och 15 år ovan mark enligt ENV 12037 (lap-joint) 
samt från trallförsöket visar, att det inte finns någon entydig, 
generell korrelation och enkelt tillämpbart system för att tol-
ka och översätta provningsresultat från markförsök till resultat 
från ovan mark-försök. 

Provning Träskyddsnytt nr 27 2012

Ytterligare arbete och analys av resultat från flera försök är därför 
nödvändigt för att skaffa underlag för hur resultat från markförsök 
skall utnyttjas för godkännande av träskyddsmedel i klass AB och 
åsätta träskyddsmedlen en relevant upptagning.

• Inga korrosionsangrepp har ännu observerats på fästdonen 
av rostfritt stål. Övriga spik- och skruvmaterial, bortsett från 
obehandlat stål, uppvisade förhållandevis måttlig korrosion i 
samtliga träprover. Dock hade impregnerade prover generellt 
sett en något större korrosionspåverkan än oimpregnerade pro-
ver.

• Provningarna har bekräftat den klassificering av naturlig be-
ständighet hos kärnved av furu och lärk som anges i den euro-
peiska standarden EN 350-2, d v s de har gett i stort sett samma 
resultat för kärnved av de båda träslagen.  

Stort mediaintresse för SP Träs fältprovningar
Sällan eller aldrig har väl SPs arbete uppmärksammats i media som 
under sommaren 2012, då resultaten från SPs 15 år gamla fältförsök 
med impregnerat trä och kärnved av furu och lärk, det s k AB-för-
söket, genererade ett 30-tal inslag i radio, TV, dags- och fackpress.

– Förklaringen till den stora uppmärksamheten är säkert att fler-
talet villa- och fritidshusägare har en relation till impregnerat trä 
och på senare tid även till lärk och andra trämaterial för altanbygge 
och andra tillämpningar utomhus, säger Jöran Jermer. 

– Vi får ju också mycket frågor från allmänheten och yrkesfolk 
när det gäller just materialval till altaner och utomhusträ.

För den som inte har rapporten, kontakta Jöran Jermer
Tel: 010-516 56 03 E-post: joran.jermer@sp.se 
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SPs försöksfält i Borås
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Resultat från kvalitetskontrollen 2011
Resultaten från inträngningsanalyserna från kvalitetskontrollen 
2011 har nu sammanställts och redovisas i det följande. Preliminära 
resultat från 2012 års kontroll kommer att redovisas på NTR-dagar-
na i Oslo 12-14 november.

Klass A och AB med vattenlösliga träskyddsmedel 
Som framgår av nedanstående tabell tog SP under 2011 ut drygt  
3 000 tvärsnittsprov vid kontrollbesöken hos de godkända impreg-
neringsföretagen. Beträffande inträngningen så har det skett vissa 
förändringar mellan de olika medelstyperna, men totalt sett så ham-
nar vi även för 2011 och de kopparbaserade medlen på ett medel-
värde på 9 %, dvs samma som 2010. Den primära orsaken till att 
vi ännu inte nått målet på max 5 % missar är att ett antal företag 
fortfarande har problem med att klara NTRs inträngningskrav.

Träskyddsföreningens (STFs) krav gällande dimensionsindel-
ningen fungerar i praktiken mycket bra och ströningskravet ganska 
bra. Däremot kan vi notera en viss skillnad beträffande inträng-
ningen på ”45-virket”. Det är mycket sällsynt att vi får underkända 
provserier i träskyddsklass A, dvs på virke 45 x 145 mm och grövre. 
Om detta beror på den relativt stora kärnvedsandelen eller den hö-
gre lösningskoncentrationen är osäkert.

Våra provuttag på speciellt 45 x 95 mm och då i träskyddsklass 
AB har under året i flera fall visat på betydande problem med att 
klara inträngningskravet. Vi har inte kunnat härleda problemet till 
varken fuktkvoten eller processen. Även om det förekommer vissa 
skillnader mellan olika träskyddsmedel, så ligger förmodligen det 

avgörande problemet inte där. Orsaken står nog att finna i vår gamla 
teori om att det är torkningssättet på virket före impregneringen 
som är den stora boven i dramat. 

Det stora och svårlösta problemet med inträngningen är sanno-
likt det största hotet mot STFs och industrins 20-års rötskydds-
garanti.

För ett halvår sedan hade vi en förhoppning att det tidigare proble-
met med sammansättningen (förhållandet mellan de aktiva ämne-
na i en träskyddslösning) hade löst sig. Tyvärr kan vi konstatera 
att ett antal företag fortfarande inte uppfyller NTRs krav. SP följer 
strikt NTRs sanktionsregler och ärendet har även skickats vidare till 
NTRs teknikergrupp för handläggning.

Klass B med oljelösliga träskyddsmedel
Efter många år utan kvalitetsproblem har flera företag under 2011 
upplevt ganska stora problem med i första hand sammansättningen 
i lösningen och upptagningen i trät. Flera teorier har från olika håll 
framförts till orsakerna, och förhoppningsvis kommer dessa pro-
blem att lösas under 2012.

Kreosot
Eftersom det är en och samma ägare till de två verksamma kreosotan-
läggningarna anger vi  inga resultat eller övriga kommentarer.

Träskyddsmedel / 
sortiment

Antal prov-
uttag (st)

Antal 
godkända 
provuttag 
(st)

Antal un-
derkända 
provuttag 
(st)

Antal un-
derkända 
provuttag 
(%)

Antal 
uttagna 
tvärsnitts-
prov (st)

Antal 
godkända 
tvärsnitts-
prov (st)

Antal un-
derkända 
tvärsnitts-
prov (st)

Antal un-
derkända 
tvärsnitts-
prov (%)

Antal un-
derkända 
tvärsnitts-
prov 2010 
(%)

CX-8 76 72 4 5 1408 1307 101 7 8

Tan E-7 31 29 2 6 612 552 60 10 16

AC 800 33 29 4 12 589 508 81 14 22

Summa Cu-medel 140 130 10 7 2609 2367 242 9 9

CCP 14 14 0 0 193 182 11 6 2

Stängsel 13 12 1 8 251 228 23 9 12

Summa (totalt] 167 156 11 7 3053 2777 276 9 9

Sammanställning av inträngningsresultat fördelat på olika 
träskyddssortiment uttagna 2011 gällande vattenbaserade medel

Kvalitet Träskyddsnytt nr 27 2012
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Sammanställning av inträngningsresultat fördelat på  
prover uttagna 2011 och 2010
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ganics GmbH, meddelar i sitt nyhetsblad att impralit-produkterna är 
tillbaka på marknaden i Sverige. För den industriella impregnering-
en enligt NTR handlar det om produkterna impralit KDS 4, impralit 
CK och impralit BKD.

Vi kan dessutom meddela att träskyddsmedelstillverkaren Osmose i 
USA sålts till olika investeringsfonder som kontrolleras av Oaktree 
Capital Management. 

Förteckning över godkända företag
SP har nyligen publicerat samt skickat ut en förteckning över de 
företag som är anslutna till SPs kvalitetskotroll för impregnerat trä, 
samt uppgifter om branschorganisationer, myndigheter med mera 
som har med träskyddsindustrin att göra.

Ytterligare exemplar kan rekvireras från Eva Malmqvist, 
Tel 010-516 51 31 E-post: eva.malmqvist@sp.se

Företagsnytt
Följande förändringar har skett när det gäller företag anslutna till 
kvalitetskontrollen under 2012:

Ägarbyte
Hjortkvarns Träförädling AB f d BooForssjö AB, Hjortkvarn

Uppsagda avtal
Suntetorps Impregnering AB, Skövde
Aven Forsa AB, Forsa
Dala Floda Group AB, Möklinta

Namnbyte
Valbo Trä AB f d Valbo Trävaru AB
Borgunda Bygghandel AB f d Borgunda Såg AB
Derome Timber AB f d Annebergssågen AB

Indragen märkningsrätt
Chemwood Alvesta AB (2012-07-02 t v med undantag för klass AB 
samt P50 i klass A) 

Woodpekka introducerar impralit-produkterna i Sverige
Woodpekka AB, som representerar det tyska företaget Rütgers Or-

Kvalitetskontrollen växer i Österled
SPs kvalitetskontroll och certifiering av impregnerat trä enligt 
Nordiska Träskyddsrådets regelverk expanderar ytterligare på an-
dra sidan Östersjön. Under sommaren har ytterligare ett företag i 
Polen blivit föremål för inledande besiktning och förväntas anslutas 
till kontrollen inom kort.

 Det är i huvudsak krav från importörer i de nordiska länder-
na som medverkat till att företagen intresserat sig för anslutning 
till NTRs kontrollsystem. SPs Stockholmskontor ansvarar för 
kontrollen i Östeuropa, med Magdalena Sterley Polen-ansvarig 
(klass M, A, AB) och Jöran Jermer och Daniel Holmberg som an-
svariga för Baltikum. Ingvar Johansson ansvarar för klass B i Polen.

Totalt har SP för närvarande sex företag i Baltikum och Polen 
anslutna till impregneringskontrollen med ett polskt företag ”på 
gång”:

Estland
Viljandi Aken ja Uks (fönster- och dörrtillverkare), 
Viljandi (klass B)

Lettland
Latvia Timber International, Limbazi (klass A, AB, GRAN)
Varpa SIA, Kraslava (klass A, AB)

Litauen
UAB Polywood, Jasinuai (klass A, AB)

Polen
Zetbeer SP z.o.o., Kwilcz (klass A)
Nor-Dan SP z.o.o., Wolsztyn (klass B)

Ansvarig för Varpa SIAs impregnering Bernards Baranovskis, impregneringsmästare 
Grigorijs Jevtusenko och SP Träs Jöran Jermer vid senaste kontrollbesök på Varpas 
anläggning i Kaplava, nära den vitryska gränsen.

Kvalitet Träskyddsnytt nr 27 2012
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NTRs regelverk för impregnerat trä
Under 2011 uppdaterades NTRs regelverk för träskyddsklasserna 
M, A, AB och B samtidigt som ett regelverk för träskyddsbehand-
lad gran introducerades. 

De uppdaterade regeldokumenten är:
• NTR Dokument nr 1, del 1 Nordiska träskyddsklasser och pro-

duktkrav för impregnerat trä. Furu och andra lätt impregnerba-
ra barrträslag.

• NTR Dokument nr 1, del 2 Nordiska träskyddsklasser och pro-
duktkrav för impregnerat trä. Gran (Picea abies).

• NTR Dokument nr 3, del 1 Nordiska regler för kvalitetskon-
troll av impregnerat trä. Furu och andra lätt impregnerbara 
barrträslag.

• NTR Dokument nr 3, del 2 Nordiska regler för kvalitetskon-
troll av impregnerat trä. Gran (Picea abies).

Dokumenten finns även på engelska och kan laddas ned från NTRs 
hemsida med adressen www.ntr-nwpc.com, eller beställas från 
NTRs sekretariat, tel 08-791 23 60. 

NTR-rekommendation för douglasgran
NTR har tagit fram en rekommendation för impregnering av stolpar 
av douglasgran med kreosot. Rekommendationen följer i stort sett 
amerikanska krav enligt AWPA (American Wood Preservers’ Asso-
ciation). Rekommendationen kan laddas ned från NTRs hemsida 
www.ntr-nwpc.com.

NTR GRAN
Produktionen av träskyddsbehandlad gran enligt NTRs regelverk 
(NTR GRAN) är ännu i sin linda, men att antal företag har kvalifi-
cerat sig för denna träskyddsklass:

• Bergs Timber Bitus AB, Nybro
• Latvia Timber International, Limbazi, Lettland
• Rörvik Timber Tranemo AB, Tranemo
• Varberg Timber AB, Varberg

Kompletterande ströningskrav
Svenska Träskyddsföreningen har beslutat om ett undantag från 
gällande ströningskrav, se NTR dokument nr 3, del 1. Undantaget 
gäller för buntad läkt, som numera får klossläggas, dock med strö 
mellan varje bunt.

CE-märkning av impregnerat trä
Fr o m den 1 juli 2013 gäller att alla träprodukter som omfattas av 
så kallade harmoniserade Europastandarder, till exempel trästolpar 
enligt EN 14229  och konstruktionsvirke enligt EN 14081-1, skall 
CE-märkas. När det gäller impregnerat konstruktionsvirke gäller 
tilläggskrav beträffande impregneringen som specificeras enligt 
EN 15228.

Det är ett ganska omfattande regelverk som gäller för att produkter 
ska kunna CE-märkas. Generellt gäller att företagen skall kunna 
visa och dokumentera att kraven i respektive standard kan upp-
fyllas, samt att de har en väl dokumenterad och fungerande intern 
driftkontroll (Factory Production Control). Ett externt kontroll- 
organ (SP) gör därefter en inledande besiktning, som om den ut-
faller positivt, medför att företaget får rätt att CE-märka sina pro-
dukter.

Eftersom CE-märkningsprocessen tar några månader, är det hög tid 
att dra igång processen för de företag som önskar få CE-märka från 
halvårsskiftet nästa år.

Tag gärna kontakt med Jöran Jermer som hjälper dig vidare med 
kontakterna inom SP. 
Tel: 010-516 56 03 E-post: joran.jermer@sp.se

Guide för beständighetsdimensionering
I förra numret av träskyddsnytt 
berättade vi om ett nytt koncept 
för projekteting av träkonstruk-
tioner utomhus ovan mark, med 
avseende på livslängd och be-
ständighet. Konceptet har utar-
betats inom det nyligen avsluta-
de WoodWisdom-Net-projektet 
WoodExter, som koordinerats 
av SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut.

Den guide som togs fram 
inom projektets ram har nu bear-
betats och översatts till svenska, 
”Beständighet för utomhusträ 

ovan mark. Guide för utformning och materialval” (SP Rapport 
2012:22).

Tanken med guiden är att man skall kunna dimensionera med 
hänsyn till beständighet på ungefär samma sätt som man dimensio-
nerar bärande konstruktioner med hänsyn till hållfasthet. Den skall 
ses som ett första försök att utveckla ett praktiskt användbart verk-
tyg för detta ändamål. Guiden kommer inom kort också att finnas 
tillgänglig på Svenskt Träs TräGuiden www.traguiden.se. 

Kontaktperson: Jöran Jermer  
Tel: 010-516 56 03 E-post: joran.jermer@sp.se

Beständighet för utomhusträ 
ovan mark
Guide för utformning och materialval

Regelverk Träskyddsnytt nr 27 2012

Ny godkännandelista
En uppdaterad förteckning över godkända träskyddsmedel bifogas 
detta nummer av Träskyddsnytt. Listan upptar liksom tidigare de 
träskyddsmedel som är godkända av Nordiska Träskyddsrådet och 
samtidigt godkända av Kemikalieinspektionen för användning i 
Sverige.
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Impregnerat trä i praktiken Träskyddsnytt nr 27 2012

NTR-virke i berg- och dalbanor
Impregnerat trä, klassificerat enligt Nordiska Träskyddsrådet 
(NTR) och EN 351 har etablerat sig som det givna materialet när 
det gäller berg- och dalbanor i trä, inte bara i Sverige utan även i 
andra europeiska länder.  

Det tyska impregneringsföretaget Heinrich Harling GmbH, som 
är anslutet till SPs kvalitetskontroll för impregnerat trä, har speci-
aliserat sig på att impregnera komponenter till berg- och dalbanor 
enligt NTR klass A. Berg- och dalbanan ”Wodan” i sydtyska Euro-
papark Rust är ett sådant exempel.

Berg- och dalbanan Wodan i Europapark Rust är byggd i impregnerat trä NTR klass A. 
Foto: parkscout.se

SP värd för fältförsöksmöte
Nordiska Träskyddsrådet anordnar med 2-3 års mellanrum ”kali-
breringsmöten” för de personer som reviderar fältförsök, med ton-
vikt på stavförsök i mark enligt EN 252. I år har SP stått värd för ett 
sådant möte den 10 oktober. Syftet med dessa möten är att göra en 
avstämning så att de personer som inspekterar fältförsöken gör sina 
bedömningar på samma sätt.

Nordiska Träskyddsdagar 12-14 november
Nordiska Träskyddsrådet (NTR) inbjuder 
alla träskyddsintresserade till de traditio-
nella Nordiska Träskyddsdagarna i Oslo 
12-14 november. Träskyddsdagarna bju-
der på ett varierat program som omfattar 
forskning, kvalitetsfrågor och marknad.

Var
Plats för evenemanget är det klassiska 
Holmenkollen Park Hotel Rica, nära Hol-
menkollens skidstadion.

Information och program
Information och fullständigt program finns på: 
www.ntr-nwpc.com 

Anmälan
Anmäl dig nu genom att kontakta Helene Amundsen
helene.amundsen@trelast.no eller telefax: +47 22 46 55 23.

Kurser i träskydd
”Impregneringsmästarkursen”, eller ”Grundkurs i industriellt 
träskydd”, som den formellt heter, anordnas 4-7 februari 2013 på 
SP i Borås av Svenska Träskyddsföreningen och Arbetsmiljöverket.

Kursen vänder sig i första hand till arbetsledare och operatörer 
vid impregneringsföretag, men även andra med intresse för indu-
striellt träskydd är välkomna att delta.

Information och anmälan kommer att distribueras genom 
Träskyddsföreningens försorg i god tid före kursstart. Boka tiden i 
kalender redan nu om du tänker vara med på kursen.

IRG 44 - Internationell träskyddskonferens  
i Stockholm 2013
Midsommarveckan 2013 står SP Trä, till-
sammans med KTH byggvetenskap som 
arrangör av IRGs (The International Re-
search Group on Wood Protection) årliga 
träskyddskonferens.

Deltagare från hela världen
Plats för konferensen blir KTH i Stock-
holm och 200-250 deltagare från hela 
världen väntas till konferensen. Ett betydande antal bidrag från 
Sverige förväntas, såväl från SP som SLU, Lunds Tekniska Hög-
skola och KTH.

Sponsorer sökes
Till konferensen söks sponsorer, till exempel för att bidra med kon-
ferensmappar, skrivblock, pennor med mera. 

Kontakta gärna Jöran Jermer för mer information om vilka möj-
ligheter det finns att bidra till att konferensen blir en framgång. 
Tel: 08-10 14 53 E-post: irg@sp.se

Mats Westin, SP (nr 3 fr v) 
diskuterar med Minna Wik-
man, VTT, Pia Larsson-Bre-
lid, SP, Juha Tähtiharju, 
VTT, Morten Klamer, DTI 
samt Per-Otto Flaete och 
Morten Damm, NTI.

Kurser och konferenser
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Detta gör SP inom träskyddsområdet

SP arbetar på bred front när det gäller träskydds- och beständighetsområdet. 
Förutom att vi är en av Europas största aktörer när det gäller forskning relate-
rad till beständighet hos trä och träbaserade produkter så erbjuder vi en rad 
av tjänster när det gäller provningar, utredningar och experthjälp för problem-
lösning. 
 

Exempel på vad SP Trä kan erbjuda

Provningar träskydd

•	 Laboratorieprovningar enligt EN 113 och AWPA E 10 (Röta)

•	 Laboratorieprovningar enligt ASTM D3273 och SP Metod 4927  (Mögel)

•	 Accelererad åldring genom lakning enligt EN 84

•	 Naturlig åldring enligt CEN/TS 15397

•	 Fältprovningar  enligt EN 252, EN 330 (L-joint) och CEN/TS 12037 (lap-
joint) och EN 275 (marin provning)

•	 Fältprovningar enligt olika andra metoder, t ex double-layer, sandwich, 
”Brassestol”

Provningar ytbehandling

•	 Accelererad åldring i weatherometer och i QUV (proverna utsätts för UV-
ljus kombinerat med olika temperatur och fuktförhållanden)

•	 Bestämning av kvistgulning

•	 Fältprovningar av ytbehandlingars egenskaper enligt EN 927-3, -5 och -6

•	 Div provningar när det gäller målade ytors egenskaper, till exempel kulör-
mätning, glansmätning

Experthjälp, utredningar

•	 Miljöundersökningar på impregneringsverk

•	 Skadeutredningar när det gäller mögel- och rötangrepp

•	 Identifikation av träslag

•	 Analyser av träskyddsbehandlat virke

•	 Regelverk och krav när det gäller träskydd i andra länder

•	 Frågor gällande standardisering på träskydds- och beständighetsområdet

SP
 S

ve
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Kalendern

År/datum Veckodag Aktivitet
2012
23 oktober tis SPs samrådsgrupp för impregnerat trä, Borås

25 oktober tors SIS TK 182/AG Träskydd möte, Stockholm

12-14 november mån-ons Nordiska Träskyddsdagar, Oslo

26-29 november mån-tors CEN TC 38 möten om standardisering på träskyddsområdet, Paris

2013
15-16 januari tis-ons VINNOVA slutkonferens för branschforskningsprogrammet för 

skogs- och träindustrin, Stockholm

4-7 februari mån-tis Grundkurs i industriellt träskydd, Borås

16-20 juni sön-tors 44th Annual Meeting of the International Research Group on Wood 
Protection, Stockholm

Övrigt Träskyddsnytt nr 27 2012

Reaktor för bl a acetylering av trä 
och träfiber

Inspektion av L-joint prover.

Provning av beständighet enligt  
”Decking-cladding rig” by Arch- 
Lonza, populärt kallad ”brassestol”. 

Impregneringsanläggning

Vi utför skade- 
undersökningar

Mögelprovning 
enligt ASTM  
D3273
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Övrigt Träskyddsnytt nr 27 2012

Vi minns två välkända profiler inom svenskt träskydd
 som gått ur tiden under 2012

Carl-Axel ”Alle” Lindblom avled i januari i en ålder 
av 90 år. Alle var försäljningsdirektör på Anticimex 
träskyddsavdelning och därefter på Rentokil Svenska 
AB fram till pensionering.  

Vid sidan om detta hade han också en befattning 
som ombudsman i Svenska Träskyddsföreningen un-
der många år. Alle var också engagerad i bildandet av 
Svenska Träskyddsinstitutet. 

Myntsamlande och kunskap om mynt var hans 
stora fritidsintresse. Han var bl a ordförande i Stock-
holms Myntklubb under en period.

Östen Bergman avled i maj i en ålder av 77 år. Öst-
en utbildade sig till jägmästare vid Skogshögskolan i 
Stockholm, där han avlade examen 1963. 1986 avlade 
han doktorsexamen vid Sveriges Lantbruksuniver-
sitet (SLU). Han fortsatte sin yrkesverksamma bana 
som forskare vid SLU, och han var aktiv till strax före 
sin död. Hans forskning var i hög grad fokuserad på 
träskydd. 

Hans stora intresse var fältprovningar, och han var 
ansvarig för SLUs fältprovningar och avrapportering 
av dessa under en lång följd av år. Östen blev medlem i 
The International Research Group on Wood Protection 
(IRG) 1989 och han var mellan åren 1982 till 2000 
medlem av Nordiska Träskyddsrådets teknikgrupp. 

Som ett kuriosum kan nämnas att Östen i unga år 
var verksam som medel- och långdistanslöpare och 
som sådan tillhörde Sverige-eliten. 1962 satte han per-
sonbästa på 5000 m på 14.22.00.

Carl-Axel ”Alle” Lindblom Östen Bergman
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Övrigt Träskyddsnytt nr 27 2012

SP Rapporter
SP Rapport 2011:53
WoodExter - Service life and performance of exterior wood above 
ground - Final report
J Jermer (ed)

SP Rapport 2011:70
Fältförsök med träskyddsmedel för klass AB. Resultat efter 15 års ex-
ponering
P Larsson-Brelid, J Jermer, I Johansson

SP Rapport 2012:22
Beständighet för utomhusträ ovan mark. Guide för beständighet
S Thelandersson et al

Rapporter från IRG
IRG/WP 11-10751
The effects of acetylation level on the growth of Postia placenta
A Pilgård, G Alfredsen, C G Fossdal, C J Long II

IRG/WP 11-10756
Molecular investigation of Postia placenta growing in modified wood
B Schmöllerl, G Alfredsen, C G Fossdal, M Westin, A Steitz

IRG/WP 11-10761
Durability testing of coconut shell according to ENV 807
J Jermer, A H H Wong, K Segerholm, T Nilsson

IRG/WP 11-20464
Service life prediction of wooden components – Part 3: Approaching a 
comprehensive test methodology
C Brischke, C R Welzbacher, L Meyer, T Bornemann, P Larsson-Bre-
lid, A Pilgård, E Frühwald-Hansson, M Westin, A O Rapp, S Thelan-
dersson, J Jermer

IRG/WP 11-20465
Quantitative design guideline for wood in outdoor above ground app-
lications
S Thelandersson, T Isaksson, E Suttie, E Frühwald, T Toratti, G Grüll, 
H Viitanen, J Jermer

IRG/WP 11-20466
Methods of field data evaluation - time versus reliability
P Larsson-Brelid, C Brischke, A O Rapp, M Hansson, M Westin, J Jer-
mer, A Pilgård

IRG/WP 11-20477
A new model for wetting and drying of wood end-grain – with implica-
tions for durability and service-life
L-O Nilsson, K Sandberg

Nya rapporter
Nyligen publicerade rapporter från SP om träskydd. 
Rapporterna kan beställas från Jöran Jermer Tel: 010-516 56 03 E-post: joran.jermer@sp.se.

IRG/WP 11-40562
Durability of modified wood in UC3 and UC4. Results from lab tests 
and 5 years testing in 3 fields
M Westin, G Alfredsen

IRG/WP 11-50283
Re-use of casting timber
I Johansson, S Breyne, H Egnell, J Jermer

IRG/WP 12-20495
Moisture performance based wood durability testing
L Meyer, C Brischke, A Pilgård

IRG/WP 12-20498
Durability of timber products – Part 1: Inventory and evaluation of 
above ground data on natural durability of timbers
C Brischke, L Meyer, G Alfredsen, M Humar, L Francis, P O Flæte, P 
Larsson-Brelid

IRG/WP 12-20503
Mould growth on wood-based materials – a simulated in-service study
G Bok, P Johansson, J Jermer

IRG/WP 12-40589
The effects of acetylation level on the growth of Postia placenta over 
36 weeks 
A Pilgård, G Alfredsen, C G Fossdal, C J Long II

IRG/WP 12-40601
Corrosion of fasteners in heat-treated wood – progress report after nine 
years’ exposure outdoors
J Jermer, B-L Andersson

IRG/WP 12-40602
Durability of furfurylated wood – Results from laboratory and field 
tests in the Ecobinders project
M Westin

En riktigt skön höst
önskar SPs träskyddsgäng!
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 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2012 

 

 
Förteckning över godkända träskyddsmedel 
 
Listan upptar av Nordiska Träskyddsrådet godkända träskyddsmedel, som är tillåtna för användning i 
Sverige, dvs de är även godkända av Kemikalieinspektionen. Klassbeteckningar (klass M, A, AB och 
B) enligt NTR Dokument Nr 1:2011, del 1. 

 
 

Träskyddsmedel 
 

Huvudsakliga 
 

Krav på upptagning i furusplintved1), kg/m³ 
 

Kemikalieinspektionens 
 beståndsdelar Klass  

M 
Klass  

A 
Klass  
AB 

Klass 
 B 

Reg nr Behörighets- 
klass 

 
Vattenlösliga medel - CCP-typ 

      

 
Celcure P50 Flytande 

 
koppar, krom, fosfor 

 
60,0 

 
30,0 

 
- 

 
- 

 
4620 

 
 1 ASS 

 
Vattenlösliga medel – CC-typ 

      

 
impralit CK 

 
koppar, krom 

 
26,0 

 
19,0 

 
- 

 
- 

 
5024 

 
1 AV 

 

 
Vattenlösliga medel - Övriga 

      

 
Celcure AC 500 

 
koppar, bor, N-alkylbensyl- 
dimetylammoniumklorid 

 
- 

 
- 

 
15,0 

 
- 

 
4601 

 
 2 

 
Celcure AC 800 

 
koppar, N-alkylbensyl- 
dimetylammoniumklorid 

 
- 

 
36,0 

 
19,0 

 
19,0 

 
4534 

  
 2 

 
impralit BKD 

 
bor, polymerisk betain 

 
- 

 
- 

 
10,0 

 
- 

 
4617 

 
 2 

 
impralit KDS 4 

 
koppar, polymerisk betain, 
bor 

 
- 

 
36,0 

 
15,0 

 
- 

 
4506 

  
 2 

 
Kemwood ACQ 1900 

 
koppar, N-alkylbensyl- 
dimetylammoniumklorid 

 
- 

 
36,0 

 
19,0 

 
- 

 
3691 

  
 2 

 
Kemwood ACQ 2200 

 
koppar, bor, N-alkylbensyl- 
dimetylammoniumklorid 

 
- 

 
30,0 

 
15,0 

 
- 

 
4532 

 
   2 

 
Sinesto B 

 
N-alkyltrimetylammonium- 
klorid, bor 

 
- 

 
- 

 
21,0 

 
21,0 

 
3697 

 
 2 

 
Tanalith E-7 

 
koppar, bor, tebukonazol, 
propikonazol 

 
- 

 
16,0 

 
8,0 

 
- 

 
4458 

 
 2 

 
Wolmanit CX-8 

 
koppar, koppar-HDO, bor 

 
- 

 
22,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
4122 

 
 2 

 
Wolmanit CX-8 WB 

 
koppar, koppar-HDO 

 
- 

 
22,0 

 
10.0 

 
- 

 
5003 

 
 2 

 
Wolmanit CX-10 

 
koppar, koppar-HDO, bor 

 
- 

 
18,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
4121 

 
 2 

 
Wolsit KD-10 

 
propikonazol 

 
- 

 
- 

 
11,0 

 
3,5 

 
4834 

 
 2 

 
Oljor och oljelösliga medel 

      

 
Gori 605 

 
propikonazol, tebukonazol, 
IPBC 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,23(2 

 

 
4786 

 
        2 

 
Protim P-vac 

 
propikonazol 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 0,41(2 

 
4107 

 
 2 

 
Protim P-vac 11 

 
propikonazol 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 0,41(2 

 
4770 

 
 2 


