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Aktuella trämekaniska initiativ

Sammankomst i samarbete med
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

den 11 februari 2004

Sammandrag av föredrag och diskussion

Publiceras enbart elektroniskt på akademiens hemsida www.ksla.se

Sammandrag av vetenskapsjournalist Nils Lindstrand
Rapporten sammanställd under medverkan av

akademijägmästare Bo Carlestål
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Träakademien är ett projektarbete som initerats och drivs gemensamt av IVA och KSLA.
Dagens seminarium tar sin utgångspunkt i den av europeiska sågverksunionen, CEI-Bois,
nyligen genomförda analys och utredning ” The European Road Map for the Wood
Products Industry”.

Inledning

som räknade dessa pengar som direkta stöd-
och bidragspengar. I dag är branchen mycket
mer inställd på att det är insatser i forskning
och utveckling som skall prioriteras.

Björn Sprängare berättade om KSLAs och
IVAs gemensamma satsning på ”Träakade-
mien”. Under 2004 ska denna grupp ta fram
fakta genom att arrangera work-shops och
initiera forskningsprojekt vid svenska univer-
sitet och forskningsinstitut. Under 2005 räk-
nar man med att kunna presentera resultaten.
En yttterligare målsättning med detta arbete
är att initiera framtagandet av en ”Swedish
Road Map” för framtida utveckling av den trä-
mekaniska industrin.

– Vi har inte all finansiering klar, och vi
behöver putsa ytterligare på förslagen till
forskningsinsatser, sade Björn Sprängare.
Eftermiddagens seminarium är startskottet
för den mer offentliga presentationen av Trä-
akademiens verksamhet.

BJÖRN SPRÄNGARE
Ordförande i Träakademien

Björn Sprängare inledde med att framhålla att
”70%” är ett viktigt nyckeltal för den svenska
trämekaniska industrin.

– 70% procent av rotnettot till skogsägarna
härstammar från trämekaniska produkter.
Det är alltså väsentligt för skogsägarna att
sågtimret förädlas till högförädlade produkter
som är efterfrågde på marknaden.

70% av det sågtimmer som tas ut i Sveriges
skogar går till byggindustrin.

– Det finns många andra marknader, men
de är förhållandevis små i Sverige, konstatera-
de Björn Sprängare.

70% av svenska trävaror säljs på export.
– Vi är således i stor grad beroende av de

internationella marknadernas intresse för
våra träprodukter.

Björn Sprängare menade att medveten-
heten om behovet av utveckling inom träför-
ädlingsindustrin har ökat under senare år.

– När vi arbetade med Nuteks Träprogram
för några år sedan, var det många i branschen
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Den nya organisationen för
Skogsindustrierna

MARIE S ARWIDSON
Verkst. direktör
Skogsindustrierna

Marie S Arwidson presenterade kort  den nya
organisationen för Skogsindustrierna, som
bland annat ska skärpa fokus på trämekanisk
industri. Marie Arwidson betonade även att
man inom organisationen söker ett nära sam-
arbete med europeisk organisationer för skog
och trä, bl.a. CEI-Bois och CEPF.

BERTIL STENER, chef för Skogsindustriernas
trämekaniska sektion beskrev de tre huvud-
områden man arbetar med: Affärsutveckling,
Marknadsutveckling och Internationellt sam-
arbete.

– Det är mycket värdefullt att KSLA och IVA
är så alerta och gör insatser på detta område,
menade Bertil Stener.
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Analyser och slutsatser

Viktigt att sälja timmer
I Europa i sin helhet är mervärdet att sälja
timmerdimensionerna till träförädlingsindu-
strin i stället för till massa/pappersindustrin
är i dag fyra miljarder Euro, konstaterade Lars-
Göran Sandberg. Så mycket skulle virkesleve-
rantörerna kunna förlora om man inte finner
avsättning för sitt sågtimmer hos en välut-
vecklad och konkurrenskraftig trämekanisk
industri.

– Det är centralt att vi kan påverka arkitek-
ter, byggmaterialföretag med flera vars roll är
att tillgodose marknadens förväntningar och
krav. Trämekanisk industri har många av de
”goda svaren” på aktuella frågor kring bl.a.
klimatet och miljön, konstaterade Lars-Göran
Sandberg. Vi vill inte gå till angrepp mot andra
material, men vi ska kunna utnyttja de bra
svar som trä representerar.

Det är också viktigt att miljökonsekvenser
och ekonomi kombineras. Miljöskatter skulle
kunna ge trä ekonomiska fördelar jämfört
med andra råmaterial.

– Opinionsundersökningar visar också att
trämekanisk industri har ett gott rykte i miljö-
relaterade frågor, men att den anses gammal-
dags och olönsam. Det finns en hel del insat-
ser för att påverka bilden av trä, men de är små
och splittrade. Vi måste kraftfullt och tydligt
alliera oss med arkitekter, byggindustrin med
flera, konstaterade Lars-Göran Sandberg.

LARS-GÖRAN SANDBERG
Verkst. direktör
Timwood

Lars-Göran Sandberg redogjorde för sakinne-
hållet i det omfattande utredningsarbete som
bedrivits i en grupp med konsulter, på upp-
drag av Bo Borgström, ordförande i CEI-Bois,
paraplyorganisation för den europeiska trä-
mekaniska industrin och trämanufakturindu-
strin. Ur de siffror som redovisades om mark-
naden kan nämnas:

Träanvändningen är fortfarande låg på
många håll i Europa, och utrymme för ökning
finns inom alla användningsområden, både i
Öst- och Västeuropa.

En intressant förändring av de globala
handelsströmmarna har ägt rum under den
senaste 10-årsperioden. Kanada har gått från
global aktör till att agera främst i Nordame-
rika. Exportörer på södra halvklotet säljer
främst till USA. Europa har från att ha varit en
stor nettoimportör i dag blivit en stor netto-
exportör av trävaror, något som kan föränd-
ras om Euron stärks alltför kraftigt. Utveck-
lingen av trämarknaden i Europa och världen
är helt avgörande för de svenska producen-
terna.

Europa har samtidigt en stagnerande och
åldrande befolkning, vilket innebär en svag
marknad för nybyggnation. Det är istället reno-
veringsmarknaden som bedöms växa mest.

Tillverkningskapaciteten fortsätter att öka
i länderna i östra Europa, inte minst inom
möbelsektorn.
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Starkare köpare
Lars-Göran Sandberg menade att köparna av
trämekaniska produkter blivit större och star-
kare. Andra alternativa byggmaterial repre-
senteras av betydligt större och starkare före-
tag och globala aktörer som agerar kraftfullt
i forskning, utveckling och marknadsföring.

– Konsolideringen av företag på träom-
rådet kommer att fortsätta, konstaterade
Lars-Göran Sandberg.

En fråga som Lars-Göran Sandberg mena-
de blir intressant framöver är om skogsindu-
strikonglomeraten (Skog – Papper – Träme-
kanik) kommer att fortsätta att hänga ihop
inom samma koncern. Synnergieffekterna
ute på marknaderna är inte så stora mellan
exempelvis pappershygienprodukter och
limträbalkar. På många håll i världen, inte
minst i USA ser vi flera exempel på fram-
gångsrika omstruktureringar där man skilt

pappersindustriföretagen från de trämeka-
niska företagen.

Lars-Göran Sandberg menade att vi i fram-
tiden i allt större utsträckning kommer att se
framväxande partnerskap mellan små och
stora trämekaniska företag, som samverkar
på marknaden.

Fyra procent offensivt mål
Lars-Göran Sandberg satte upp två alternati-
va mål för tillväxten för trämekaniska produk-
ter i Europa. Det försiktiga målet, ”basmålet”
är en procents årlig ökning.

– Men med en BNP-ökning på 2,5 procent
betyder det att vi tappar marknadsandelar.

En mer offensiv målsättning är en ökning
motsvarande fyra procent/år de närmaste 10
åren.

– Det är optimistiskt, men inte orealistiskt,
menade Lars-Göran Sandberg.

Analyser och slutsatser
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Förslag till fortsatt agerande och
åtgärdsprogram

Bo Borgström kommenterade också att det
pågår ett fiberkrig både globalt och i Norden.
Inte för att råvaran inte räcker, kriget pågår
ändå. Totalt sett råder det ingen brist på fiber-
råvara i norra Europa.

Konsolidera organisationerna
Bo Borgström påpekade att konsolideringen
måste ske på alla fronter.

– Nu har vi gått från ”gärdsgårdsserien” till
nationell nivå, nu måste vi sikta på Europa-
ligan, sade Bo Borgström. Men det räcker inte
med företagen.

– Man kan nog lyckas med att konsolidera
själva branschen, men vi måste även konsoli-
dera branschorganisationerna.

Visionen blir vidare
Bo Borgström noterade att Lars-Göran Sand-
berg för 10–20 år sedan hade svårigheter att
få gensvar i Sverige. I stället fick han det i
Nordamerika. Sedan återvände han till Euro-
pa, där han fick störst gensvar i Finland. Där
insåg man behovet av en strategisk utveck-
ling och omstrukturering av branschen.

– Vi insåg snabbt att vi inte kommer förbi
Sverige, ens om vi skulle vilja.

Vi anlitade åtta finska professorer, repre-
senterande olika delar av branschen, för att

BO BORGSTRÖM
Finland
Ordförande i CEI-Bois

– Man kan inte bara ta ut mer pengar ur sko-
gen, man måste skapa större värden, konsta-
terade Bo Borgström inledningsvis.

Bo Borgström konstaterade att det har
varit en tuff uppgift att få med alla de 100 000
företag och de 1,6 miljoner anställda, som
finns inom träbaserad industri i Europa,  på
en gemensam framtidsstrategi.

– Vi måste hitta enkla och konkreta defini-
tioner och hålla oss till dem,

– Det är ett väldigt steg för de flesta sågverk
mellan deras produktion av råmaterial och de
olika  marknadssegment som finns för träbase-
rade material. Detta gäller även i Finland. Vi
försöker dock gå upp på stegen, via kompo-
nenter till hela lösningar för byggindustrin.

Bo Borgström betonade vikten av att kom-
binera olika material och råvaror. Även kon-
sumentprodukter eller funktionslösningar
som endast innehåller 10% träfibrer kan vara
nog så strategiskt betydelsefulla använd-
ningsområden för trä.

Glöm utflyttning
Bo Borgström menade att talet om att all ex-
pansion av trävaruproduktionen skulle ske
utanför EU är helt fel.

– Glöm det! Utan egen träindustri får vi hel-
ler ingen ökning av konsumtionen i Europa.
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utveckla en vision för finsk träindustri. Alla
hade sin egen åsikt.

Till slut formulerade vi ändå en vision som
kom att bygga på två viktiga men skilda an-
vändningsområden: ”Bygga med trä” som
handlar om träkonstruktioner och ”Leva med
trä”, som i första hand handlar om synliga,
interiöra funktioner.

Ett problem har blivit att de flesta företag
vill satsa på ”Leva med trä”, eftersom det
området ofta har en högre förädlingsgrad och
därmed högre betalningsförmåga.

– Men 70 procent av marknaden finns i
byggsektorn, konstaterade Bo Borgström.
Finns vi inte där, är det svårt att hålla uppe
och öka marknaden för olika träprodukter
totalt sett.

(En regionalt viktig delbransch i Sydeuropa
är träförpackningar. Denna är svår att inordna
i visionens två huvudområden, eller ”rutor”.)

Den finska visionen, som kom att kallas
Visio 2000 har nu expanderat till att vara en
nordisk vision, menade Bo Borgström.

– Nu gäller det att ta steget till en europeisk
vision.

Bo Borgström konstaterade att det blev en
flop när han trodde att alla i CEI-Bois skulle
acceptera Visio 2000. Men han passade på att
sätta press på medlemmarna när de ville att
han skulle ställa upp som ordförande för en
ny mandatperiod för ett år sedan

– Då ställde samtliga större europeiska
organisatier upp på att vi skulle försöka ut-
veckla en gemensam europeisk strategi, det

vi kallat ”The European Road Map for the
Wood Products Industry”.

Visionen har nu utvecklats vidare till en hand-
lingsplan indelad i fem processer:
1. Bygga med trä
2. Leva med trä.
3. Transport & Förpackningar.
4. Miljö (bioenergi, miljöbudskap med mera).
5. CEI-Bois egen konsolidering.

Ansvaret för att genomföra respektive pro-
cess har lagts ut på ett utvalt europeiskt land.
Bygga med trä, t.ex. leds av Österrike, som
enligt Bo Borgström, alltid legat närmare bygg-
industrin med sina sågverk. Här finns också
byggkunnade och kunskaper kring byggnor-
mer och så vidare. I gruppen ska ingå fem till
sex personer från europeiska företag.

Respektive process skall tilldelas särskilda
ekonomiska resurser, som de sedan själva
kan fördela på FoU, information, kampanjer
etc.

Bo Borgström avslutade med några viktiga
visioner för det fortsatta gemensamma arbe-
tet:

– Vi ska öka antalet träprogram i Europa.
Två nya ska vara igång före juli i år.

– Vi skall öka förädlingsgraden i sågverken.
De ska inte vara ”massafabriker” som bara
tillverkar en bättre (men dock) råvara. Det
förstod massaindustrin för länge sedan.

– Vi skall förena krafterna. Alla träanvän-
dare skall vara med. T.o.m. penselskaftstill-
verkarna.

Förslag till fortsatt agerande och åtgärdsprogram
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Avslutande diskussion

Bo Borgström fick även en fråga om varför han
inte vill använda kubikmeter som mått på trä-
användning.

– Du får helt fel bild i huvudet om du säger
kubikmeter, menade Bo Borgström. Då tänker
du på en brädhög. Hur stor volym blir det i
vackra möbler? Vi ska inte tänka i volym, vi
ska tänka i värden.

Björn Sprängare pekade på behovet av sys-
tem och standards för byggindustrin, och
faran för att utvecklingen inte förs framåt.

– Byggindustrin vill se att träindustrin
utvecklar byggsystem, medan träindustrin
väntar på byggbranschen.

Bo Borgström konstaterade att han vill se ut-
veckling av öppna byggsystem. Det finns bygg-
system som svartsjukt bevakas av de företag
som äger dem.

– Men vi ska ta in dem förr eller senare, det
är en viktig del i vårt framtidsarbete menade
Bo Borgström.

Lars-Göran Sandberg pekade på att det i Nord-
amerika har utvecklats en nivå av entrepre-
nörer mellan träindustrin och byggbranschen
som utvecklar byggsystem.

– Det är kanske en utveckling som vore
gångbar i Europa också.

Björn Sprängare återkom till att vi nu är inne
i en positiv utveckling, inte minst i fråga om
företagens inställning. Man betonar idag på
ett tydligare sätt behovet av utveckling.

Marie S Arwidson förmedlade att Skogsindu-
strierna och dess trämekaniska sektion nu
arbetar hårt med de frågor som Bo Borg-
ström hade listat.

Bo Borgström fick  frågan om vad som drivit
utvecklingen i Finland, Finland har fördubblat
användningen av trä per capita de senaste 10
åren.

– En drivande kraft har varit byggandet av
”moderna trästäder”. Vi har byggt nya hela
kvarter av trä centralt i flera finska städer.
Man har fastställt några viktiga normer och
standards som gör att man slipper kvalitets-
problem. Exempel på detta är ventilerade
trossbottnar, rätt takkonstruktioner och mas-
siva material i golv och tak. De nya träbygge-
na har blivit populära och trendiga områden.
Dessutom har man satsat på en del stora och
spektakulära byggen av ”nationell symbol-
karaktär”, till exempel Sibeliushallen i Lahti.

– Sverige har också bra ”monumentalbyg-
gen” som högskolan i Växjö. Men ”trästads-
tanken” borde ni kanske fundera på, menade
Bo Borgström. I Finland är många sådana
projekt på gång. Trä har blivit ”inne”.
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Träakademien – Faktaruta
Träakademien är ett samarbetsprojekt mellan IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) och
KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) som planeras pågå under åren 2003 – 2005.
Den svenska trämekaniska industrin möter ökade krav genom:

konsoliderande kund- och distributionsled
skärpta krav på produkt- och systemutveckling
konkurrenssituationen skärps bland annat genom utvecklingen och expansionen
i Östeuropa, Ryssland m.fl. regioner

Den trämekaniska industrin har en vital påverkan på:
massa- och pappersindustrins konkurrenskraft
skogens värde
samhällsekonomin, såväl nationellt som regionalt

Träakademien har till syfte att medverka till att ta fram fakta och underlag till stöd för en
progressiv utveckling av den trämekaniska industrin i Sverige genom att initiera och
genomföra projekt och seminarier

Träakademien leds av en styrgrupp, vars ledamöter utsetts av respektive akademi.

Från IVA/KSLA:
Björn Sprängare, Skog Dr (ordförande i Träakademien)
Per Erik Frick, jägmästare, tidigare VD för Iggesunds Timber AB

Från IVA:
Anders Grönlund, Prof., Luleå tekniska universitet, Skellefteå
Hans Dalborg, styrelseordförande, Nordea

Från KSLA:
Lars-Göran Sandberg, styrelseordförande Timwood
Lars-Olof Österström, jägmästare (sekreterare i Träakademien)

Träakademiens verksamhet finansieras av anslag som ställts till förfogande av IVA (anslag
från Troedsonska fonden) och KSLA. Budgeten för de tre årens verksamhet (2003–2005)
belöper sig för närvarande på totalt ca 580 tkr. Ytterligare medel kommer att sökas från
externa fonder/stiftelser i syfte att förstärka Träakademiens insatser
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Deltagarlista

Inledare
Sprängare, Björn ordf. ”Träakademien”
Sandberg, Lars-Göran styrelseordförande Timwood AB
Borgström, Bo ordförande Europeiska sågverksunionen

(CEI-Bois)
Deltagare i alfabetisk ordning
Ahlgren, Lennart tekn. dr FIC AB, ledamot IVA III
Alsholm, Olle dir.
Andersson, Bo prof. Föreningssparbanken
Andersson, Conny Timwood AB
Arve, Ewa SPCI
Arwidson Schrewelius, Marie dir. Skogsindustrierna
Asserståhl, Roger dep. CEO
Bonde, Carl-Göran
Bäckström, Per-Ove prof. em Sveriges Lantbruksuniversitet
Carlestål, Bo akademijägmästare KSLA
Carlsson, Jan Olof Ledamot IVA V
Carlsson, Mårten preses KSLA
Croon, Ingemar dir. Croon Consult
Eriksson, Karl-Erik prof. em K-E Eriksson Pulp & Paper

Biotechnology Hb
Eriksson, Per jägmästare SLU
Fahlgren, Krister dir. Graninge
Fentorp, Karl-Olov Stiftelsen för Strategisk Forskning
Fredell, Patric dir. Siljan Förvaltning AB
Fredriksson, Billy prof. Saab AB, ledamot IVA I,

IVAs vice preses
Frick, Per Erik dir.
Fryk, Jan dir. Skogforsk
Grönlund, Anders prof.
Grönlund, Ulla tekn.dr AB Trätek
Hamilton, Carl Hugo
Hamilton, Henning dir. Skogens Hus
Hansson, Bo jägmästare
Hartler, Nils prof. KTH
Holm, Bo T dir. SÅGAB
Hägerdal, Henrik
Jonek, Teresa civ.ing. Sekr. avd. VIII
Jonsson, Bengt skog. dr
Kardell, Bo prof.
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Leverbeck, Kenneth redaktor IVA-aktuellt
Liljeblad, Håkan Ilexum Consulting
Lindencrona, Eva dr VINNOVA
Luhr, Fredrik KSLA
Lundqvist, Olle dir.
Lönnstedt, Lars prof. SPM/SLU
Martin-Löf, Rutger tekn.dr
Nicklasson, Magnus KSLA
Nilsson, Bruno akademisekreterare KSLA
Nilsson, Fredrik AB Karl Hedin
Nord, Tomas Näringsdepartementet
Nordin, Bengt dir.
Norrström, Hans tekn. dir.
Nylinder, Mats prof. SLU
Oredsson, Per Timwood AB
Peterson, Christer prof. Luleå tekniska universitet
Roos, Anders docent SLU
Rådström, Lennart forskningschef Skogforsk
Sandström, Jan jägmästare LRF Skogsägarna
Schotte, Lennart KSLA
Steenberg, Börje
Stehr, Micael dr KTH
Stenberg, Maria Kanadas ambassad
Stendahl, Matti SLU
Stener, Bertil Skogsindustrierna
Stenius, Per prof. em Utl. ledamot i IVA
Storm, Per tekn. dr IVAs akademisekreterare
Svensson, Barbro E-M civ.ing. Trätek
von Sydow, Hugo jägmästare
Torell, Lena prof. IVAs verkställande direktör
Waern-Bugge, Peder civ. ing. WB Consulting AB
Wehtje, Urban civ.ing.
Widmark, Håkan IRECO
Wikström, Åke civ.ing. Viken Consulting
Zetterberg, Christer dir. Ledamot IVA IX
Öhrn, Ingemar KSLA
Östman, Birgit fil. lic. AB Trätek

Deltagarlista



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 143:9, 2004

14

Förteckning över tidigare utgivna nummer
År 2002; Årgång 141
Nr 1 Genteknik – en skymf mot Gud eller nya möjligheter för mänskligheten?
Nr 2 Genmodifierade grödor. Varför? Varför inte? – Genetically Modified Crops. Why? Why Not?
Nr 3 Skogsfrågor i ”Konventionen om biologisk mångfald”
Nr 4 Mindre kväveförluster i foderodling, foderomvandling och gödselhantering!
Nr 5 Bondens nya uppdrag OCH Shaping U.S. Agricultural Policy
Nr 6 Verksamhetsberättelse 2001
Nr 7 Sustainable forestry to protect water quality and aquatic biodiversity
Nr 8 Foder – en viktig länk i livsmedelskedjan!
Nr 9 Fortbildning för landsbygdsutvecklare
Nr 10 Hållbart jordbruk – kunskapssammanställning och försök till syntes
Nr 11 Närproducerad mat. Miljövänlig? Affärsmässig? Djurvänlig?
Nr 12 Nya kunskaper inom bioteknik och genetik för nya tillämpningar på husdjur SAMT

Fria Varuströmmar – konflikt med djur- och folkhälsa? Vilka möjliga utvägar finns? SAMT

Exempel på verksamhet inom Jordbruksverket
Nr 13 Bland skärgårdsgubbar och abborrar på Möja
Nr 14 EU och EMU – broms eller draghjälp för skogen?
Nr 15 Hur kan skogsbruk och kulturmiljövård förenas?
Nr 16 Vilket kött äter vi om 10 år? Rött, vitt, svenskt, importerat? Vi får det samhälle vi äter oss till!
Nr 17 Avsättning av skogsmark

År 2003; Årgång 142
Nr   1 Det sydsvenska landskapet, framtidsvisioner och framtidssatsningar SAMT

Idéer för framtidens skogslandskap
Nr   2 Viltets positiva värden
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