
OM SVENSKT TRÄ



”Jag älskar trä! Det var ett av de första materialen mänskligheten  
började använda till sina redskap för tusentals år sedan och idag 
är det viktigare, modernare och vackrare än någonsin. Trä är 
varmt, beständigt och formbart. Det är avstressande, hållbart  
och naturligt. Och i en framtid där ekonomi, ekologi och  
välbefinnande måste vandra hand i hand är det dags att vi alla 
gör en gemensam sak – låt oss slå följe med trä.”

 Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä





Varför är det 
bra för klimatet 
att välja trä?



70 procent av Sveriges yta består av skog och för 
varje träd som avverkas planteras minst två nya 
vilket gör att volymen skog fortsätter att öka.

Trä är ett förnybart material som lagrar koldioxid, CO2. Därför 
arbetar Svenskt Trä, som är en del av branschorganisationen 
Skogsindustrierna, med att sprida kunskap om trä som ett 
hållbart, mångsidigt, naturligt och konkurrenskraftigt material.
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Idag kan industriella datortomografer röntga  
timmerstockar i tre dimensioner med hög  
upplösning och i realtid beräkna hur varje stock  
bör sågas för maximalt värde. Rätt stock ska bli  
till rätt produkt.

Forskning, utbildning och standardiseringsarbete är grundläg-
gande för att effektivisera träindustrin och bredda använd-
ningsområdena för trä. Därför samarbetar Svenskt Trä med 
universitet, högskolor och forskningsinstitut för att samordna 
forskning och öka kompetensen i träbranschen.
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Vad döljer sig under 
barken på ett träd? 



Hur mycket trä säljer 
bygghandeln varje år?



Ungefär tre miljoner kubikmeter trävaror säljs  
via svensk bygghandel varje år. Det motsvarar 
mängden material till 120 000 enfamiljshus på 
cirka 170 kvadratmeter. 

Trä är starkt, mångsidigt och enkelt att använda för både  
professionella hantverkare och hemmasnickare. Därför arbetar 
Svenskt Trä för att effektivisera och digitalisera värdekedjan 
inom byggindustrin samt göra det enklare att bygga allt från 
hus till altan, bastu, attefallshus och trädgårdskompost i trä.

9



Andelen beställare som väljer trä ökar och samtidigt  
investerar industrin i stor utbyggnad av produktions- 
kapacitet. Ingen annan byggteknik har utvecklats 
så snabbt som det moderna träbyggandet. Redan 
2025 bedöms industrin ha en kapacitet att  
leverera 50 procent av alla flervåningshus.

Trä är ett hållbart och kostnadseffektivt konstruktionsmaterial 
som lämpar sig bra för industriellt byggande. Därför arbetar  
Svenskt Trä för att sprida teknisk kunskap till arkitekter,  
konstruktörer och byggentreprenörer genom publikationer och  
kunskapsseminarier. Vi påverkar politiska beslut så att fler fler- 
våningshus, lokaler, parkeringshus, skolor och broar byggs i trä.  
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Varför ökar  
träbyggandet  
så snabbt?



Hur många liv  
har en lastpall?



Lastpallen rangordnas och används först som 
A-pall i cirka tjugo omgångar, ofta inom daglig-
varuhandeln. När pallen inte längre håller kvalitet 
som A-pall klassas den som B-pall och cirkulerar i 
ytterligare fyrtio omgångar.

Träförpackningar är starka, flexibla, har korta ledtider vid 
tillverkning och ger ett lägre klimatavtryck än andra förpack-
ningsmaterial. Ungefär 15 procent av Sveriges trävaruproduk-
tion används för tillverkning av träemballage. Därför arbetar 
Svenskt Trä för att bredda marknaden för och öka kunskapen 
om fördelarna med träförpackningar.
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God träarkitektur kräver balans mellan skönhet 
och funktion. Dessa förhållanden definierades 
redan under antiken och gäller fortfarande. Utöver 
dessa kriterier så ser vi även gärna att dagens trä- 
arkitektur utvecklar vår samtid och är innovativ.

Trä är ett vackert, levande och tekniskt formbart material 
som ger rum med stora unika arkitektoniska kvaliteter. Därför 
arbetar Svenskt Trä för att synliggöra och inspirera till god 
träarkitektur för att fler ska få leva med byggnadskonst i trä.

14



Vad är bra  
träarkitektur?



Hur påverkar  
träinredning vårt 
välbefinnande?



Trä har en positiv inverkan på inomhusklimatet  
och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett  
välgörande sätt. Träinredning ger inte bara ett ökat 
välbefinnande utan det finns också studier som 
tyder på att trä kan ge både sänkt blodtryck och 
hjärtfrekvens.

Trä är ett naturligt, hållbart och formbart material som skapar 
hälsosamma och vackra miljöer. Därför deltar Svenskt Trä  
tillsammans med organisationer och lärosäten på nationella 
och internationella mässor och seminarier, bland annat i Indien 
och Kina, för att visa upp svensk formgivning i trä.
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Sverige är världens tredje största exportör av  
sågat barrträ och den sjätte största producenten 
av sågade trävaror. Vi exporterar cirka 70 procent 
av vår totala produktion av sågade trävaror och 
störst volymer går till Storbritannien, Norge,  
Egypten, Nederländerna, Danmark, Kina, Tyskland 
och Japan.  

Skogen är en viktig exportvara och bidrar till världens  
bioekonomi. Därför arbetar Svenskt Trä för att sprida  
kunskap så att fler kan göra klimatsmarta val genom att  
använda svensk träråvara.
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Hur bidrar svenska 
sågverk till världens 
bioekonomi?



Läs mer på våra hemsidor  
och följ oss på sociala medier.
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traguiden.se traradhuset.se

byggbeskrivningar.sesvenskttra.se

Hemsidor

Sociala medier

21



Det är svårt att tänka sig något mer inspirerande än att få 
arbeta med framtiden. Möjligheterna för trä, som kommer från 
Sveriges hållbart brukade skogar, har vi bara sett början på.  
Nya innovationer, uttryckssätt, tekniska lösningar och  
användningsområden ser dagens ljus i snabb takt. Passionerade 
människor som söker meningsfulla arbeten dras till vår industri. 
Det traditionella och naturliga har blivit det moderna och  
attraktiva. En ny träålder står för dörren.





Besöksadress: Storgatan 19  
Box 55525
102 04 Stockholm 
Tel: 08-762 72 60
Fax: 08-762 79 90
info@svenskttra.se 
svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, 
svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage.  
Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett  
konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä 
driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av bransch-
organisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk  
limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk  
bygghandel och trävarugrossisterna.
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