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SAMMANFATTNING 
Under åttiotalet debatterades livligt virkets roll vid röt- och mögelangrepp i fönsterkonstruk
tioner. Träslag, densitet, mängd kärnved, kärnvedens placering, avverkningsplats, awerk-
ningstid, lagring och torkningsförfarande påstods av många ha en avgörande betydelse för 
rötskador. De nämnda faktorerna har därför undersökts i ett långtidsförsök där speciellt t i l l 
verkade karmbottenstycken monterades i samband med renovering av rötskadade fönsterkar
mar. Två byggnadsobjekt valdes, ett museum i Långban och en kontorsbyggnad i Kungsäng
en. I byggnaden i Kungsängen hade fönstervirke bytts en gång efter byggnadens färdigställan
de 1970 och var åter 1986 i behov av reparation. I Kungsängen valdes byggnaden för att fukt
förhållandena verkligen skulle kunna skapa en risk för uppkomst av röta. En förhöjd fiiktkvot 
är indikation på att rötskador kan uppstå och därför har fuktkvotsutvecklingen i karmbotten
styckena följts under 9 år. 

De nytillverkade karmbottenstyckena i Långban höll låga fuktkvoter året runt medan karm
bottenstyckena från 1920, gammalt material, tidvis hade höga fuktkvoter. Det gamla 
karmmaterialet hade troligen redan vid försökets början en viss grad av rötangrepp. 

Vissa karmbottenstycken i Kungsängen har under försökstiden uppvisat alarmerande höga 
fuktkvoter, som förekommer utan samband med materialgrupp eller placering på byggnaden. 
Ett karmbottenstycke med höga fuktkvoter i Kungsängen har undersökts och röta har påvisats. 

Varken i Långban eller Kungsängen kan något tydligt samband mellan fuktkvotsutvecklingen 
och de olika virkesfaktorerna observeras. 

Vid fuktkvoter under 20% sker ingen tillväxt hos rötsvampar och i Långban har endast 10% 
av de ny insatta karmbottenstyckena haft fuktkvoter över 20% vid ett tillfälle, medan i Kungs
ängen har 50% av karmbottenstyckena haft fuktkvoter över 20% vid ett eller flera tillfällen. 
Denna skillnad i fuktkvotsutvecklingen mellan de båda objekten kan tillskrivas olikheterna i 
fuktbelastning på fönsterkonstruktionema i Långban och i Kungsängen. Prov bör tas för my-
kologisk undersökning i fönster med höga fuktkvoter i Kungsängen och i Långban för att 
kunna dra säkrare slutsatser om förekomsten av röta. 

Förvaltaren valde att på plats klä alla fönster i Kungsängen med plåtprofiler, ett s.k. bekläd
nadssystem. Detta kan oväntat ha bidragit till den höga fuktbelastningen i Kungsängen. Un
dersökningar har visat på utförandefel vid monteringen av plåtprofilema. 

För att kunna dra mera generella slutsatser angående fuktkvotsutvecklingen i fönster där be
klädnadssystem har använts bör fler byggnader och även andra system för beklädnad undersö
kas. I en sådan undersökning bör såväl konstruktion, utförande som montering beaktas. 



SUMMARY 
During the 80ies the importance of timber in case of mould and decay in window-joinery was 
vividly debated. Many people thought that wood species, density, amount and location of 
heartwood, felling area and felling season, storing and drying were factors which influenced 
the decay. These factors have therefore been looked upon in a long time experiment in which 
decayed frames were replaced by specially manufactured window-frames when repairing the 
window-joineries. Two buildings were chosen, a museum at Långban, 300 km west of Stock
holm, and an office at Kungsängen, 30 km north-west of Stockholm. At Kungsängen the win
dow-frames had already been replaced due to decay within 10 years after the construction in 
1970 and in 1986 the window-frames were again in need of repair. The building at Kungs
ängen was chosen because the moisture conditions there could really cause a renewed risk of 
decay. A high moisture content is an indication that decay can arise and the moisture content 
in window-frames has therefore been investigated continuously during 9 years. 

The new manufactured window-frames at Långban had low moisture contents during the ex
periment, whereas the old window-frames from 1920 had at times a high moisture content. 
The window-frames from 1920 had probably already at the start of the experiment a certain 
degree of decay. 

The alarmingly high moisture contents shown by some of the window-frames at Kungsängen 
during the investigation had no relation to material or the location of the windows. One of the 
window-frames at Kungsängen which had a high moisture content was examined and the ex
istence of decay was clearly brought out. 

Neither at Kungsängen nor at Långban there was a clear relation between moisture content 
and material used for the window frames. 

When the moisture content of the timber is less than 20% there is no growth of rot fungus. At 
Långban only 10% of the new window-frames had a moisture content exceeding 20% at one 
occasion, but at Kungsängen 50% of the window-frames had a moisture content exceeding 
20% at one or several occasions. This difference between the two investigated buildings is 
caused by different exposure to moisture of the window constructions. Window-frames with a 
high moisture content should be mycologically investigated both at Kungsängen and at 
Långban in order to make it possible to draw more general conclusions concerning the exis
tence of decay. 

The administrator of the buildings at Kungsängen decided to cover the window-frames exter
nally with sheet aluminium on the spot. It may have contributed to the high moisture content. 
Investigations of the window-frames show that the covering with sheet aluminium has not 
been performed satisfactorily. 

In order to be able to draw general conclusions about the development of moisture content in 
windows covered with sheet aluminium, different buildings and covering systems should be 
investigated. Also construction, installation and design of windows covered with sheet alu
minium should be observed in such an investigation. 



INLEDNING 
Frågan om uppkomsten av röta och mögelangrepp på vissa byggnadsdetaljer kunde relateras 
till en ökad rötbenägenhet hos virket blev under åttiotalet ett hett debattämne i Norden. An
ledningen till detta var att det hade konstaterats en frekvent förekomst av rötskador hos föns
tervirke i nyproducerade hus och hos fasadvirke som målats med vissa vattenbaserade fårg-
system. Även mögelskador på vissa byggnadsdetaljer hade fått stor aktualitet. Under de sista 
årtionden hade det skett stora förändringar, såväl på byggnadsidan som på råvarusidan. De 
byggnadstekniska förändringarna medförde i en del fall en markant ökad fuktbelastning på 
trädetaljer. Trots att det är lätt att inse att fuktförhållandena har en avgörande betydelse för 
beständigheten av trä i en byggnad, är frågan fortfarande öppen om man inte genom bättre 
urval och hantering av virket skulle kunna minska risken för röt- och mögelskador. Sålunda 
har olika myndigheter formulerat krav beträffande träråvaran med avsikten att öka livslängden 
hos byggnadssnickerier (SS818104; Riksantikvarieämbetet 1987; Byggnadsstyrelsen 1989; 
Bjerking 1979) 

Tid och plats för avverkning, trädslag, timmerlagring och torkningsförfarande var faktorer 
som under åttiotalet påstods av många ha en praktisk betydelse för trämaterialets beständighet 
i konstruktioner. Gransplint och icke våtlagrat virke tar upp vatten långsammare än furusplint 
och våtlagrat virke. Det var då intressant att studera hur vattenupptagningsförmågan hos trärå
varan i en konstruktion kunde påverka rötbenägenheten eller om andra förhållanden i prakti
ken är avgörande. Undersökningar har utförts beträffande vattenupptagningen hos virke som 
torkats på olika sätt (Salamon 1966; Rydell 1981), men något försök där artificiellt torkat och 
brädgårdstorkat virke i en konstruktion har jämförts m.a.p. rötbenägenhet har hittills inte ge
nomförts. Det var därför även intressant att studera torkningsförfarandets påverkan på virkets 
beständighet. 

Effekten av vissa av de ovannämnda faktorerna på rötbenägenhet har undersökts av Boutelje 
och Nilsson (1985) med hjälp av laboratorietester. Deras studier motsäger det gamla påståen
det att sommaravverkat virke skulle ha en större inneboende rötbenägenhet än vinteravverkat 
virke. I samma studie påpekas dock att rötbenägenhet av trä i en konstruktion är en komplex 
egenskap som helst bör undersökas under realistiska exponeringsförhållanden. 

Med hjälp av finansiella medel från BFR startades på åttiotalet ett forskningsprojekt på SLU i 
Uppsala och ett på Trätek i Stockholm med målsättningen att klargöra furu- och granråvarans 
betydelse för konstruktioners beständighet. Till dessa projekt skaffades ett stort försöksmate
rial från flera avverkningsområden. SLU tillverkade provpaneler som exponerades ute i ställ
ningar (Öqvist 1988; Elowson och Hämäläinen in press). På Trätek tillverkades karmbotten-
stycken som sattes in i befintliga fönster i en regementsbyggnad i Kungsängen och i en kul
turbyggnad på Långbans gruvfält. Faktorer som under åttiotalet ansågs av många ha betydelse 
för konstruktionsmaterialets beständighet varierades hos karmbottenstyckena: Träslag, densi
tet, mängd kärnved, kärnvedens placering, avverkningsplats, awerkningstid, lagring och tork
ningsförfarande. För övrigt studerades effekten av impregnering och ändträtätning hos karm
bottenstyckena. 

Mikrobiell nedbrytning kan ske hos trä vid fuktkvoter över fibermättnadspunkten, > 28-30%. 
Vissa svampar kan dock vara aktiva vid fuktkvoter under fibermättnadspunkten ned till 20%, 
men de har då ofta en låg aktivitet (König, 1957). Höga fuktkvoter ökar rötrisken och fukt-
kvotsutvecklingen valdes för att studera rötbenägenheten hos karmbottenstycken. Om de höga 



fuktkvoterna var av en mera permanent karaktär så har de ansetts indikera förekomsten av 
rötskador. 

Beträffande val av försöksställe bör nämnas att det gällde att fa tillgång till en byggnad där 
fuktfbrhållanden verkligen skapade en risk för uppkomsten av röta. I annat fall skulle vedens 
rötbenägenhet vara utan intresse. Hos en regementsbyggnad, 11 i Kungsängen, hade allvarliga 
rötskador i fönsterkarmar konstaterats redan inom en tioårsperiod efter byggnadens färdig
ställande 1970. Det ruttna fönstervirket ersattes med nytt, men efter ytterligare några år, 1986, 
hade rötskador åter uppstått hos de flesta fönster. Det konstaterades då att det fanns konstruk
tiva fel i ytterväggskonstruktionen som orsakade gynnsamma fuktförhållanden för röta (bilaga 
1). Det var möjligt att regelbundet inspektera fönstervirket i Kungsängen och detta gjorde att 
byggnaden i Kungsängen var ett idealiskt försöksobjekt att testa betydelsen av råvarans be
skaffenhet. Då förvaltaren i ett sent planeringsskede tog beslutet att alla fönsterkarmar skulle 
kläs med aluminiumplåtsprofiler på plats, ett s.k. beklädnadssystem, för att minska risken att 
rötskador skulle uppstå för en tredje gång förändrades dock förutsättningarna för försöket. 
Fuktkvotsutvecklingen i fönsterkarmar av trä med utvändig plåtprofil är föga känt. Det förelåg 
även vissa konstruktiva svagheter i byggnaden som även efter fönstervirkets beklädnad med 
plåt kunde förväntas öka risken för röta och eventuella skillnader i rötbenägenhet hos för
söksvirket borde fortfarande kunna bli synliga. Därför inmonterades karmbottenstycken för
sedda med fasta stift för fuktkvotsmätningar i kontorsbyggnaden, trots de förändrade förut
sättningarna för försöket. 

I byggnaden i Långban ersattes också starkt rötade karmbottenstycken av nya karmbotten
stycken tillverkade av försöksmaterialet. Även hos byggnaden i Långban förändrades förut
sättningarna, men här skedde detta under försökets gång, då hyresgästen började att värma 
upp vissa av försökslokalema. Sannolikt minskade rötrisken i lokaler som blev uppvärmda, 
men då alla försökskategorier var representerade borde uppvärmningen inte ha förorsakat 
skillnader mellan olika typer av försöksmaterial. 

Målet var att hitta byggnadsobjekt där fuktförhållandena verkligen skulle kunna skapa en risk 
för röta och detta gäller för byggnaden i Kungsängen. Hos de två byggnaderna har under 9 års 
tid fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstyckena följts, de senaste åren speciellt under den 
fuktiga årstiden. 



E X P E R I M E N T E L L T 
Olika faktorer som kan tänkas ha inverkan på fönstervirkets beständighet har varierats och för 
att kunna studera dessa faktorers betydelse i en byggnad har rötade karmbottenstycken i be
fintliga fönster ersatts med nya. 

Gran- och furuvirke som har använts i karmbottenstyckena kommer från två avverkningsom
råden, det har avverkats under olika årstider, lagrats och torkats på olika sätt och i vissa fall 
impregnerats och ändträtätats. Hos dessa karmbottenstycken har fuktkvotsutvecklingen följts 
under 9 år med hjälp av resistansmätningar med Hydromette HT95. 

Tiden är en viktig faktor då långtidseffekter på virke skall studeras och därför har försöket 
bedrivits under så lång tid som har varit möjligt (tabell I). 

Tabell I. Datum för fukt kvotsmätningar och exponeringstid för karmbottenstycken i Kungs
ängen och i Långban. 

liable I. The dates for moisture content measurements and the exposure time of the window 
frames at Kungsängen and Långban. 

K u n g s ä n g e n L å n g b a n 

Mättillfälle 
(år-månad-dag) 

Exponeringstid 
(månader) 

Mättillfälle 
(år-månad-dag) 

Exponeringstid 
(månader) 

86-05-09 0 85-06-05 0 

87-10-09 17 86-05-23 12 

88-10-05 29 86-07-14 13 

89-05-06 36 87-09-04 27 

89-10-16 41 88-05-17 35 

90-03-27 47 88-10-04 40 

90-10-25 54 89-05-10 47 

91-04-04 59 89-10-10 52 

91-10-10 65 90-03-28 58 

92-05-11 72 90-10-23 65 

92-11-05 78 91-05-06 71 

93-10-14 89 91-10-14 76 

94-10-19 101 92-05-05 83 

95-05-11* 108 92-11-04 89 

93-10-20 101 

94-11-09 113 

* Endast karmmaterial A7-9, B7-9, C7-9, D7-10, E7-9. F7-10 och G7-10 



Statistisk analys 

Den statistiska behandlingen av fuktkvotsvärden har gjorts genom att jämföra olika material
grupper med hjälp av Duncans Multipel Range Test, 95% konfidensintervall (Montgomerey 
1991). 

Även principal komponentanalys har gjorts på fuktkvotsvärdena (Jolliffe 1986, Wold 1984, 
1987). Med hjälp av denna analys har dock inget avvikande mönster för någon materialgrupp 
kunnat påvisas. 

Virke 
Träslag, avverkningsplats och säsong 
Gran- och furuvirke från två avverkningsområden, Kvillsfors i Småland och Karlstrand i Häl
singland, har använts till försöksmaterialet. 

Sommaravverkning gjordes under vecka 21 och vinteravverkning gjordes under vecka 10 
och 11. 

Våtlagring och torkning 
Timret som skulle våtlagras transporterades till Kinda i Östergötland och våtlagrades i Kinda
sjön i 13 veckor. 

Virket torkades antingen ned till slutfuktkvot i en kammartork enligt ett konventionellt tork
program (bilaga 2) eller brädgårdstorkades från första veckan i april till slutet av augusti. 

Impregnering och ändträtätning 
Till B-impregneringen användes impregneringslösning Gori 033. B-impregneringen innefat
tade förvakuum på 85% under 15 minuter, tryckperiod på 60 minuter med 0,2 MPa och efter-
vakuum på 90% under 30 minuter. Det B-impregnerade virket torkades i blåslåda över natten. 
Impregnerat virke användes endast i Kungsängen. 

Ändträ doppades i Mitrol Extremolja under 10 minuter. Detta gjordes endast med en grupp av 
karmbottenstycken i Kungsängen. 

Densitet, kärnvedens placering och andel 
Densiteten för materialen i karmbottenstyckena i Kungsängen har uppmätts. 

Kärnvedens placering i karmbottenstyckena har noterats vid monteringen i Kungsängen 
(bilaga 3). I Långban har kärnveden placerats inåt eller utåt vid monteringen av karmbotten
styckena. I Kungsängen har även andelen kärnved och stiftets placering registrerats. Mätstif-
tets placering visar var mätningen har skett och har därför större betydelse än andelen kärnved 
i karmbottenstycket. 



Försök i Långban 
Material i karmbottenstycken 
Karmbottenstyckena är tillverkade av gran- eller ftiruvirke från Kvillsfors i Småland (tabell 
II). Karmbottenstyckena tillverkades på Trätek, Stockholm. Av det ursprungliga karmmateri
alet i Långban användes 6 karmbottenstycken som fick ingå i försöket (material g). 

Tabell II. Virke till karmbottenstycken i Långhan. 

Table II. Window joinery timber at Långban. 

Karmmaterial Träslag Torkning Avverkning, 
vecka 

Våtlagring Kärnvedens 
placering 

Antal 
fönster 

a Gran Artificiell 21 Nej 4 

b Furu Artificiell 21 Nej Ut 4 

c Furu Artificiell 21 Ja Ut 4 

d Furu Artificiell 21 Nej In 3 

e Furu Brädgård 10& 11 Nej Ut 6 

f Furu Brädgård 10& 11 Nej In 11 

g (gammalt) Furu 6 

Provhus 
Byggnaden är en kulturbyggnad belägen på Långbans gruvmuseumområde, ca 20 km norr om 
Filipsstad. Det är ett envåningshus byggt av tegel med putsad fasad. I huset finns uppvärmda 
utbildningslokaler och biutrymmen. 

Montering av karmbottenstycken 
Många fönster i provhuset i Långban hade påtagligt rötskadade karmbottenstycken. När det 
rötskadade fönstervirket skulle bytas ut ersattes det med i försöksplaneringen utvalda 
karmmaterialet. Fönsterkarmarna är bestrukna med en oljefärg i faluröd kulör. 

Fuktk\H)tsmätningar 
Mätning skedde genom att fuktkvotsmätarens 2 kontaktstift sattes mot 2 mätstift inslagna i 
karmbottenstycket från insidan. Mätstiften var inslagna snett utåt på karmbottenstyckets ovan
sida för att den icke isolerade spetsen på stiftet skulle ligga på utsidan av karmen. Mätstiften 
är inslagna 60 mm i karmbottenstycket 30 och 60 mm från ändträt i vänster respektive höger 
hörn (mätpunkt a och c). 2 mätstift är även inslagna 60 mm i mitten av karmbottenstycket 
(mätpunkt b). Mätstiften är åtkomliga från insidan av karmbottenstycket (figur 1). 



Figur J. Fönster i Långhan med inmonterat karmhottenstycke av utvalt provmaterial. Mätstift 
har monterats i vänster hörn, i mitten och i höger hörn (mätpunkt a, h respektive c). De isole
rade mätstiften är inslagna snett utåt från insidan så att den oisolerade spetsen på mätstiftet 
sitter på utsidan av karmhottenstycket. 

Figure 1. Window frames at Långhan manufactured of the selected material for the investiga
tion. Insulated steel needles are placed in the left corner, in the middle and in the right corner 
(measuring points a, h and c). The insulated steel needles are diagonally hammered towards 
the outside and the non insulated point of the steel needle is placed on the outer part of the 
window frame. 

Försök i Kungsängen 
Material i karmbottenstycken 
Karmbottenstyckena är tillverkade av gran- och furuvirke från Karlstrand i Hälsingland (tabell 
III). Tillverkningen av karmbottenstyckena har gjorts på Trätek, Stockholm. Alla karmbotten
stycken grundades med Nordsjö Uteolja för tryckimpregnerat virke. 
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Provhus 
Byggnaden är belägen i Kungsängen på I I :s område, ca 20 km väster om Stockholm. Det är 
ett tvåvåningshus byggt i betong med putsad fasad. I huset inryms kontor och byggnaden är 
uppvärmd under vintern. De undersökta karmbottenstyckena har monterats i byggnadens väst
ra fasad. 

Montering och beklädnad av karmbottenstycken 
Provhuset i Kungsängen hade fönster där nedre delen av sidostyckena och karmbottenstycke
na var rötskadade. När det rötskadade fönstervirket skulle ersättas användes det i försökspla
neringen utvalda karmmaterialet (figur 2). 

Figur 2. Det rötskadade fönstervirket har ersatts med det utvalda provmaterialet i Kungs
ängen. 

Figure 2. The decayed window joinery timber has been replaced by the selected material for 
the investigation at Kungsängen. 

Fönsterkarmen har klätts på utsidan med profiler av aluminiumplåt, sk beklädnadssystem 
(figur 3 och bilaga 4). 
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Figur 3. Kontorsbyggnaden i Kungsängen, fasad mot väster, med fönsterkarm som har klätts 
in med aluminiumplåt. 
Figure 3. The office building at Kungsängen, facing west, with window frames externally 
covered with sheet aluminium. 
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Fuktkvotsmätningar 
Mätning skedde genom att fuktkvotsmätarens 2 kontaktstift sattes mot 2 mätstift inslagna i 
karmbottenstycket eller mot 2 banankontaker som anslutits till dolda mätstift. De isolerade 
mätstiften är inslagna 2 cm i karmens framsida 150 mm och 180 mm från ändträt i vänster 
hörn (mätpunkt a) respektive höger hörn (mätpunkt c). Mätstiften är åtkoinliga genom hål i 
plåten. I 22 av karmbottenstyckena har även mätstift slagits in 2 cm i undersidan på mitten av 
karmbottenstycket (mätpunkt b). De är åtkomliga genom att anslutna banankontakt ligger 
utanför plåten (figur 4). 

Figur 4. Plåtklätt fönster i Kungsängen med inmonterat karmbottenstycke av utvalt provmate
rial. Isolerade mätstift har monterats i karmens framsida i vänster och i höger hörn (mätpunkt 
a respektive c) och de är åtkomliga genom hål i plåten. 122 av karmbottenstyckena har även 
mätstift monterats på undersidan (mätpunkt b) och anslutna banankontakter ligger utanför 
plåten. 
Figure 4. A window with a frame of the investigated material externally covered with sheet 
aluminium at Kungsängen. 
The insulated steel needles are placed on the outside and at the front of the frame in the left 
corner and in the right corner (measuring points a and c) and the steel needles are accessible 
through holes in the sheet. 22 of the window frames also got insulated steel needles under
neath (measuring point b) and banana plugs outside the sheet are connected to the plugs. 
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
Fuktkvotsmätningar har ^orts en eller två gånger per år (tabell I). Det exakta mätvärdet vid 
fuklkvotsmätningar över 25% anses vara osäkert. De uppmätta fuktkvoterna har ofta en stor 
spridning och vid ett mättillfälle kan stor skillnad fås mellan olika karmbottenstycken av 
samma provmaterial eller t.o.m. mellan olika mätpunkter i ett och samma karmbottenstycke 
(figur 5). Därför har vi valt att studera de enskilda fuktkvotsvärdena för varje mätpunkt i ett 
karmbottenstycke och inte använt oss av medelvärden som kan ge låga värden trots att karm-
bottenstyckct kan vara rötangripet i t.ex. ett av hörnen. Även fuktkvoter under fibermätt-
nadspunkten (< 28%) kan vara alarmerande ur rötsynpunkt, då mätstiften för fuktkvotsmät-
ningarna är permanent placerade i karmbottenstycket och risken finns att mätpunkten inte 
representerar det fuktigaste stället i karmen. För att gardera sig mot detta fel vid fuktkvots-
mätningarna har vi betraktat upprepade fuktkvoter > 20% som alarmerande. Anledningen att 
vi valde 20% som nedre gränsen för alarmerande fuktkvoter ar att det inte sker någon tillväxt 
hos svampar vid fuktkvoter < 20% och att de nyinsatta karmboltenstyckena i Långban, där 
inga problem med fuktanrikningar tycks finnas, har fuktkvoter som i regel är lägre än 20%. 
Karmbottenstycken med upprepade fuktkvoter > 20% har därför bedömts att vara i riskzonen 
för att bli angripna av röta. 
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Karmbottcnstyckcn i Långban 
De nyinsatta karmbottenstyckena i Långban hade relativt konstanta fuktkvoter med en liten 
spridning (figur 6). Inget av de nyinsatta karmmaterialen visade någon signifikant skillnad 
från de andra. Nästan alla hade vid samtliga mättillfällen låga fuktkvoter, med högsta fukt
kvoten runt 20% (tabell IV). Endast 3 av 32 nyinsatta karmar hade vid ett mättillfälle något 
högre fuktkvoter (omkring 23%). De nyinsatta karmbottenstyckena har haft låga fuktkvoter 
som är betydligt under fibermätlnadspunkten och löper för närvarande ingen risk för att angri
pas av röta. Något samband mellan fuktkvotsutvecklingen och de olika virkesfaktorerna i de 
nyinsatta karmbottenstyckena har ej konstaterats i Långban. 

Tabell IV. Karmbotlenstyckcn tillverkade av de olika karmmaterialen i Långban med fukt
kvoter >2()%. 

Table IV. Window frames used at Långhan manufactured of different material with moisture 
content >2()%. 

Karmmaterial Antal karmar Antal karmar med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen med 
fuktkvoter > 20% 

a 4 0 0 

b 4 0 0 

c 4 0 0 

d 3 0 0 

e 6 1 1 

f 11 2 2 

g (gammalt) 6 4 20 

De flesta fönster som har kvar karmmaterialet från 1920 och som ingår i försöket har däremot 
fuktkvoter över 20% och en spridning som är större än motsvarande för de nyinsatta karm
materialen. Av det gamla karmmaterialet, g, har 4 karmbottcnstyckcn av 6 tidvis haft höga 
fuktkvoter, > 20% (llgiir 7), medan hos de nyinsatta karmmaterialen i Långban nästan enbart 
låga fuktkvoter har uppmätts. Anledningen till att befintliga karmbottcnstyckcn i Långban fick 
bytas ut var förekomsten av röta och det är därför sannolikt att materialgrupp g (gammalt 
karmmaterial) redan vid försökets början hade viss förekomst av rötskador. 
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Karmbottenstycken i Kungsängen 
I Kungsängen finns vissa karmbottenstycken med ökande tuktkvoter. Dessa utmärker sig vid 
ett eller flera mättillfällen genom höga fuktkvoter, > 20%, såsom t.ex. D3 och D6 i figur 5 
(se även figur 9, 12 och 13). Sammanlagt 29 av 66 nyinsatta karmar hade vid ett eller flera 
mättillfällen fuktkvoter > 20% (tabell V). 

Tabell V. Karmbottenstycken tillverkade av olika karmmaterial i Kungsängen med fuktkvoter 
>20%. 

Table V. Window frames used at Kungsängen manufactured of different materials with 
moisture conten > 20%. 

Karm mate rial Antal karmar Antal karmar med 
fuktkvoter > 2 0 % 

Antal mättillfällen med 
fuktkvoter > 2 0 % 

A 9 3 7 

B 9 3 4 

C 9 3 7 

D 10 6 14 

E 9 5 15 

F 10 7 21 

G 10 2 3 

Något klart samband mellan förekomst av höga fuktkvoter och karmbottenstyckenas placering 
i byggnaden har dock inte kunnat påvisas (figur 8). I Kungsängen har karmbottenstyckena 
högre fuktkvoter och en betydligt större spridning än motsvarande från Långban. Fuktkvoter 
överstigande 20% förekom ofta i Kungsängen medan de i Långban vanligtvis inte översteg 
20%. För att kontrollera de uppmätta fuktkvoterna har fuktkvotsmätarens stift slagits in direkt 
i några karmbottenstycken vid mättillfällen i Kungsängen. Fuktkvotsmätarens inslagna stift 
och de permanent monterade stiften har givit samma fuktkvot, såväl vid höga som låga vär
den. När fliktkvotsmätningama har skett efter en regnrik period i Kungsängen erhölls den 
största spridningen. Ett exempel är fuktkvoter vid 101 månaders exponering (figur 5). Detta 
kan bero på byggnadstekniska faktorer som orsakar att vissa fönster och delar av fönster ex
ponerades för mera vatten och under en längre tid. Vatten som tränger in eller fukt som kom
mer inifrån och som kondenserar på beklädnaden måste kunna foras bort genom dränering och 
avluftning. En for smal spalt (< 6 mm) mellan beklädnad och trä kan innebära att droppbryg
gor bildas och hindrar upptorkningen enligt Gustavsson 1989 och Tarre-Olthoff 1993. 
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Fuktkvotsutvecklingen i karmbottcnstyckcn av furu med hög och låg densitet har undersökts i 
Kungsängen (tabell VI och VII). Något samband mellan fuktkvotsutvecklingen och densitet 
hos karmbottcnstyckcn av furu i Kungsängen kunde inte fastställas. 

Tabell VI. 10 karmbottcnstyckcn av furu med de högsta densiteterna i Kungsängen. 

Tabel VL 10 window frames of pine with the highest densities at Kungsängen. 

Karmbottenstycke Densitet 
(g/cm^) 

Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då fuktkvoter 
> 20% har konstaterats 

A2 0,61 0 0 

C1 0,62 0 0 

C3 0,62 0 0 

C8 0.64 4 4 

D1 0,72 0 0 

D3 0.61 9 4 

D7 0,61 0 0 

D8 0,62 2 1 

E7 0,65 0 0 

E9 0,63 0 0 

Medeldensitet & 
standardavvikelse 

0.63 & 0.03 
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Tabell VII. Tio karmbottenstycken av furu med de lägsta densiteterna i Kungsängen. 

Tabel VII. Ten window frames ofpine with the lowest densities at Kungsägen. 

Karmbottenstycke Densitet 
(g/cm^) 

Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då fuktkvo
ter > 20% har konstaterats 

hos en eller flera mätpunkter 

A3 0,53 0 0 

A5 0,49 0 0 

A7 0,52 0 0 

B1 0,47 0 0 

B2 0,54 0 0 

B4 0,53 1 1 

87 0,54 3 3 

C5 0,51 0 0 

C9 0,51 1 1 

D2 0,45 1 1 

Medeldensitet & 
standardavvikelse 

0,51 &0,03 

Fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstycken av gran med hög och låg densitet har undersökts i 
Kungsängen (tabell VII I och IX). Något samband mellan fuktkvotsutvecklingen och densitet 
hos karmbottenstycken av gran i Kungsängen kunde inte fastställas. 

Tabell VIII. Fem karmbottenstycken av gran med de högsta densiteterna i Långban. 

Tabel VIII. Five window frames of spruce with the highest densities at Långban. 

Karmbottenstycke Densitet 
(g/cm^) 

Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då fuktkvoter 
> 20% har konstaterats 

F2 0,5 0 0 

F4 0,48 1 1 

F6 0,48 2 2 

F10 0,48 0 0 

G6 0.5 2 1 

Medeldensitet & 
standardavvikelse 

0,49 & 0.01 
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Tabell IX. Fem karmhottenstycken av gran med de lägsta densiteterna i Långban. 

Tabel IX. Five window frames of spruce with the lowest densities at Långban. 

Karmbottenstycke Densitet 
(g/cm^) 

Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då fuktkvo
ter > 20% har konstaterats 

hos en eller flera mätpunkter 

F1 0,46 7 4 

F3 0,45 0 0 

G1 0,46 1 1 

G3 0,44 0 0 

G10 0,44 0 0 

Medeldensitet & 
standardavvikelse 

0,45 & 0,01 

Fuktkvotsutvecklingen hos karmhottenstycken av furu med hög och låg kämvedsandel i 
Kungsängen har undersökts. Av 10 karmhottenstycken med de högsta kärnvedsandelama 
(tabell X) har 6 haft låga fuktkvoter förutom karmbottenstycke D2 där endast ett högt fukt-
kvotsvärde har uppmätts. Hos 3 karmhottenstycken (D6, E3 och E6) har höga fuktkvoter bör
jat att observerats och hos 1 karmbottenstycke har höga fuktkvoter uppmäts vid flera mättill
fällen. Av 10 karmhottenstycken med de lägsta kärnvedsandelarna (tabell XI) med medel-
kärnvedsandelen 20% och standardavvikelsen 9,3 har 8 haft låga fuktkvoter förutom karm
bottenstycke A9 och E4 där endast ett högt fuktkvotsvärde har uppmätts. Hos 1 karmbotten
stycke (C2) har höga fuktkvoter börjat att observerats och hos 1 karmbottenstycke (D3) har 
höga fuktkvoter uppmäts vid flera mättillfällen. Höga fuktkvoter hos furu med hög käm
vedsandel har således uppmätts hos 4 av karmbottenstyckena jämfört med 2 karmhottenstyck
en hos karmhottenstycken med låg kärnvedsandel. Karmmaterial med låg kämvedsandel hade 
sålunda icke högre fuktkvoter än material med hög kämvedsandel. Det är även av intresse att 
studera fuktkvotsutvecklingen med avseende på mätstiftens placering i karmbottenstyckena då 
mätstiftet kan vara placerat i kämved respektive splintved trots låg respektive hög käm
vedsandel. Mätstiftets placering visar var mätningen har skett och har därför större betydelse 
än andelen kärnved i karmbottenstycket. 
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Tabell X. Tio karmbottenstycken av furu med största andelen kärnved i Kungsängen. 

Tabel X. Ten window frames of pine with the highest proportion of heartwood at Kungs
ängen. 

Karmbotten
stycke 

Kärnveds
andel % 

Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då 
fuktkvoter > 20% har 

konstaterats 

Mästiftens 
placering 

A4 94,1 6 6 a: kärna 
c: kärna 

A5 93,1 0 0 a:kärna 
c:kärna 

A7 85,6 0 0 a:kärna 
c: kärna 

A8 91.8 0 0 a:kärna 
c: kärna 

B1 100 0 0 a:kärna 
c:kärna 

D2 98.8 1 1 a: kärna 
c: kärna 

D6 82.1 1 1 a:splint 
c: kärna 

E3 89,9 2 1 a:kärna 
c:kärna 

E5 81.2 2 2 a:kärna 
cikärna 

E6 82.1 0 0 a:kärna 
c:splint 

Medelandel 
& standardavvikelse 

89,9% 
&6.9 
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Tabell XI. Tio karmbottenstycken av furu med lägsta andelen kärnved i Kungsängen. 

Tabel XI. Ten window frames ofpine with the lowest proportion of heartwood at Kungs
ängen. 

Ka rm botte n-
stycke 

Kärnveds
andel % 

Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då fuktkvoter 
> 20% har konstaterats hos en 

eller flera mätpunkter 

Mästiftens 
placering 

A2 14,9 0 0 a:splint 
c:splint 

A9 32 1 1 a:kärna 
b:splint 
c:kärna 

B6 24.4 0 0 a: kärna 
b:splint 
c:kärna 

C2 16,4 2 1 a:splint 
b:splint 
c:kärna 

C4 28 0 0 a:kärna 
b:splint 
c:kärna 

C7 17.7 0 0 a:splint 
c:splint 

D3 0,85 7 4 a:splint 
b:splint 
c:splint 

D9 21.1 0 0 a.splint 
b:splint 
c:splint 

E l 14,3 0 0 a:kärna 
b:splint 
c:splint 

E4 30,3 1 1 a:kärna 
b:splint 
c: kärna 

Medelandel 
& standard

avvikelse 

20.0% 
&9 ,3 

Fuktkvotsutvecklingen med avseende på mätstiftens placering, i splintved eller i kärnved, har 
studerats hos karmbottenstycken av furu i Kungsängen (tabell XII och XII I , for kämvedsandel 
se bilaga 3). Av karmbottenstycken i Kungsängen har 20 haft alla mätstift placerade i kärn
ved, 9 har haft alla mätstiften placerade i splintved och de resterande 14 karmbottenstyckena 
har mätstiften varit placerade i både kärna och splint. Av de 9 karmbottenstycken med mät
stiften placerade i splint har 3 haft höga fuktkvoter vid flera tillfällen och resterande 6 har haft 
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låga fuktkvoter förutom karmbottenstycke C9 där endast ett fuktkvotsvärde över 20% har 
uppmätts. Av 20 karmbottenstycken med mätstiften placerade i kärnan har endast 1 karmbot
tenstycke haft upprepat höga fuktkvoter. Höga fuktkvoter har däremot börjat att observerats 
hos 4 av dessa karmbottenstycken och hos de resterande 15 karmbottenstycken har låga fukt
kvoter uppmätts förutom hos karmbottenstyckena B8, D2, D5 och Dl O där endast ett fukt
kvotsvärde över 20% har uppmätts. Värdena pekar på en tendens till högre fuktkvotsvärden 
hos mätpunkter som utgörs av splintved, men något tydligt samband mellan höga fuktkvoter 
och splintved tycks inte finnas. 

Tabell XII. Fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstycken av furu i Kungsängen med mätstiften 
placerade i splint en. 

label XII. The moisture content progress in Kungsängen window frames of pine with insula
ted steel needles in the sapwood. 

Karmbottenstycke Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfällen då fuktkvoter 
> 20% har konstaterats 

A2 0 0 

B7 J j 

CI 0 0 

C7 0 0 

C8 3 3 

C9 1 1 

D l 0 0 

D3 9 4 

D9 0 0 
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Tabell XIII. Fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstycken av furu med mätstiften placerade i 
kärnveden i Kungsängen. 

Tabel XIII The moisture content progress in Kungsängen window frames with insidated steel 
needles in the heartwood. 

Karmbottenstycke Antal mätpunkter med 
fuktkvoter > 20% 

Antal mättillfållen då fuktkvoter 
> 20% har konstaterats 

A l 1 1 

A3 0 0 

A4 6 6 

A5 0 0 

A7 0 0 

A9 0 0 

B l 0 0 

B3 0 0 

34 1 1 

85 1 1 

B8 1 1 

C3 0 0 

C5 0 0 

C6 0 0 

D2 1 1 

D5 1 1 

DIO 0 0 

E2 1 1 

E3 2 1 

E5 2 2 

E7 0 0 

E9 0 0 

Karmbottenstycken med höga fuktkvoter tycks förekomma i alla materialgrupper (tabell V). 
Förvaltaren valde att på plats klä alla fönster med aluminiumplåtprofiler, detta kan oväntat ha 
bidragit t i l l den höga fuktbelastningen. Undersökningar av aluminiumplåtprofilerna har vidare 
visat att montering av plåten t i l l karmbottenstycket ej har skett enligt föreskriven dokumenta
tion (luftspalten är mycket mindre än de angivna 8 mm). Detta visar att karmbottenstyckets 
tillhörighet till en materialgrupp i Kungsängen tydligen är av underordnad betydelse i jämfö
relse med byggnadstekniska och utförandetekniska faktorer. Placeringen av mätstiften i 
splintved respektive kärnved kan även ha bidragit till den observerade variationen. 
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Karmbottenstyeken med höga fuktkvoter 
Karmbottenstycke E8 i Kungsängen som flera gånger har haft fliktkvoter över 25% har under
sökts (figur 9). När plåten togs bort fanns det kondens på undersidan av plåten och fritt vatten 
på karmbottenstycket (figur 10 och 11). Att fuktkvoten i denna karm var alarmerande bekräf
tades. Prov av E8 skickades till Institutionen för Virkeslära i Uppsala för analys av biologisk 
aktivitet och det konstaterades att rötsvamp, s.k. soft rot, hade etablerat sig i karmbotten
stycket. 

Kungsängen, karmbottenstycke E8 

30 oE8a 
AE8b 
> E8c 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

Exponeringstid, månader 

Figur 9. Fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstycke E8 i Kungsängen. 
Figure 9. The moisture content of window frame E8 at Kungsängen. 
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n 
Figur 10. Karmbottenstycke E8 när plåten håller på att tas bort i Kungsängen den 24/11 1994 
efter 102 månaders exponering. Det fanns kondens på plåtens undersida och fritt vatten på 
kar mbottensty eket. 
Figure 10. Window frame E8 at Kungsängen when the sheet was taken away on the 24 of 
November 1994 after 102 months of exposure. There was water on the underside of the sheet 
and water on the window frame. 

Figur 11. Karmbottenstycke E8 när plåten har tagits bort i Kungsängen den 24/11 1994 efter 
102 månaders exponering. 
Figure 11. Window frame E8 at Kungsängen when the sheet was taken away on the 24 o f 
November 1994 after 102 months of exposure. 
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Det finns ytterligare 7 karmbottenstycken (tabell XIV) med liknande fuktkvotsutveckling som 
E8, de har flera gånger haft ftjktkvoter över 25%. 6 av dessa karmbottenstycken är signifikant 
skilda från de andra av samma karmmaterial. Ett exempel på ett karmbottenstycke med lik
nande fuktkvotsutveckling som E8 är Fl (figur 12). Möjligheten finns att även dessa karm
bottenstycken är angripna av rötsvamp. Detta bör undersökas vid fortsatta försök. Karmmate
rialet F, som är tillverkat av gran, vinteravverkat, ej vattenlagrat och artificiellt torkat, har flest 
karmbottenstycken som har liknande fuktkvotsmönster som E8 och flera karmbottenstycken 
där höga fiiktkvoter har börjat att observeras (tabell XV). F är signifikant skilt från material G 
och/eller B vid hälften av mättillfällena. Detta skulle då indikera att materialet F är det sämsta 
i detta försök där träfönster har klätts med aluminiumplåt. De nyinsatta karmmaterialen i 
Långban har nästan undantagslöst fuktkvoter < 20%. Undantag är karmmaterial e med 1 
karmbottenstycke och f med 2 karmbottenstycken (tabell IV). Dessa tre karmar har haft fukt
kvoter > 20% vid endast ett tillfälle var (runt 23%) och de har inte en ökande fuktkvotsut
veckling. Det är här frågan om ett tillfälligt högt värde och karmarna är inte angripna av röta, 
medan däremot flera karmbottenstycken i Kungsängen har haft fuktkvoter > 20% vid flera 
mättillfällen eller flera värden vid ett mättillfälle (tabell V). Karmmaterial E i Kungsängen 
och e och f i Långban är gjorda av samma materialtyp, men i Kungsängen är andelen karmar 
med fuktkvoter > 20% tre gånger större. De karmbottenstycken i Kungsängen som hade höga 
fuktkvoter och rötförekomsten i karmbottenstycket E8, visar att det finns stor risk för röta hos 
karmmaterialet i Kungsängen. Karmmaterial D, E och F i Kungsängen (tabell V) kan jämföra 
med g, det ursprungliga, karmmaterialet i Långban (tabell IV). Karmmaterial D, E, F och g 
har flera fuktkvotsvärden > 20% och de har flera än 2 karmbottenstycken med höga fuktkvo
ter. Karmmaterial D, E och F klädda med plåt i Kungsängen har samma fuktkvotsutveckling 
som karmmaterial g, furu exponerad för väder och vind i 74 år. 
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Tabell XIV. Karmhotlenstycken som flera gånger har hafl fuktkvoter >20% i Kungsängen. 

Tahel XIV. Window frames at Kungsängen which had a moisture content > 20% at several 
occasions. 

Karmbotten-
stycke 

Högsta fukt
kvoten (%) 

Lägsta fukt
kvoten (%) 

Signifikant skiljt 
från övriga fönster 
i materialgruppen, 

Duncan 95% 
konfidensintervall 

Densitet 
(g/cm^) 

Kärnveds
andel (%) 

Mätstiftens 
placering 

A4 27,4 10,6 Ja 0,57 94,1 a:kärna 
c:kärna 

B7 44.6 10,3 Ja 0,54 28,8 a:splint 
b:splint 
c:splint 

C8 29,5 10,8 Ja 0,64 60,3 a:splint 
b:splint 
c:splint 

D3 29,3 10 Nej 0,61 0,85 a:splint 
b:splint 
c:splint 

E8 50,0 10 Ja 0,58 35,5 a:kärna 
b:splint 
c: kärna 

F1 30,5 11,5 Ja 0,46 - -

F5 35,8 10,4 Ja 0,46 - -
F7 47,6 10,8 Ja 0,47 - -

Kungsängen, karmbottenstycke F1 
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Exponer ingst id , m å n a d e r 

Figur 12. Fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstycke Fl, ett av de karmbottenstycken som flera 
gånger har haft höga ftiktkvoter i Kungsängen. 

Figure 12. The moisture content oj window frame Fl at Kungsängen, one of the window 
frames which had a high moisture content at several occasions. 
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Tabell XV. Karmbottenstycken där höga fuktkvoter har börjat att observeras i Kungsängen. 

Tabel XV. Window frames in which a high moisture content has started to be observed at 
Kungsängen. 

Karmbotten-
stycke 

Högsta fukt
kvoten (%) 

Lägsta fukt
kvoten (%) 

Densitet 
(g/cm^) 

Kärnveds
andel (%) 

Mätstiftens 
placering 

A1 31,6 10,2 0,57 58,7 a:kärna 
c: kärna 

B4 23,4 10,6 0,53 58,8 a: kärna 
c;kärna 

B5 23,1 9 0,54 50,1 a:kärna 
c:kärna 

C2 25 10,5 0,6 16,4 a:splint 
b:splint 
c:kärna 

D6 25,3 9,2 0,59 82,1 a: kärna 
c:kärna 

D8 21,9 11,4 0,62 62,5 a:splint 
c: kärna 

E3 22,1 10,3 0,56 89,9 a:kärna 
c: kärna 

E5 20,4 10,0 0,57 81,2 a: kärna 
c:kärna 

F6 27,6 10,2 0,48 - -
F8 23,1 10,7 0,47 - -
F9 22,8 10,9 0,48 - -
G4 27,9 9,7 0,47 - -
G6 29,2 10,2 0,5 - -

Utöver de 8 karmbottenstycken som vid flera tillfällen har haft höga fuktkvoter har höga fukt
kvoter börjat att observeras hos 13 karmbottenstycken i Kungsängen (tabell XV, figur 13). 
Fortsatt utredning av fuktkvotsutvecklingen hos karmbottenstycken i Kungsängen, speciellt 
hos material som redan idag har höga fuktkvoter är viktigt for att kunna dra säkrare slutsatser. 



Kungsängen, karmbottenstycke A1 

o A 1 a 

A A 1 C 
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Exponer ingst id , m å n a d e r 

Figur 13. Fuktkvotsutvecklingen i karmbottenstycke Al, ett av de karmbottenstycken där höga 
fuktkvoter har börjat att observeras i Kungsängen. 
Figure 13. The moisture content of window frame Al, one of the window frames that had 
started to show a high moisture content at Kungsängen. 
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SLUTSATSER 
• Projektets mål var att undersöka om skillnader hos träråvaran, träslag, avverkningssäsong, 

lagringssätt och torkning har effekt på rötbeständighet hos fönstervirke. Om en sådan effekt 
överhuvudtaget skulle finnas är den av helt underordnad betydelse hos byggnaderna i 
Långban och i Kungsängen. 

• 1 Långban förekommer höga fuktkvoter endast hos gammalt, ursprungligt, karmmaterial, 
som troligen var något rötskadat redan vid försökets början. 

• Vissa karmbottenstycken i Kungsängen har under försökstiden uppvisat alarmerande höga 
fuktkvoter. Något klart samband mellan förekomst av dessa höga fuktkvoter och material
typ respektive placering på byggnaden finns ej. 

• Ett fönster med höga fuktkvoter i Kungsängen har undersökts och röts vamp har påvisats. 

• Vissa fönster med höga fuktkvoter i Kungsängen har lika höga eller högre fuktkvoter än 
det gamla karmmaterialet i Långban. 

• Ytterligare prov bör tas för mykologisk undersökning i fönster med höga fuktkvoter i 
Kungsängen och i Långban för att kunna dra säkrare slutsatser om förekomsten av röta. 

• I Kungsängen valde förvaltaren att på plats klä alla fönster med plåtprofiler, ett s.k. bekläd
nadssystem. Detta kan oväntat ha bidragit till den höga fuktbelastningen. Undersökningar 
har visat på utförandefel vid montering. 

• För att kunna dra mera generella slutsatser angående fuktkvotsutvecklingen i fönster där 
beklädnadssystem har använts bör fler byggnader och även andra system för beklädnad un
dersökas. I en sådan undersökning bör såväl konstruktion, utförande som montering beak
tas. 
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Bilaga 1. 

Projekt Fönsterträ (Justina) 

Minnesanteckningar från sammanträde m m 1985-09-13. 

Närvarande 

Jul ius Boutelje 
Rune Rydell 
Jonas Gibson 
Rolf Sohlgren 
Hugo Lindberg 
Hans Myleus 
Karl-Axel Gabrielsson 
Lars-Erik Larsson 
Sven-Erik Bjerking 

Träteknik Centrum 08-145300 
Träteknik Centrum 08-145300 
Fortf/BYÖ 016-154809 
Fortf/BYÖ 0152-28229 
Fort-enheten 
Fort-enheten (FB) 
Svensig (entr) 
Svensig 
Bjerking Ingenjörsbyrå AB 018-111100 

Träteknik Centrum avser att hos Byggforskningsrådet (BFR) söka anslag för 
att bedriva forskning rörande träråvaran t i l l föns ter . Forskningsuppgif
ten skulle omfatta ca 70 fönster med olika försöksparametrar. De skulle 
s ä t t a s in i byggnad, där man avlägsnat sådana konstruktiva felaktigheter, 
som skulle kunna innebära störningar i försöken. Ett lämpligt objekt är 
skolbyggnaden (hus 145) på Svea Livgarde i Kungsängen, där fönstren är 
förstörda av röta och därför måste helt e l l er delvis bytas ut. Julius har 
talat med representanter från For t i f ika t ions förva l tn ingen , som förklarat 
sig intresserade att medverka. 

För ansökan t i l l BFR har Julius besökt BFR och där talat med Sten Flodin, 
som rekommenderat Julius att i frågan ta kontakt med Sven-Erik för att få 
synpunkter på projektet. Vid denna kontakt överenskoms om dagens samman
träde, varvid på ort och s t ä l l e bereddes t i l l f ä l l e att besiktiga byggnaden 

Jonas inledde sammanträdet, varvid framhöPs att det gäl lde att planera 
nödvändiga åtgärder och sedan få penningmedel för genomförandet av det 
hela. Det fanns trängande underhållsbehov på f lera hus inom hela Fort/BYÖ 
och det gäl lde att gära de nödvändiga arbetena på rätt s ä t t . 

Rolf s t ä l l d e i utsikt att Fort/BYÖ kunde medverka i försöken för max 70 
fönster . Fort/BYÖ är angelägen om att få de kunskaper, som behövs för ett 
lyckl igt genomförande av åtgärderna, så att inte felen upprepas. 

Karl-Axel s t ä l l d e sig också positiv t i l l det hela och öppen för att ta 
emot de kunskaper i ämnet, som kan lämnas. 

BJERKING INGENJÖRSBYRÅ AB 
Mfxilrm i Srnnlia IOinnullR)miin|(m 

BOX 2 0 0 6 , S-750 02 UPPSALA TELEFON 018 -11 11 0 0 TRÄDGÅRDSGATAN 3 



För forskningens bedrivande har Julius tänkt sig fö l jande parametrar för 
träråvaran. 

Trädslag (furu/gran). 
Vattenlagring el ler e j . 
Ändträbehandling e l ler e j . 
Kärnvedsorientering uppåt/nedåt e l ler u t å t / i n å t . 
Torkning a r t i f i c i e l l e l ler ej (brädgårdstorkning). 
Impregnering (kval B) e l ler e j . 
Nedsnittning (blånad e d) e l ler e j . 
Avverkning vinter e l ler somnar. 

Fönstrens läge i förhållande t i l l väderstreck (klimat) och vid hörn, våningshöjd, 
ventilation m m ska också beaktas. 

7 Besiktning gjordes på byggnad 145, varvid konstaterades djupgående röta 
på så gott som samtliga fönster nedre delar. Med ledningar av t i l l g ä n g l i g a 
ritningar och hål tagningar på platsen kunde fö l jande skadeorsaker spåras. 

Fönstren 

Kvistpluggar på f ö n t e r t r ä e t . 
Utvändig målning av tät färg , troligen typ alkyd (prov säkrat för ev 
analys) . 
Synlig limfog på karmbottenstycket. 
Fönsterblecks anslutning t i l l spår hos kambottenstycket o tä t . 
Karmkomponenternas hoplagningar i hörn o t ä t a . 
Fönsterblecks fa l l utåt o t i l l r ä c k l i g t . 
Några fönsterbågar skeva. 

Kittet hos några fönsterbågar sprucket och delvis bortfal let . 

Ytterväggar utvändigt 
Plåtövertäckningar upptill o t i l l r ä c k l i g för att hindra yrsnö och 
slagregn att komma in. 
Vattenavledande bleck saknas ovan fönstren . 
Fogarna mellan betongelementen synbart tä ta . Vid s k anslagsfog och 
vid undertryck av f r å n l u f t s v e n t i l a t i o n finns det dock risk för vat-
teninträngning, där fogmassan slutar mot fogkanten (ej undersökt). 
Hos betongelementen av s k sandwichkonstruktion når det utvändiga 
betongskiktet vid fönstre ts underkant högre än karmbottenstycket, re
geln och isoleringen bakom, v i lk t t hindrar utlopp för det vatten som 
kommit in. 
Hos betongelementens anslutning mot sockel saknas utloppsmöjligheter 
för det vatten som kommit in. 
Panel beklädnaden mellan fönstren har otäta anslutningar mot föns ter 
karmen och saknar ventilationsspalt bakom. 

Rinnmärken på ytterväggens insida visar att vatten trängt in. 

8 Vissa åtgärder har gjorts hos en del av föns tren , enligt uppgift för någ
ra år sedan. Dessa åtgärder har i stort sett endast omfattat utbyte av 
karmbottenstycket och nedre delarna av karmsidostyckena, där det gjorts 
en luftad spalt i hopfogningen. Skarvarna mot karmsidostyckets övre delar 
är dock öppna, så att vatten kan komma in i ändträet där. Alla andra felak
tigheter har lämnats utan åtgärd. 



9 En hastig besiktning gjordes också pä gymnastikbyggnaden (hus 171), där 
en l ig t uppg i f t några skadeavhjä lpande å t g ä r d e r var genomförda. Skadebil
den där var l i k a r t a d med den som fanns på hus 145. 

10 Sammanfattningsvis f inns e t t f l e r t a l f e lak t ighe te r hos såväl föns t ren som 
omgivande y t t e r v ä g g a r . För a t t fe len ska kunna a v h j ä l p a s med bestående 
resul ta t krävs samordnade ingrepp på ol ika punkter hos konstruktionen. 
Åtgärderna bör genomföras i enl ighet med konst rukt ionsr i tn ingar med be
skr ivn ing , som omfattar y t t e rväggarna jämte f ö n s t r e n . Dessa v i l l k o r bör 
uppfy l l a s , om den planerade forskninqen ska kunna bedrivas på e t t menings
f u l l t s ä t t . 

Uppsala 1985-09-16 
/ 

Sven-Er i k É/érking ^/ 
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Bilaga 2. 

Sommaravverkat (Summer felled) 
Torktid 7 dygn 
Drying time 7 days 

Vinteravverkat (Winter felled) 
Torktid dygn • 8 t im. 
Drying time days •»• 8 hours 

P R O C R . NR E E P R O C R . NR DD 
500 DT <»7.0 500 DT '»6.0 
500 WT (»5.0 500 WT '»5.0 
500 M C 80 500 MC 80 
501 DT *7.<> 501 DT 48.5 
501 WT *5 .0 501 WT '•5.0 
501 M C 71 501 MC 71 
502 DT *7 .7 502 DT '»9.1 
502 WT (»5.0 502 WT '»5.0 
502 M C 64 502 MC 6'» 
503 D T '»8.1 503 DT '»9.8 
503 WT '»5.0 503 WT '»5.0 
503 MC 57 503 M C 57 
50'» DT <»8.7 50'» DT 50.5 
50<» WT <»5.0 50'» WT '»5.0 
50* M C 50 50'» MC 50 
505 DT '»9.'» 505 DT 51.'» 
505 WT '>5.0 505 WT '»5.0 
505 MC '»'» 505 MC '»'» 
506 D T 50.6 506 DT 52.3 
506 WT '»5.0 506 WT '»5.0 
506 MC 39 506 M C 39 
507 DT 51 .3 507 D T 53.3 
507 WT '»5.0 507 WT '»5.0 
507 MC 35 507 MC 35 
508 DT 53.6 508 DT 55.2 
508 WT '»5.0 508 WT k^.Q 
508 MC 31 508 MC 31 
509 D T 5'».1 509 DT 57.0 
509 WT '»5.0 509 WT '»5.0 
509 M C 27 509 MC 27 
510 DT 55.6 510 DT 59.1 
510 WT '»5.0 510 WT '»5.0 
510 M C 2(» 510 MC 2<» 
511 DT 57.'» 511 DT 61.6 
511 WT '»5.0 511 WT '»5.0 
511 MC 21 511 MC 21 
512 DT 59 .0 512 DT 6'».1 
512 WT '»5.0 512 WT '»5.0 
512 MC 19 512 MC 19 
513 DT 60.0 513 DT 65.6 
513 WT (»5.0 513 WT '»5.0 
513 MC 17 513 MC 17 

D T = torr temp. 
WT = vå t temp. 
MC = fuktkvot 
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Kämvedsfördelningen hos furu i Kungsängen, karmmaterial A, B, C, D och E . För varje 
karmbottenstycke är det första ändträt det till höger och det andra ändträt är det till vänster på 
karmbottenstycket. 
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