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Vi är Certifierade Träexperter

Bli ett Certifierat
Träexpertföretag
Trä är ett av våra viktigaste byggmaterial och användningen ligger 
på en konstant hög nivå.
Allt fler inser träets tekniska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. 
Gemensamt för alla våra medlemmar är att trä utgör det domine-
rande produktområdet.

Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund och Svenskt Trä erbjuder 
sina medlemmar att bli Certifierat Träexpertföretag.

Svenskt Trä har tagit fram en träutbildning för bygg- och trävaru- 
handlare som är medlemmar i Sveriges Bygg- & Järnhandlare-
förbund och i Svenskt Träs projekt Bygg i trä. Träutbildnings-
materialet är baserat på Svenskt Träs skrifter Att välja trä, Hantera 
virket rätt, Lathunden, Hantera limträ rätt, Drift och underhåll av 
limträ och Limträ PocketGuide. Utbildningsmaterialet finns i form av 
en PowerPoint-presentation med lärarhandledning med tillhörande 
handledning, slutprov, facit till slutprov och diplom.

Varför?
Genom certifieringen profilerar ni företaget som ett Certifierat Trä- 
expertföretag med ett stort kunnande inom trä, där kunden med trygg-
het kan köpa sina trävaror och få nödvändig kunskap. De anställda får 
en ökad kompetens som resulterar i en tryggare försäljning och man 
får en ökad konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter.

Utbildningsupplägg
Utbildningen är tänkt som en tvådagarskurs där man kan ha en  
studiecirkel med egen personal eller med externa föreläsare. Kursen  
är upplagd så att deltagaren får en överblick över hela processen och 
är uppdelad i följande avsnitt:

• Trä och miljö • Träskydd • Träprodukter • Hantering och lagring
• Trä som material • Träkvalitet • Bygga i trä • Förbandstyper
• Trä och fukt • Träsortiment • Ytbehandling

Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund och Svenskt Trä kommer inte att 
arrangera några kurser utan det gör certifierade utbildare, se baksidan 
på broschyren. Ett tips är att samarbeta med sin trävaruleverantör för 
att genomföra kursen.

Vem certifierar?
Ansökan om certifiering behandlas av Sveriges Bygg- & Järnhandlare-
förbund, för behörighetskontroll. 

Hur?
Ansökan om certifiering ställs till Sveriges Bygg- & Järnhandlare-
förbund, (som har blankett för ändamålet). På blanketten ska det  
framgå på vilket sätt företaget uppfyller de fastslagna bedömnings- 
grunderna med erforderliga dokument.

Hantera virket rätt
Beställning, hantering och lagring

Planera och förbered
Ta emot och kontrollera 
Viktuppgifter vid hantering 
Skydda virket
Bevara fuktkvoten
Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot
Hantera avfall
Beställ rätt virke och rätt fuktkvot
Snabbguide
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Affisch 50x70 cm.

Drift och underhåll av limträ
Ytbehandling, underhållsplanering, underhåll

Ytbehand l i ng
Underhå l l sp l ane r i ng 
Underhå l l sbes i k tn i ng/ Inspek t ione r
Underhå l l små ln i ng

Hantera limträ rätt
Beställning, hantering och lagring

P lane ra  och  fö rbe red
Ta  emot  och  kont ro l l e ra 
V i k tuppg i f te r  v i d  hante r i ng 
Sk ydda  l imt rä
Hante r i ng  av  l imt rä
Bevara  fuk tk voten
Mätn ing  av  fuk tk vot
Hante ra  av fa l l
Bestä l l  rä t t  l imt rä  och  rä t t  fuk tk vot
Snabbgu ide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lathunden
Hjälpreda för byggare

Virkesåtgång

Dimensionering

Virkeskvaliteter

Målfuktkvot

Träskydd

Virkessortiment

Limträsortiment

Färgåtgång

Skruv- och spikguide

Tabeller
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Följande kriterier ska uppfyllas för  
att bli ett Certifierat Träexpertföretag
• Minst två anställda (helst en butikssäljare och en brädgårdssäljare)  

som genomgått tvådagarskurs Att välja trä med godkänt slutprov.

• Företaget ska vara medlem i Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund  
och i Svenskt Träs projekt Bygg i trä.

• Företaget ska tillhandahålla Svenskt Träs basinformation (samtliga 
byggbeskrivningar, skrifterna Att välja trä, Hantera virket rätt, Lathunden, 
Trä – ett medvetet val, Fixa & Trixa, Hantera limträ rätt, Drift och underhåll  
av limträ och Limträ PocketGuide) inom projektet Bygg i Trä.

• Den anställde som genomgått kursen ska ha god kännedom om 
Svenskt Träs träportaler TräGuiden, www.traguiden.se och  
Trärådhuset, traradhuset.se, de interaktiva byggbeskrivningarna  
www.byggbeskrivningar.se med tillhörande materialspecifikationer, 
dimensioneringsprogram och appen till Lathunden.

• Företaget ska inneha en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med 
isolerade hammarelektroder. 

• Företaget ska tillhandahålla Träskyddsföreningens basinformation 
(Vanliga frågor om NTR-impregnerat trä, Informationslapp, Garantibevis 
och Monteringsanvisningar) och ha kunskap om den 20-åriga röt- 
skyddsgarantin (genom att ha studerat Snabbfakta och Handhavan-

 deinstruktion).

Vad får man?
• Ett unikt certifikat som anger att företaget uppfyller kraven att 
 vara ett Certifierat Träexpertföretag.

• Varje deltagare får ett diplom som ett bevis på att man genomgått  
träutbildningen med godkänt slutprov. 

• En affisch 50x70 cm som visar att man är ett Certifierat Träexpertföretag.

• Varje företag kommer att marknadsföras som Certifierat Träexpert-
 företag på www.byggbeskrivningar.se och www.byggjarnhandlarna.se.

Kontroll?
Certifieringen gäller under tre år, men företagen kontrolleras stick- 
provsvis under perioden, varvid undersöks att bedömningsnormerna är 
uppfyllda. 

Kostnad?
Certifieringen är kostnadsfri.
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Personligt diplom.

Företagsdiplom.

D I P LO M

har genomgått utbildningen Certifierad Träexpert.

Ulf S. Gustafsson
Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund

Johan Fröbel
Svenskt Trä

Trä och miljö │Trä som material │Trä och fukt │Träskydd │Träkvalitet │Träsortiment 
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Ulf S. GustafssonSveriges Bygg- & Järnhandlareförbund
Johan FröbelSvenskt Trä

har av Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund och Svenskt Trä 
utsetts till Certifierat Träexpertföretag.

Trä och miljö │Trä som material │Trä och fukt │Träskydd │Träkvalitet │Träsortiment 

Träprodukter │Bygga i trä │Ytbehandling │Hantering och lagring │Förbandstyper

Ulf S. Gustafsson Johan Fröbel
Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund Svenskt Trä

Vi hoppas att ni finner detta intressant och utvecklande.



Vilka utbildar?
Följande företag och organisationer är godkända för utbildning 
av Certifierat Träexpertföretag:

Bygg & Järnhandlarskolan
P & L Nordic AB
Box 252
281 23 Hässleholm
Tel: 0451-74 44 00
Kontaktperson: Thomas Kullman
E-post: thomas.kullman@pol.se
pol.se

Christer Uddh Träteknik AB
Koschens gata 7
533 33 Götene
Tel: 0511-515 11
Mobil: 070-585 15 11
Kontaktperson: Christer Uddh
E-post: christer@cwood.se
cwood.se

Erikssons Kvalitet & Ledarskap AB
Basvägen 14
654 68 Karlstad
Mobil: 070-246 31 70
Kontaktperson: Gert Eriksson
E-post: gert@gekl.se
gekl.se

103 29 Stockholm
Tel: 08-762 76 50
Fax: 08-762 76 53
E-post: info@byggjarnhandlarna.se
byggjarnhandlarna.se

Box 55525
102 04 Stockholm 
Tel: 08-762 72 60
Fax: 08-762 79 90
E-post: info@svenskttra.se
svenskttra.se

Firma Tore Hansson Träkonsult
Wirséns väg 4
186 50 Vallentuna
Mobil: 070-288 41 46
Kontaktperson: Tore Hansson
E-post: tore.trakonsult@zeta.telenordia.se

M-Timbergrade AB
Hjortronvägen 20
285 34 Markaryd
Tel: 0433-161 49
Mobil: 070-557 88 00
Kontaktperson: Berne Ohlsson
E-post: timbergrade@telia.com

Xylem AB
Jät Petersdal 1
362 52 Jät
Tel: 0470-311 10
Mobil: 070-508 38 39
Kontaktperson: Thomas Thörnqvist
E-post: thomas@xylem.se
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