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Förord

Varje resa börjar med ett steg. Första steget på denna 
handbok togs för ett bra tag sen och resan närmar sig 
nu sin första hållplats. När jag tog över stafettpinnen i 
det här projektet tillsammans med Björn Esping på SP 
Trätek tänkte jag att det här måste vara mycket enk-
lare än att mäta i betong. Jag tycker att jag haft delvis 
rätt när det gäller mättekniken men ack så fel när vi 
kommer till materialparametrar. Betong är i jämfö-
relse med trä en mycket homogen materialgrupp med 
små variationer. Tack Björn för alla tålmodiga förkla-
ringar.

Resultatet har blivit att vi i denna handbok har fo-
kuserat mycket på materialet, processer och system-
beskrivningar eftersom val av material, kontrollme-
tod, gränsvärden och mätpunkter för det mesta ger 
betydligt större felkällor än själva mätnoggrannheten 
i en specifik punkt. Känner du inte ditt system kan du 
inte heller värdera ett mätvärde i det. Mycket av den 
problematik som uppträder med trä idag beror på bris-

tande kunskaper om vad trä är och hur man definierar 
sitt köp baserat på användningsområde och klimatför-
utsättningar. Ofta är även det konstruktiva träskyddet 
bristfälligt. Dessa problem kan aldrig en mätning rätta 
till. 

Det finns mer jobb att göra när det gäller användar-
vänlighet och tillgänglighet i handboken men det är så 
här långt vi nått hittills. Förhoppningsvis kan denna 
handbok vara en bra grund för en bättre dialog och 
förståelse mellan aktörer i branschen med minskat an-
tal skador på trä som följd samt bättre nattsömn och 
ekonomi hos brukare, konstruktörer, byggherrar och 
entreprenörer. 

Må påväxterna och rörelserna bli ringa i ditt pro-
jekt.

Malmö 2005-03-30

Peter Brander
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Läsinstruktion

Denna handbok behandlar hur man tar fram ett mät-
värde på fukt i trä med rimlig säkerhet i en viss punkt. 
Vilken nytta man har av detta mätvärde beror till 
största del på hur man agerar både före och efter mät-
ningen. Syftet är att produktionspersonal och mättek-
niker ska få ett arbetsunderlag för hur man kan och 
bör mäta fukt i trä samt att beskriva de förutsättningar 
som man måste ta hänsyn till för att kunna agera och 
mäta på rätt sätt. Handboken behandlar även aspekter 
på trä i skedet från inköp och leverans till byggarbets-
platsen fram till det att träet är inbyggt i en konstruk-
tion färdig att överlåtas till brukaren. Avgränsningar: 
Fuktdimensionering eller åtgärder mot felaktig fukt-
dimensionering är inte medtagen utan finns i andra 
handböcker.

Varje huvudkapitel avslutas med kapitelrubrik 
”Kom ihåg”. Genom att läsa dessa får man en snabb 
översikt av kunskaperna i denna handbok.

Kapitel 1-2 beskriver materialet trä och de förutsätt-
ningar du behöver ha för att det ska vara lönt att börja 
mäta. Börja med att läsa igenom dessa två kapitel. 
Materialet riktar sig till alla som hanterar eller före-
skriver virke i byggbranschen.

Kapitel 3 tar upp hur hantering av virke på arbets-
platsen bör ske så att skador inte uppstår. Materialet 
riktar sig först och främst till yrkesarbetare och tjäns-
temän på byggarbetsplatsen.

Kapitel 4 beskriver tillgängliga instrument för fukt-
mätning i trä med tyngdpunkt på resistansfuktkvots-
mätning och riktar sig till mättekniker.

Kapitel 5 beskriver översiktligt behovet av att han-
tera mätosäkerhet och riktar sig till mättekniker.

Kapitel 6 beskriver kontrollmetoder som komplet-
terar fuktmätning i trä och riktar sig främst till mät-
tekniker.

Kapitel 7 beskriver hur man upprättar ett kon-
trollprogram samt vikten av att tänka igenom sina 
processer och mätsystem för att kunna värdera sina 
mätresultat. Kapitlet är riktat till både byggherrar, fö-
reskrivare, mättekniker och arbetsplatsledning.

Kapitel 8 tar upp var det kan vara intressant att 
mäta. Kapitlet riktar sig såväl till mättekniker som till 
arbetsplatsledning.

Kapitel 9 tar upp vilka fuktnivåer som bör sättas 
som krav i virket i samband med mätning. Kapitlet 
riktar sig främst till föreskrivare och mättekniker.

Kapitel 10 tar upp frågeställningar kring torkmiljö 
och torktider. Kapitlet är viktigt för att förstå hur en 
bra torkning bedrivs och riktar sig främst till mättek-
niker och arbetsplatsledning. Specialiserade torkfir-
mor kan med fördel läsa igenom det också.  

Kapitel 11, 12, 13 innehåller hjälpmedel till de an-
dra kapitlen.

En grundläggande förutsättning för att ett ”torrt” 
mätvärde ska vara värt något är att träkonstruktionen 
från början är rätt utformad och lever ett ”torrt liv” 
över sin livslängd. Ingen konstruktion blir bättre av 
att mätas och det hjälper inte att torka ut en konstruk-
tion i produktionsfasen som senare kommer att bli för 
fuktig i bruksskedet. Konstruktionsteknik behandlas 
dock inte i denna handbok. 
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Beteckningar

Beteckningar med hänvisning till kapitel med definitioner

FK fuktkvot %  kapitel 1.1 och 12.1.2
u, ω fuktkvot %  (Ibland uttrycks u som (I den nya standarden SS-EN 13183-1  
   en kvot, d v s kg/kg) ska fuktkvot betecknas med ω), 
   kapitel 12.2.1
ujv, ujämv jämviktsfuktkvot %  kapitel 1.1.5
um medelfuktkvot %  kapitel 1.1.5
uö önskad medelfuktkvot %  kapitel 1.1.5
umål målfuktkvot %  kapitel 2.4
φ och RF relativ luftfuktighet
 (relativ ånghalt) %  kapitel 12.1.1
ν ånghalt kg/m3 kapitel 12.1.3 
(Δν  ånghaltsskillnad kg/m3 kapitel 12.1.1)
MÅ eller νs  mättnadsånghalt kg/m3 kapitel 2.1.1
w fukthalt kg/m3  torrt trä kapitel 12.1.5
f  fukthalt  %  kapitel 12.1.5
ρ00 densitet  kg torrt trä/m3 torrt trä kapitel 12.2.14
ρ0u densitet  kg torrt trä/m3 med u kapitel 12.2.14
ρuu densitet  kg trä med u/m3 med u kapitel 12.2.14
ρrå densitet  kg rått trä/m3 rått trä kapitel 12.2.14
ρ eller ρ0rå densitet  kg torrt trä/m3 rått trä kapitel 12.2.14
T eller d tjocklek m eller mm
B (b) bredd m eller mm
H (h) höjd m eller mm
L (l) längd m eller mm
g ångtransport (diffusion) g/m2 · s kapitel 12.1.3
G fuktproduktion kg  kapitel 12.1.4
G klyvgap mm kapitel 1.1.3
V volym m3  kapitel 12.2.9
n antal eller luftomsättning st eller st/tim
m massa kg  kapitel 12.1.2
mu massa vid en viss fuktkvot kg  kapitel 12.1.5
mw vattnets vikt i träet kg  kapitel 12.1.2 och 12.2.14
m0 träets absolut torra vikt kg  kapitel 12.1.2
t eller T temperatur °C
β krympning %  kapitel 12.2.14
βv max maximal volymkrympning 
 från n = 0 till u ≥ 28% (30%) %  kapitel 12.2.14
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1.1 Hur fukt påverkar träets  
 egenskaper

1. Allmänt om fukt i trä

Det finns alltid fukt i luften. Mängden varierar hela 
tiden över dygnet och över årstider. Trä påverkas av 
luftens fuktighet. När fukten i luften varierar vet vi att 
trä sväller och krymper. Dessutom skevar, kröker och 
böjer sig virket mer eller mindre – särskilt när träet 
ligger helt fritt. Blir fuktnivån för hög börjar virket 
angripas av svampar – av mögel-, blånads- eller röt-
svampar. Även bakterier angriper virket vilket, liksom 
blånads- och rötsvampar, förändrar virkets permeabi-
litet (fukt- och vattenupptagningsförmågan), som i sin 
tur ökar fuktupptagningen och svamptillväxten. Det 
är naturens eget kretslopp som börjar aktivera sig.

Men detta är en förenklad beskrivning. I verklighe-
ten formförändras varje virkesindivid på sitt sätt och 
virkesstyckena angrips i olika grad. Det finns inga 
skarpa gränser. En del virke påverkas starkt och en 
del inte alls. 

För att hantera trä och fukt på rätt sätt, fordras en 
hel del baskunskaper. I detta kapitel görs en kortfattad 
sådan beskrivning med hjälp av många figurer. Med 
dessa baskunskaper blir det lättare att förstå hur fukt-
kvotsval ska göras och mätning utföras.

Andra material än virke såsom metall och plast är 
homogena material där t ex korrosion, utseende och 
hållfasthet är lika för varje inköpt typ och kvalitet. 
Virke har däremot stora variationer i känslighet för 
svampar, utseende, hållfasthet, krympningsegenska-
per, skevningsbenägenhet, fuktkvot, etc. Dessa fakto-
rer varierar inte bara mellan varje virkesstycke utan 
även längs och särskilt tvärs varje virkesstycke. Det 
som mest inverkar direkt eller indirekt på dessa egen-
skaper är träets densitet. Densiteten i ett parti virke 
varierar mycket kraftigt – mellan ungefär 300 och 600 
kg/m3.

1.1.1 Definition av fuktkvot i trä
Trä och träbaserade material är liksom många andra 
byggnadsmaterial hygroskopiskt, vilket betyder att 
fuktigheten i träet ställer in sig efter luftens fuktighet. 
Trä och träbaserade material påverkas också mycket 
snabbt av luftens fuktighet – särskilt i tunna och frilag-
da material med låg densitet. Ju högre temperaturen är 
desto snabbare går denna torkning eller uppfuktning 

om fukttransporten inte bromsas upp av stillastående 
luft eller ett fukttätt material. 

En grov tumregel: Uppfuktning och torkning med 
luft vid fuktkvoter under 30 % går lika fort. Exempel: 
Torkning av 50 x 100 mm fritt stående regelvirke in-
omhus i februari då relativa luftfuktigheten RF = 20% 
och rumstemperaturen är 20ºC tar från fuktkvoten u 
= 20 % till 15 % ca 4 dygn. Uppfuktning av samma 
virke från fuktkvoten u = 15 % till 20 % vid RF =  
90% tar ungefär lika lång tid.

När fritt vatten (i vätskeform) kommer i kontakt 
med ett trämaterial, går uppfuktningen mycket snab-
bare än om bara luften överför fukten. Trä som utsatts 
för fritt vatten tar många gånger längre tid att torka än 
det tog att fukta upp. 

Flertalet av träets egenskaper är starkt beroende av 
fuktkvoten. För att undvika att t ex golv och väggar 
deformeras och för att undvika olämplig krympning 
eller svällning eller andra formförändringar i den 
slutliga konstruktionen måste fuktkvoten i virket vara 
anpassad till det aktuella klimatet. Fuktkvoten bör i 
princip vara i jämvikt med årsmedelluftfuktigheten 
för byggnadsdelen. Jämviktsfuktkvoten vid olika RF 
och temperaturer finns i diagram (kapitlen 1.2.2, 8.9.3, 
10.2.4.2) men är lättast att läsas av i figur 12.2.2.

Trä förändrar sina dimensioner och hållfasthet med 
fuktkvoten (kapitel 1.1.4.) Med trä i en bärande kon-
struktion måste man efter torkning/uppfuktning räkna 
med både krympning/svällning och hållfasthetsök-
ning/minskning.
Definition av fuktkvot:
FK = (vattnets vikt i virket/vikten av absolut torrt trä) 
· 100 [%] 
Eftersom det i praktiken är svårt att mäta efter denna 
definition är det vanligare att definiera fuktkvoten 
med en mätprocess:
FK = (vikten av ett trästycke före torkning i ugn vid 
103°C – vikten av träet efter torkningen) · 100/vikten 
av träet efter torkningen [%].
(Se vidare kapitel 4.2.1 Fuktkvotsmätning med torr-
viktsmetoden.)

Skillnaden mellan dessa två definitioner är att i den 
senare definitionen bortgår inte bara vatten utan även 
en del av de förångbara ämnena i träet. För gran inne-
bär detta bara någon fuktkvotsprocents skillnad men 
för t ex furukärnvirke kan det bli upp till 4 % skillnad. 
En elektrisk fuktkvotsmätare mäter mer likt den första 
definitionen.
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1.1.2 Fuktkvot och torkningsspänningar 
– formförändringar
1.1.2.1 Formförändringar på grund av fuktkvoten
Krympning och svällning. Trä och träbaserade ma-
terial krymper och sväller tvärs fibrerna (tangentiellt) 
när luftfuktigheten ökar respektive minskar, figur 
1.1.1. Detta innebär också att alla formförändringar 
ökar och minskar när luftfuktigheten ökar respektive 
minskar. Virke krymper även längs fibrerna men 20 
gånger mindre än den tangentiella krympningen. I 
medeltal krymper furu 0,4 % och gran 0,3 % på läng-
den vid torkning från 28 % till 0 %. 

Figur 1.1.1 Medelkrympning och krympningens va-
riation för ett mycket tunt furumaterial när fuktkvoten 
ändras från 50 % till 0 %. Variationen kring krymp-
ningskurvorna beror huvudsakligen på virkets densi-
tetsvariationer. Gran krymper tangentiellt lika mycket 
som furu men maximala tangentiella krympningen är 
något mindre, 3,6 % jämfört med furu 4,0 %. 

 Gran och lärk krymper lika mycket som furu tang-
entiellt men 10 % mindre radiellt. Krympningen va-
rierar mycket mellan virkesstyckena trots samma 
fuktkvotsminskning. Detta beror huvudsakligen på att 
densiteten varierar mellan virkesstyckena. Densiteten 
varierar starkt i trä (figur 1.1.16). Ju högre densiteten 
är i virket desto större blir krympningen/svällningen, 
se kapitel 5.4 i /10/.  

Exempel på några standarddimensioners krympning 
visas i figur 1.1.2 och figur 1.1.3. I kapitlen 12.2.7 och 
12.2.8 finns utförligare beskrivning av krympningen 
för dimensionerna 50x150 respektive 25x125 mm. 
För mer krympningsdata för andra virkesdimensioner 
se /53/

I en bräda eller planka är årsringarna alltid mer el-
ler mindre krökta. Därför har man sällan en ren tang-
entiell eller radiell krympning. En tumregel är där-
för att de genomsnittliga rörelserna (krympning och 
svällning) i virkets bredd och tjocklek båda är ca 0,25 
% per fuktkvotsprocent. Denna tumregel är också in-
skriven i standarderna för dimensionskontroll: ”Vir-
kets mått gäller vid fuktkvoten 20 % och justeras med 
0,25% per fuktkvotsändring”. Är virket torrare/fuk-
tigare ska måttet minskas/ökas med 0,25 % per fukt-
kvotsprocent. Ska krympningen beräknas med högsta 
noggrannhet, ska den verkliga årsringskrökningen an-
vändas enligt handledningen ovan. Exempel: En regel 
på 45 x 95 mm blir i en innervägg med 8% fuktkvot 
bara 44 x 92 mm.

Exempel: En 4 meter lång planka i en takstol krym-
per i medeltal (4000 mm x 0,3%) x 8/28 = 3,4 mm när 
fuktkvoten minskar med 8 % från 18 % till 10 %.

Figur 1.1.2 Splintsidans bredd-
krympning för 50 x 150 mm 
gran- och furuvirke. I kapitel 
12.2.7 finns samtliga krymp-
ningsriktningar redovisade.

Figur 1.1.3 Splintsidans bredd-
krympning för 25x125 mm gran- 
och furuvirke. I kapitel 12.2.8 
finns samtliga krympningsrikt-
ningar redovisade.
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I vissa konstruktioner är det viktigt att en eventuell 
krympning är så lika som möjligt mellan virkesstyck-
ena. Till exempel bör golvbjälkar/golvreglar krympa 
både så lite som möjligt och så lika som möjligt för att 
risken för golvknarr ska bli minimal, se figur 1.1.4.

I idealfallet ska virket torkas till högst 12 % med li-
ten fuktkvotsspridning, hyvlas vid 12 % och om möj-
ligt byggas in vid 12 %. Ofta blir virket uppfuktat un-
der inbyggnaden. Därför ska byggtorkar helst sättas 
in innan golvskivorna och/eller golvbräderna läggs, 
se vidare kapitel 8.8.

Virkesindividerna i ett parti virke krymper olika, 
dels på grund av olika fuktkvoter, dels på grund av 
olika densiteter enligt figur 1.1.1. När trägolv läggs 
ovanpå golvreglar med olika bredder är risken stor 
att det uppstår golvknarr, se figur 1.1.4. Övre bilden: 
Golvreglarna krymper mycket ojämnt från medel-
fuktkvoten 18 % till 9 % (till jämvikt med inomhus-
luften). Nedre bilden: Golvreglarna krymper relativt 
jämnt från medelfuktkvoten 12 % till 9 % (till jämvikt 
med inomhusluften). Se även ”Fuktrelaterade defor-
mationer i mellanbjälklag, /112/.

Träets fuktrörelse är ganska långsam, särskilt vid 
större dimensioner. Det tar t ex mer än ett år för att 
en tjock timmervägg ska anpassa sig till omgivande 
klimat. Beräkning av torkningstider för olika dimen-
sioner, se kapitel 10.7.

Deformationer. De formförändringar man har i trä 
– förutom krympning och svällning – är kupning, 
flatböj, skevhet och kantkrok, figur 1.1.5. Sågat vir-
ke med en fuktkvot över fibermättnadsgränsen har i 
allmänhet en obetydlig formförändring, men ju torr-
rare virket är desto större blir deformationerna. Det 
är enligt svenska mätningar ett närmast linjärt sam-
band mellan fuktkvot och deformation, se figur 10.8.1 
medan det i amerikansk litteratur är ett olinjärt sam-
band, figur 1.1.6.

Vid inbyggnad av virke som t ex har för hög fukt-
kvot finns en risk att ett huselement deformeras när 
fuktkvoten minskar, figur 1.1.6. Undersökningar har 
visat att det bara är mycket stora deformationer som 

Figur 1.1.4 Exempel på krympning av golvbjälkar/
golvreglar efter inmontering i hus, A. Rosenkilde, 
2003. 

Figur 1.1.5 De fyra formförändringarna: kupning, 
flatböj, skevhet och kantkrok.
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Figur 1.1.6 Exempel på torkningens inverkan 
på virkesdeformationerna: kantkrokighet, flat-
böj och skevhet, D G Arganbright m fl. Det är 
främst under ca 8 % som deformationerna ökar 
starkt. Forest Products Journal vol 27 No 3.
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kan påverka exempelvis en vägg eller ett golv när vir-
ket är dubbelsidigt inbyggt. Flatböj påverkar minst 
medan skevheten i allmänhet påverkar mest, se exem-
plet i figur 1.1.7.

I och med att byggindustrin numera kräver ganska 
låga fuktkvoter för att gardera sig mot mikrobiella an-
grepp är ofta virket redan deformerat vid inbyggnad. 
Därför bör inte onödigt låga fuktkvoter krävas utan 
det ska vara en balansgång mellan lämplig fuktkvot 
både för att förhindra mikrobiellt angrepp och alltför 
deformerat virke.

När virke levereras med för hög fuktkvot kommer 
virke med sneda fibrer att få en allt ökande skevhet 
när virkets fuktkvot minskar. Skevheten kan exempel-
vis ge ett ökande fogsprång. Värdena i figuren gäller 
när skarven ligger mitt över regeln, Byggforsknings-
rådets rapport /49/. Kupning beror på att virket krym-
per mer i tangentiell led än i radiell led (figur 1.1.1). 
Virke med låg densitet (ofta med stora årsringar) ku-
par mer än virke med hög densitet (ofta med smala 
årsringar). Kupning ger sällan problem vid husbygge, 
men ju närmare märgen virket är utsågat ur stocken 
och ju bredare virket är desto större blir kupningen. 
Ett brett och tunt centrumvirke får stor kupning, biten 
t.v. i figur 1.1.8.

Kupningen på centrumvirkets splintsida (A) är po-
sitiv medan kupningen på virkets kärnsida (B) är ne-
gativ Den negativa kupningen vid B är större än den 
positiva krympningen vid A. 

Det uppstår ingen kupning om virket sågas ut med 
stående årsringar såsom biten till höger i figur 1.1.9. 
Krympningen i mm är även liten (radiell krympning 
på bredaste delen).

Både sågade och hyvlade virkesdimensioner är stan-
dardiserade. Även toleranser är angivna – inte bara 
för bredd och tjocklek utan även för not och spånt. 
Not och spånt (fjäder) får inte vara för små. De ska 
klara konstruktionens krympningar och svällningar, 
figur 1.1.10. 

För ytterpanel måste not och spånt vara rätt dimen-
sionerade för stora klimatvariationer. En mörk panel 
på en sydsida kommer ner till 4-5 % fuktkvot under 
soliga sommardagar och sväller sedan under hösten 
då jämviktsfuktkvoten ökar upp till ca 22 %. En ytter-
panel ska dimensioneras efter den maximala krymp-
ningen/svällningen enligt figur 1.1.1 i kombination 
med klimatets variation i figur 1.2.10. Dessutom ska 
not och spånt ta upp en del av virkets kantkrok.

Enligt SS 23 28 13 ska not och spånt för utvändiga 
panelbräder upp till 85 mm täckande bredd vara 10 
mm. För täckande bredd upp till 130 mm ska den vara 
15 mm.

Figur 1.1.7 Minskad fuktkvot ger ökad skevhet på 
snedfibrigt virke.

Figur 1.1.8 Kupning efter uttorkning.

Figur 1.1.9 Exempel på hur kupning kan undvikas.
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Figur 1.1.10 Exempel på feltillverkad utomhuspanel 
av lärk. Den dimensionerade noten/spånten klarar 
inte utomhusklimatets variationer. Noten går ur spån-
ten. Ett tiotal hus bekläddes med detta virke. Efter 
ett halvår hade ett stort antal panelbräder krupit ur 
spånt. All panel fick plockas ner.

1.1.2.2 Formförändringar på grund av inre spänning-
ar (torkningsspänningar)
Som nämnts ovan förklaras kupning av virke med att 
virket krymper olika i radiell och tangentiell riktning, 
figur 1.1.1 när det torkar. Trä med låg densitet ku-
par sig mer än virke med hög densitet och virke med 
mycket krökta årsringar (virke sågat nära märgen) 
kupar sig mer än virke med mindre krökta årsringar 
(virke sågat i timrets periferi s k sidoutbyte), se figur 
1.1.8 och figur 1.1.9.

Det finns en annan typ av kupning, som beror på 
de torkningsspänningar som enligt ovan alltid uppstår 
vid torkning från rått till användartorrt virke, se nästa 
kapitel. Ju högre temperatur det är under torkningen 
desto större kupning.

Denna kupning är av samma storleksordning som 
den vanliga kupningen, som beror av olika krymp-
ningar i tangentiellt och radiellt led. 

När golvvirke klyvs ur grövre virke kan golvet      
ibland bli ojämnt varvid golvknarr uppstår. Detta sker 
lätt om virket både är sågat nära märgen, har låg den-
sitet och dessutom innehåller torkningsspänningar. 

1.1.3 Fuktkvot och inre spänningar är viktiga 
mätstorheter för torkningskvaliteten
Vid montering av virke för t ex massivgolv, golvreg-
lar, väggpanel, snickerier etc är det viktigt att virket 
inte har för stor kupning eller att virket inte kupar sig 
efter monteringen. För sådant virke ska man ställa tre 
krav:
• virkespartiet ska ha en liten fuktkvotsspridning 

mellan virkesstyckena, kapitlen 1.2.1.2 och 2.2.3,
• virket ska ha en liten fuktkvotsvariation mellan 

virkets yttre och inre delar innan virket ska klyvas 
på längden (liten fuktkvotsgradient), figur 1.1.12. 
Se även kapitlen 1.2.1.3 och 2.2.4,

• virket ska inte kupa sig för mycket på grund av 
torkningsspänningar.

För att uppfylla ovanstående krav ska virkets klyv-
gap vara maximalt 1 mm enligt mätmetoden i den nya 
standarden SS-ENV 14464.

När virke torkas uppstår alltid spänningar i virkets 
tvärsnitt. Spänningarna uppstår när fukten i virkets 
yttre delar minskar medan virkets mitt fortfarande är 
otorkat. De yttre delarna börjar krympa medan virkets 
inre delar ännu inte börjat krympa. Dragspänningar 
uppstår i virkets yttre delar. Virkets yttre delar börjar 
töjas ut. Torkningssprickor kan uppstå om virket inte 
hinner töja sig. När torkningen fortsätter och även vir-
kets inre delar börjar krympa, börjar virkets yttre över-
sträckta ”hölje” bli för stort. Tryckspänningar i virkets 
yttre (röda pilar) och dragspänningar i virkets inre 
(blåa pilar) delar ökar successivt, övre bilden i figur 
1.1.12. Ju mer fuktkvotsgradienten i virket utjämnas 

Figur 1.1.11 Kupning hos golvvirke. S Tronstad, NTI.

Figur 1.1.12 Torkningsspänningar i färdigtorkat, 
okonditionerat virke. Övre bilden: kraftiga tryck 
– (röd) respektive dragspänningar (blå) i träet. Ne-
dre bilden: när virket klyvs minskar successivt spän-
ningarna, först snabbt varvid ett gap uppstår sedan 
långsamt då fuktkvotsgradienten utjämnas.

Tryckspänningar Dragspänningar
(min fuktkvot) (max fuktkvot)
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vid låg temperatur desto högre torkningsspänningar. 
Sågverken kan kraftigt minska torkningsspänning-
arna i samband med virkestorkningen. Spänningarna 
reduceras genom att virket konditioneras vid hög tem-
peratur och fuktighet. Beställ konditionerat virke från 
sågverken för att undvika torkningsspänningar.

När torkningsspänningarna har minskats får virket 
efter klyvning en betydligt mindre kupning. Särskilt 
breda virkesdimensioner blir både snyggare och i 
spontat skick lättare att foga samman. Ett golv med 
konditionerat virke blir mindre ”vågigt”.

Mätning av torkningsspänningar görs indirekt ge-
nom att mäta det gap som uppstår när ett tvärsnitt från 
en planka sågas ut och klyvs på mitten med kniv el-
ler såg, se figur 1.1.13. I häftet ”Torkat virke – hur 
man ställer rätt krav”, Trätek 1998, finns även förslag 
till lämpliga nivåer på torkningsspänningar, och vilka 
nivåer som kan tolereras för olika produkter. Våren 
2006 kommer en ny uppdaterad utgåva av denna 
handledning.

En indikation på torkningsspänningarnas nivå mäts 
enligt SS-ENV 14464 på en 15 mm långt tvärsnitt, 
som kapas från en planka och sedan klyvs på mitten 
med såg eller kniv. Enligt standarden ska provet läg-
gas i en plastpåse under 24 timmar så att fuktkvots-
gradienten till en del jämnas ut. (En fullständig utjäm-
ning tar betydligt längre tid än 24 timmar.)

Är virkesbredden inte 100 mm ska bredden på pro-
vet kapas symmetriskt på båda sidorna till bredden 
100 mm. Om klyvgapet överstiger 3 mm kan kup-
ningen bli besvärande. Golvvirke bör maximalt ha ett 
gap på 1 mm.

Figur 1.1.13 Indikation på torkningsspänningar.

Den fuktutjämning som sker i plastpåsen medför att 
virket kupar sig på grund av att den, under torkhus-
torkningen, torra övertöjda ytan inte krymper medan 
plankans inre del är fuktig och krymper – det uppstår 
ett gap mellan klyvproven. Gapet mäts med skjutmått 
mellan klyvproven i en stiftförsedd jigg eller med en 
kil enligt figur 1.1.14. Stiften i jiggen ska ha 10 mm 
diameter. Klyvgapet blir lika med skjutmåttets värde 
minus 10 mm.

Alternativt kan en fullständig gradientutjämning 
göras utan plastpåse i ett klimat som motsvarar det 
klimat virket ska användas i. En sådan utjämning tar 

Figur 1.1.14 Kontroll av klyvgap som indikerar stor-
leken på inre spänningar som i sin tur indikerar stor-
leken på ”extra kupning”.
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flera veckor. Klyvgapet blir betydligt större än vid 
mätning enligt SS-ENV 14464.

Klyvgapet från klyvprovsmätningen kan tolkas på 
följande sätt:

• 90 % av partiet har <1 mm klyvgap: Virket kom-
mer att få en mycket liten kupning, som beror på 
torkningsspänningar. Virkespartiets fuktkvotsva-
riation (spridning) mellan virkesstyckena är liten. 
Fuktkvotsgradienten i virkets tvärsnitt är liten.  

• 90 % av partiet har 1 - 2 mm klyvgap: Virket får 
successivt en medelstor kupning, som beror på 
torkningsspänningar. 

• 90 % av partiet har >2 mm klyvgap: Virket kom-
mer att successivt få en stor kupning, som beror på 
torkningsspänningar. 

Det kan ibland vara lämpligt att parallellt med ut-
sågningen av klyvprov samtidigt ta ut torrviktsprov 
för exakt fuktkvotsmätning, se kapitel 4.2.1.

Sammanfattning: Det klyvgap som mäts upp enligt 
SS-ENV 14464 är inte det totala klyvgapet som virket 
kommer att få utan är ett referensvärde som är begrän-
sat till 24 timmar för mätmetoden. Önskar man få det 
totala gapet måste fuktkvotsgradienten utjämnas helt, 
vilket kan ta upp till flera veckor.

Genom att provbitarna ligger i en plastpåse kommer 
virket att sträva mot en medelfuktkvot som motsva-
rar provens medelfuktkvot. Denna medelfuktkvot bör 
vara representativ för det virkesparti som kontrolle-
ras. Kommer virket som kontrolleras att senare utsät-
tas för torkning till en lägre fuktkvot blir vanligtvis 

1.1.4 Hållfasthet vid olika fuktkvoter och 
densiteter
Två av de parametrar som påverkar träets hållfasthet 
är densiteten och fuktkvoten. 

Alla hållfasthetsegenskaper ökar när trä torkar från 
fibermättnad (ca 28 % fuktkvot) till absolut torrt trä 
(0 %). Exempelvis så är draghållfastheten 60 N/mm2 

över 28 % fuktkvot och ökar linjärt till strax över 100 
N/mm2 vid 10 % fuktkvot. Från rått tillstånd till 0 % 
fuktkvot sker ungefär en fördubbling av hållfastheten, 
figur 1.1.15. Detta gäller de flesta hållfasthetsparame-
trar. 

Belastningstiden inverkar också på de mekaniska 
egenskaperna. En belastad träbjälke böjer ner mer och 
mer med tiden trots att belastningen är konstant. Detta 
kallas krypning och förekommer i viss grad i de flesta 
material. För trä spelar också fuktförhållanden en stor 
roll. Krypningen ökar med ökande fuktkvot. Varierar 
fuktkvoten tidsmässigt i träet ökar krypningen ännu 
mer – s k mekanosorptiv krypning.  

Figur 1.1.15 Träets hållfasthet som funktion av densitet respektive fuktkvot.

också gapet större vid en ny provning. Exempelvis 
kan detta inträffa vid en leverans av klyvvara för yt-
terpanel med fuktkvoten ca 18 %. När sedan panelen 
sätts upp på sydsidan av ett hus kommer kupningen 
att öka både på grund av torkningsspänningarna och 
på grund av den vanliga kupningen som orsakas av 
den tangentiella och radiella krympningen av krökta 
årsringar. Beställ konditionerat virke från sågverket 
om liten kupning och jämn fuktkvot önskas.
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1.1.5 Variationer i densiteten ger fuktkvotsva-
riationer
När virke torkas i virkestorkar kommer virke med hög 
densitet att torka mycket långsammare än virke med 
låg densitet. 

Densiteten i sin tur varierar starkt i en barrträstock. 
Vanligtvis är densiteten högst i stockens periferi och 
minst nära märgen. Dessutom brukar rotänden ha hö-
gre densitet än toppänden. Densiteten varierar även 
kraftigt mellan olika träd på grund av olika genetiska 
anlag. Lämpliga markförhållanden för ett trädslag ger 
högre densitet än mark med mindre lämpliga förhål-
landen. Även beståndstäthet och gödsling påverkar. 
Sågat virke får därför en relativt stor densitetsvaria-
tion, figur 1.1.16.

Densitetsvariationerna medför att slutfuktkvoten i 
ett virkesparti kommer att variera, se figur 1.1.17.

Tumregel: den högsta densiteten i ett virkesparti är 
1,8 gånger så hög som den lägsta densiteten.

Även virkestorkarnas konstruktion och luftflöde på-
verkar fuktkvotsspridningen i en torksats. Är exem-
pelvis torkkammaren mycket lång ökar fuktkvotsva-
riationerna. Är luftströmmen och temperaturen ojämn 
i virkestorken ökar även detta fuktkvotsvariationen 
men begär man att virket ska konditioneras ordentligt 
kommer fuktkvotsvariationerna att minska betydligt.

Det bästa sättet att säkerställa att virkets fuktkvot är 

Figur 1.1.16 Exempel på hur densiteten varierar i virkespartier med furuvirke respektive granvirke.

utjämnad är att ställa krav på att exempelvis 80 % av 
klyvproven ska ha ett gap på maximalt 1 mm, kapitel 
1.1.3. Torkoperatören måste då konditionera virket i 
virkestorken.

Ett sämre alternativ till konditionering i virkestork 
är att lagra virket i många månader så att fuktkvoten 
utjämnas mellan virkesstyckena och i virkets tvär-
snitt. En sådan lagring jämnar ut fuktkvoten men inte 
spänningarna.

Tumregel: För torkhustorkat virke som inte konditio-
nerats: 95 % av virket sprider sig kring medelvärdet 
um med ± 0,2 x um. Dessutom är precisionen att träffa 
önskad medelfuktkvot uö ungefär ± 0,1 x uö.

Exempel: Är medelfuktkvoten um = 18 % kommer 
fuktkvoten att sprida sig ± 0,2 x um eller ± 3,6 % eller 
från 14,4 % till 21,6 %. (Detta motsvarar standardav-
vikelsen s = 1,8 %, se kapitel 1.2.1.2.) Precisionen att 
träffa den önskade medelfuktkvoten är ca ± 1,8 %.

1.1.6 Faktorer som påverkar fuktkvotsutjäm-
nings- och torkningstiden
Fuktkvotsgradienten, virkestjockleken, antal virkesy-
tor som är blockerade, fuktkvotsnivån och tempera-
turen påverkar fuktkvotsutjämnings- och torkningsti-
den. 
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Figur 1.1.17 Sambandet mellan slutfuktkvot och vir-
kets densitet. Genom att torkningshastigheten är låg 
vid hög densitet och hög vid låg densitet kommer slut-
fuktkvoten att variera med densiteten.

Här är några exempel vid ett bygge efter semestern.
• När virke kommer från sågverken har det i allmän-

het en fuktkvotsgradient – virket är torrt i de yttre 
delarna och fuktigt i de inre delarna, kapitel 1.2.1. 
Sådant virke torkar och fuktkvotsutjämnas mycket 
långsamt. Detta beror på att det är en stor skillnad 
mellan virkets yttre fuktkvot och luftens motsva-
rande jämviktsfuktkvot.

• I det motsatta fallet, d v s när virkets yttre delar 
fuktats upp av fuktig luft eller nederbörd torkar 
det ganska snabbt. Detta beror på att det är en stor 
skillnad mellan virkets yttre fuktkvot och luftens 
motsvarande jämviktsfuktkvot.

• 25 mm tjockt virke torkar 4 gånger fortare än 50 
mm tjockt virke vid samma utgångsfuktkvot och 
om uttorkningen kan ske åt båda flatsidorna, som t 
ex i mellanbjälklaget, figur 1.1.18.

• Om uttorkningen är förhindrad på ena flatsidan går 
uttorkningen 4 gånger långsammare, som t ex en 
50 mm syll som ligger på syllpapp.

• En syll eller en regel som är placerad på en betong-
platta blir lätt uppfuktad av nederbörd under bygg-
tiden och har svårast att torka ut. För en genomblöt 
syll som torkas till 23 % tar det ca 80 dygn och ned 
till 18 % tar det ytterligare 80 dygn. Från 20 % till 
18 % tar det 40 dygn.

• För en 50 mm regel vid 20 % fuktkvot som torkar 
till 18 % och som kan torka åt alla håll tar det bara 
10 dygn (0,25 gånger ovanstående torkningstid).

• En 25 mm panelbräda torkar på några få dygn från 
20 % till 18 %.

Temperaturen inverkar starkt på torkningstiden:
• Om man i normalfallet har 20°C och minskar tem-

peraturen till 10°C men bibehåller RF så ökar tork-
ningstiden 1,3-1,4 gånger

• Höjs temperaturen till 30°C vid samma RF mins-
kar torkningstiden till 0,6-0,7 gånger normalfallet. 

Det vanligaste fallet i en byggnad är dock att RF 
minskar om temperaturen höjs, vilket innebär att både 
RF-sänkningen och temperaturhöjningen bidrar till 
torkkraften.

Lufthastigheten påverkar inte torkningshastigheten 
nämnvärt när virkesytan kommit under fibermättnad. 
Detta beror på att fuktavgången vid låga fuktkvoter 
är mycket långsam. Det räcker med att luften bara rör 
sig några tiondels meter/sekund. Däremot är det vik-
tigt att det sker en luftväxling mellan inne- och uteluf-
ten så att inte inneluften fuktas upp. Denna ventilation 
skapar en tillräcklig luftrörelse över virkesytan. 

För beräkning av torkningstider, se kapitel 10.7.

1.2  Hur fuktkvoten varierar i  
 virke
1.2.1 Virkets fuktkvot vid sågverk – trävaru-
handel/grossist – bygge
Kapitlet 3.8 inleds med en beskrivning av kedjan 
sågverk – bygghandel/grossist – byggarbetsplats. 
När byggvirke har torkats vid sågverken har virket 
i allmänhet en kraftig fuktkvotsgradient. Detta är na-
turligt om inga krav har ställts på att gradienten ska 
utjämnas genom konditionering i virkestork. I figur 
1.2.1 presenteras ett exempel på hur en plankas fukt-
kvot ofta förändras från sågverk till en byggnad i 
bruksskedet. Fuktkvotsgradienter i virket under lag-
ring visas i kapitel 12.2.13.

Figur 1.1.18 Jämförelse av torkningstider beroende 
på dimension och underlag /2/.
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Fuktkvot Fuktkvot Ytfukt-
mitt i 6 mm in kvot
virket, % i virket, % %

A. Nytorkat virke vid sågverket. 21 13 7
Medelfuktkvot 16,5 %.
Resistansfuktkvotsmätare mäter
16 % på djupet 0,2 x tjockleken.

B. Nylevererat till bygget eller 20 15 17
bygghandlaren.
Medelfuktkvot 17,5 %.
Resistansfuktkvotsmätare mäter
17,5 % på mätdjupet 0,3 x tjockleken.
Klosslagt emballerat virke.

C. Virket under inbyggnad. 19 17 19
Medelfuktkvot 18 %.

D. Virket efter inbyggnad. 19 17 30
NEDERBÖRD
Medelfuktkvot 21 %.

E. Virket efter inbyggnad. 18 15 8
BYGGTORKNING
Medelfuktkvot 15 %.

F. Virket i byggnaden efter 8 7 7
ett år (vintertid.
Medelfuktkvot 7 %

Figur 1.2.1 Exempel på hur fuktkvoten i en plankas 
tvärsnitt förändras från att virket lämnat sågverkets 
virkestork till att den byggts in i ett hus och kom-
mit i jämvikt med inomhusklimatet, B Esping Trätek, 
2004.

Fuktkvotsförändringarna i figur 1.2.1 påverkas starkt 
av luftfuktigheten, temperaturen och tiden samt even-
tuellt av nederbörd och torkning med byggtork. Virket 
i figuren är inte konditionerat i virkestork. Notera att 
vid mätning med resistiv fuktkvotsmätare vid såg-

verket (A) och vid bygget/bygghandlaren (B) bör 
olika mätdjup användas. Vid nytorkat virke har man 
en stor fuktkvotsgradient med mycket torr virkesyta. 
Inslagsdjup med resistansfuktkvotsmätare ska vara 
0,2 gånger virkestjockleken i överensstämmelse med 
virkets medelfuktkvot. När virket efter en tid kommit 
till bygge/bygghandlaren har ytan oftast tagit upp fukt 
och inslagsdjupet 0,3 gånger virkestjockleken över-
ensstämmer bäst med virkets medelfuktkvot. 

1.2.1.1 Medelfuktkvoten
När virke torkas i virkestork vid sågverket har i all-
mänhet torkoperatören fått instruktioner om vilken 
fuktkvot han ska torka till – den s k målfuktkvoten 
eller önskad fuktkvot.  I dag finns inte bättre mätut-
rustning än att målfuktkvoten kan preciseras med en 
noggrannhet ungefär enligt figur 1.2.2. Därför har t ex 
den nya EU-standarden för torkningskvalitet SS-EN 
14298 infört en tolerans på målfuktkvoten, se kapitlen 
2.2.1 och 2.2.2.

1.2.1.2 Variation i fuktkvot inom ett virkesparti
När virke torkas i en virkestork kommer virkesstyck-
ena att torka med olika hastigheter, se kapitel 1.1.5. 
Om fuktkvoten mäts på samtliga bitar (i detta exem-
pel 1080 plankor) och därefter sorteras så att alla fukt-
kvoter inom intervallet 2,0-2,9, 3,0-3,9, etc läggs in i 
var sin stapel får man ett stapeldiagram – enligt A i 
figur 1.2.3.

Fuktkvotsspridning uttrycks ofta i den statistiska 
termen standardavvikelse (s). Förbinds staplarnas 
övre delar får man en s k normalfördelning enligt B i 
figur 1.2.3. Om man genom att räkna på staplarna i A 
tar fram vilka staplar omkring medelfuktkvoten som 
utgör 68 % av hela virkeslasten på 1080 virkesbitar, 
finner man att gränsen går vid de yttre strecken i B (= 
734 virkesstycken). Enligt statistiska lagar är då av-
ståndet mellan medelfuktkvoten och de yttre strecken 

Figur 1.2.2 Exempel på hur sågverk ”träffar” målfuktkvoten. Ju högre målfuktkvot desto större blir avvikelsen 
från målfuktkvoten, B Esping, Trätek, 2004.
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i figuren lika med standardavvikelsen s. Avsätts nu 
dubbla detta avstånd, d v s 2 gånger s, får man enligt 
samma statistiska lagar att 95 % av fuktkvotsvärdena 
ligger inom detta område, se det snedstreckade områ-
det i C. 68-procents- respektive 95-procentsnivån gäl-
ler alltid oberoende av vilket värde man har på s. 
Medelfuktkvoten u och standardavvikelsen s räknas 
lätt ut på en vanlig miniräknare med statistikfunktion. 
Man behöver inte kunna några formler. 

De flesta torkoperatörer har lärt sig arbeta med stan-
dardavvikelse som ett kvalitetsmått för fuktkvoten. 
Standardavvikelsen ingår i den Nordiska fuktkvots-
standarden SS 23 27 40 i bilagan B för torkoperatörer-
na men inte i den nya EU-standarden. I denna standard 
används i stället den s k AQL-metoden. Kraven kan 
dock räknas om till standardavvikelse när avvikelsen 
från medelfuktkvoten är känd, se kapitel 12.2.18. 

Figur  1.2.3 Fuktkvotsspridning. Grafisk beskrivning av spridningsmåttets standardavvikelse s, B Esping, 
Tidningen Sågverken nr 2, 1986.

 Medelfuktkvot Standardavvikelsen, s Standardavvikelsen, s
 um = 8 % (spridningen) = 1,5 % (spridningen) = 1,5 %

 1080 plankor har ca 734 plankor har ca 1026 plandor har 
 fuktkvoten 2,5 - 13,5 % fuktkvoten 6,5 - 9,5 % fuktkvoten 5 - 11 % 

Antal
mätvärden
(plankor) 100 % av mätvärdena

= 1080 st
68 % av mätvärdena

= 734 st
95 % av mätvärdena

= 1026 st

Figur 1.2.4 Fuktkvotsfördelningen efter en vanlig 
sågverkstorkning av 50 mm tjockt virke, L Malmquist, 
Träteknikrapport 62, Trätek, 1984.

Figur 1.2.4 visar att vid höga fuktkvoter är fukt-
kvotsfördelningen inte riktigt symmetrisk utan brukar 
vara något utdragen åt de höga värdena. 

Fuktkvotsspridningen i ett virkesparti ökar med 
ökad medelfuktkvot. Fuktkvotsspridningen är också 
större för tunt virke än tjockt virke. I kapitel 12.2.11 
framgår detta grafiskt från insamlade data från svens-
ka sågverk under perioden 1970 – 1987. Dessa data är 
inte helt representativa för dagens virkestorkar efter-
som svenska virkestorkar är tekniskt mycket bättre i 
dag. Man kan i dag räkna med att medelfuktkvoterna 
är 2-3 fuktkvotsprocent lägre och att fuktkvotens stan-
dardavvikelse är något lägre. 

Fuktkvotsspridningen i ett från sågverket emballe-
rat virkespaket kommer att bibehållas i stort sett i mer 
än 6 månader.

1.2.1.3 Variation i fuktkvot i virkets tvärsnitt (fukt-
kvotsgradientens variation)
Vid vanlig virkestorkning torkas virket med fuktig 
hetluft. Virkets yttre delar torkar före virkets inre 
delar. Virket får en högre fuktkvot i virkets mitt än i 
virkesytan. Det uppstår en fuktkvotsgradient, se figur 
1.2.1 och figur 2.2.4. Inga standarder definierar nå-
gon mätmetod för detta. Skulle någon mätmetod fin-
nas blir den komplicerad eftersom gradienten kan ha 
mycket olika utseende. 

I praktiken används i stället standarden för inre 
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spänningar (SS-ENV 14464) som beskrivs i kapitel 
1.1.3. När ett klyvprov får ett litet gap kommer också 
fuktkvotsgradienten att bli liten. Virke som ska kly-
vas på längden bör ha en liten fuktkvotsgradient för 
att inte formförändras för mycket när fuktkvotsgra-
dienten (och torkningsspänningarna) utjämnas i den 
färdiga konstruktionen. 

Fuktkvotsgradienter i emballerat virke utjämnas 
mycket långsamt. Efter 3 månaders lagring av okon-
ditionerat virke är fuktkvotsgradienten fortfarande 
stor, kapitel 12.2.13.

1.2.2 Jämviktsfuktkvot och sorptionskurvor
Trä ställer in sig på en jämviktsfuktkvot som styrs av 
omgivningens relativa luftfuktighet (RF) och tem-
peratur, figur 1.2.5. Temperaturen inverkar inte så 
mycket som RF. Vid en temperaturförändring från 
17°C till 21°C ändrar sig inte jämviktsfuktkvoten mer 
än 1 fuktkvotsprocent.

Om relativa luftfuktigheten hålls konstant, de röda 
kurvorna i figur 1.2.5, ändras träets jämviktsfuktkvot 
endast lite vid förändrad temperatur. Paradoxalt nog 
har temperaturen indirekt en stor betydelse för jäm-
viktsfuktkvoten på ett annat sätt. Detta beror på att en 
liten ändring i rumstemperaturen i praktiken leder till 
stor ändring i den relativa luftfuktigheten och därmed 
även för jämviktsfuktkvoten.

Ett mycket tunt trästycke - exempelvis ett faner - 
känner snabbt av förändringarna i RF medan en 50 
mm tjock regel behöver betydligt längre tid. Denna 
tid måste beräknas utifrån regelns fuktkvot, RF, vir-
kestemperatur och luftrörelse över virkesytan, se ka-
pitel 10. Är virket behandlat med ett fuktskyddande 
ytskikt måste även detta medtas i beräkningen, kapitel 
1.3.3.

Är virkets fuktkvot lägre än jämviktsfuktkvoten 
kommer virket att fuktas upp och om virkets fuktkvot 
är högre än jämviktsfuktkvoten kommer virket att tor-
ka. Virket kommer att svälla respektive krympa.

För att undvika att virket sväller eller krymper eller 
deformeras i den färdiga konstruktionen är det därför 
nödvändigt att virket har torkats till en fuktkvot som 
svarar mot den jämviktsfuktkvot som virket kommer 
att anta i den färdiga konstruktionen. Vet man medel-
värdet för RF får man fram jämviktsfuktkvoten enligt 
figur 1.2.6. Se även diagram i kapitlen 8.9.3, 10.2.4.2, 
12.2.1, 12.2.2 och 12.2.12.

Kurvan i figuren har gjorts ganska tjock. Detta be-
ror på att när virket torkar eller fuktas upp kommer 
virket inte att följa samma kurva. Torkning följer kur-
vans övre del medan uppfuktning följer kurvans nedre 
del på samma sätt som i figur 1.2.7, se även kapitel 
12.2.1. I praktiken – t ex i tabellverk (kapitel 12.2.2) 
– räknar man med en enda medelkurva (som ligger 
lite närmare den nedre kurvan än den övre kurvan).

Figur 1.2.5 Inverkan av omgivningens relativa fuk-
tighet på träets jämviktsfuktkvot, B Esping, Tidningen 
Sågverken, 1986.

Figur 1.2.6 Jämviktsfuktkvoten för barrträ vid 20°C 
och olika RF. (En s k. sorptionskurva).
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I vissa fall kan man vilja bestämma vatteninnehål-
let per m3 virke vid exempelvis fuktdimensionering 
av en byggnad. Ett sådant diagram för granvirke med 
torr-rådensitetens medelvärde för Sverige är 385 kg/
m3 och visas i figur 1.2.7.

Torr-rådensiteten är den fysikaliskt bäst definierade 
densiteten jämfört med andra definitioner enligt ka-
pitel 12.2.14. Torr-rådensiteten anger densiteten vid 
vikten i absolut torrt tillstånd (0 % fuktkvot) och vo-
lymen i rått tillstånd (okrympt volym). På detta sätt 
behöver man inte blanda in krympningen som ju va-
rierar starkt i trä.

Men även torr-rådensiteten har en relativt stor va-
riation vilket medför att beräkningar för fuktinnehåll 
för trä inte blir korrekt. Virket som används för en 
viss byggnad har ofta en högre eller lägre densitet än 
medeldensiteten för furu och gran. I kapitel 12.2.14 
visas hur omräkningar görs för olika fuktkvoter och 
träslag. Det är främst ρ0u för olika u som är av intresse 
för fukthaltsberäkningar.
Exempel:
Beräkna fukthalten i en kubikmeter a) frodvuxen 
granpanel (ρ015 = 355 kg/m3) och b) långsamvuxen 
granpanel (ρ015 = 455 kg/m3). Båda panelerna har en 
fuktkvot på 15 %, d v s 0,15 kg/kg trä.

Lösning:
a) mvatten = ρ015 · ∆u = 355 · 0,15 = 53,3 kg/m3 med 15 
% fuktkvot
b) mvatten = ρ015 · ∆u = 455 · 0,15 = 68,3 kg/m3 med 15 
% fuktkvot
ρ015: Densitet vid 0 % vikt och volymen vid 15 % fukt-
kvot
∆u: Fuktkvotsintervall inom vilket fuktkvoten ska be-
räknas (ej uttryckt i % utan 15 % är 0,15).

Fler sorptionskurvor finns för furu och träbaserade 
skivor i kapitel 12.2.3.

Figur 1.2.7 Sambandet mellan RF och vatteninnehål-
let i granvirke med torr-rådensiteten 385 kg/m3. Torr-
rådensiteten är medelvärdet för gran i Sverige. RF 
i figuren är det RF som omger virket under lång tid 
tills virket kommit i jämvikt (= jämviktsfuktkvoten). 
RF kan därför bytas ut mot jämviktsfuktkvoten med 
värdena från figur 1.2.6 eller vid noggrannare beräk-
ning från kapitel 12.2.2 /57/.

 
1.2.3 Fuktkvotsvariationer under året
1.2.3.1 Fuktkvoten utomhus i Sverige
Byggnadsvirke utsätts ofta för stora luftfuktighetsva-
riationer efter torkningen vid sågverket och när vir-
ket byggts in i ett hus samt kommit i jämvikt med 
inomhusklimatet. Det finns därför all anledning att 
inte bara skydda virket mot nederbörd utan också mot 
uppfuktning.

Vid lösvirkesbyggplats kan fuktkvoten i virket för-
ändras på följande platser (se blockschemat i kapitel 
3.8):

Vid sågverket
• Virket står uppströat i ca 1-14 dagar innan det av-

ströas, sorteras, klossläggs och emballeras
• Virket magasineras i skjul 1-90 dagar 
• Levereras i täckt eller öppen bil till bygghandeln/

grossisten

Vid bygghandeln/grossisten
• Eventuellt sorteras virket om, eventuellt emballe-

ras och lagras det därefter i skjul eller i kallmaga-
sin under 1-20 dagar

• Levereras i täckt eller öppen bil till byggarbets-
platsen

Byggarbetsplatsen
• Virket används direkt eller lagras 1 - 20 dagar
• Virket byggs in i t ex ett hus där det utsätts för 

olika RF och i värsta fall nederbörd 10 - 60 dagar
• Virket är inbyggt och anpassas till en fuktkvot som 

ligger mellan utomhusklimatet och inomhuskli-
matet beroende på läget i huset (6-12 månader)

Figur 1.2.8 Relativa fuktighetens variation över året, 
inomhus och utomhus.
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Relativa fuktigheten utomhus och inomhus skiljer 
sig från varandra väsentligt över året. Detta påverkar 
också träets jämviktsfuktkvot i samma grad.

Under året varierar jämviktsfuktkvoten på samma 
sätt som relativa luftfuktigheten. Luftfuktigheten     
utomhus och därmed jämviktsfuktkvoten är högst un-
der den kalla årstiden. Månadsmedelvärdet för januari 
– februari är så hög som 22 %. Det kan tyckas vara 
risk för mögeltillväxt men genom att temperaturen är 
låg kan inte mögel gro och knappast växa, se vidare 
kapitel 1.4.1.
Relativa luftfuktigheten och jämviktsfuktkvoten ut-
omhus i Stockholm varierar på samma sätt över året. 
Genom att uteluftens temperatur är högre på somma-
ren än på vintern blir relativa luftfuktigheten och jäm-
viktsfuktkvoten lägre på sommaren än på vintern. 

1.2.3.2 Fuktkvoten inomhus och utomhus i Sverige
Vid beställning av virke ska det ha en fuktkvot som 
ligger i närheten av den fuktkvot virket i medeltal 
kommer att få under ett år i den färdiga träproduk-
ten eller byggnaden. Många gånger är det en fördel 
att ha en något lägre fuktkvot med tanke på att virket 
vanligtvis kommer att ta upp fukt innan träprodukten/
byggnaden har fuktstabiliserat sig. Men å andra sidan 
får virket inte ha en för låg fuktkvot då det lätt får för 
stora formförändringar, kapitel 1.1.2.

Figur 1.2.10 kan vara till god hjälp vid bedömning 
av lämplig fuktkvotsnivå. Figuren visar vilka fukt-
kvoter virke kommer att få både inom- och utomhus 
i Sverige under årets alla månader. Figuren kan även 
användas för bedömning av lämpligt klimat för lag-
ring av virke eller för bedömning om inköpt virke 
kommer att ta upp fukt eller torka. Figur 1.2.10 finns 

Figur 1.2.9 Relativa luftfuktigheten utomus och träets jämviktsfuktkvot, årsvariation i Stockholm.

Figur 1.2.10 Nomogram för bestämning av jäm-
viktsfuktkvoten i norra och södra Sverige (Luleå 
och Malmö) både inomhus och utomhus med 
kännedom om månadsmedelvärdet för relativa 
luftfuktigheten, B Esping, ”Att välja trä” Skogs-
industrierna, 2004.
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uppförstorad i kapitel 12.2.16.
Hänsyn till fukttillskott i form av matlagning, tvätt-

ning, fukt från människor, etc är inte inkluderad
Exempel:
Fråga: Vad är månadsmedelvärdet för RF och jäm-
viktsfuktkvoten inomhus i Malmö i november?

Svar: Den blå streckade kurvan visar att RF inomhus 
är 33 % i Malmö. För månad 11 visar pilarna att jäm-
viktsfuktkvoten är 7 %. På samma sätt får man fram 
att RF och jämviktsfuktkvoten är 89 % respektive     
21 % i Malmö utomhus i november.

1.2.4 Fuktkvotens beroende på läget i kon-
struktionen
Fuktkvoten i trä i olika byggkonstruktioner och i olika 
delar av konstruktionen kommer att variera under året 
på olika nivåer. Fuktkvoten varierar även med läget i 
Sverige enligt figur 1.2.10 ovan. 

Det är två huvudgrupper för fuktkvoten i virke vid 
ett bygge.
Den viktigaste indelningen är: 
1) Virke som helt utsätts för uteklimatet (ytterpanel, 

vindskivor, etc). 
2) Virke som helt utsätts för inneklimatet (innerpa-

nel, reglar i innerväggar, etc).

Därutöver finns allt det virke som är påverkat både 
av ute- och inneklimatet. Det är exempelvis virket i 
den s k klimatskärmen/klimatytskalet, vindsvåningen 
och källarvåningen.

Förväntad fuktkvot i ute- respektive inneklimatet är 
lätt att bedöma efter figur 1.2.10 samt vid kännedom 
om eventuellt fukttillskott från matlagning, tvättning, 
etc. Men det övriga virkets fuktkvot är mer kompli-
cerat att bedöma. Är temperaturen känd i klimatskär-
men kan fuktkvoten bedömas förutsatt att det inte 
finns fukttillskott. 

Det lättaste fallet är fönsterkarmen. Den påverkas 
av både uteklimatet och inneklimatet. Under året är 
medelfuktkvoten på fönstrets ytteryta ca 17 % och på 
dess inneryta ca 7 %.  Medelvärdet av dessa två fukt-
kvoter är 12 % vilket motsvarar ungefär bågens med-
elfuktkvot under året. Det är också den fuktkvot som 
fönsterstandarden anger vid tillverkning av fönster.

Den förväntade fuktkvoten i en konstruktion fram-
går av standarder och rekommendationer för en bygg-
konstruktion och byggprodukter. För vinds- och käl-
larutrymmen bör fuktkvoten mätas då isoleringsgrad, 
diffusionsspärrar, kapillärbrytande lager, etc påver-
kar.

Både takstolen vid årsskiftet (1:a bilden), bjälklaget 
tidigt på hösten (3:e bilden) och syllen tidigt på hösten 
och vintertid (4:e bilden) får fuktkvoter över 20 %, 

Figur 1.2.11 Exempel på uppmätta variationer i fukt-
kvoten i olika delar av ett nybyggt hus, inneklimatet 
(innerpanel, reglar i innerväggar, etc.) /2/.
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vilket utgör en viss mögelrisk.
Förväntad relativ fuktighet och fuktkvot i olika 

byggnadsdelar i sommar- och vinterfallet i Skandina-
vien har sammanställts nedan av I Samuelsson, SP, 
1985. Exemplen avser endast RF som kan förväntas 

Ventilerat kalltak – undersida underlagstak av råspont

  RF Temp Motsvarar fuktkvoten vid resp. temp
 Vinter 85 – 100 % <5°C 18,3 – 28,0 %
 Sommar 40 – 70 % >15°C  7,7 – 13,1 %

Yttervägg med fasadsten – utsida vindskydd
 Vinter 85 – 95 %  <5°C  19,6 – 25,3 %
 Sommar 40 – 95 %  >15°C  7,7 – 24,0 %   
                                                                                        Högt värde
                                                                                               efter regn      

Flytande golv – under isolering mot betongplatta
Vid ytterkant betongplatta Vinter 80 – 95 %   5 - 10°C  16,5 – 24,8 %
 Sommar  80 – 95 %  ca 15°C  16,3 – 24,0 %
 Vinter 80 – 95 %  ca 15°C  16,5 – 24,8 %
 Sommar 80 – 95 %  15 - 18°C  15,5 – 24,2 %
                                 

Krypgrund – mot blindbotten
 Vinter 70 – 85 %  <5°C  13,5 – 18,1 %
 Sommar 80 – 95 %  >10°C 15,5 – 24,2 %  

som följd av uppvärmd uteluft. Till detta ska läggas 
de risker för lokalt inträngande fukt via otätheter, kon-
takt med fuktiga material, människors avgivning av 
fukt o dyl. Alla fuktkällor beaktas vid fuktdimensio-
neringen, (fuktsäkerhetsprojekteringen).

1.3 Hur känsligt är trävirke 
för fukt

Trä är ett hygroskopiskt material som också har en 
hög kapillaritet, d v s trä kan ta upp fukt direkt från 
luften respektive suga upp vatten i vätskefas kapillärt. 
Gran kan hygroskopiskt ta upp 115 kg vatten/m3 (vid 
30 % fuktkvot) och suga upp ytterligare 500 kg vat-
ten/m3 kapillärt (till 160 % fuktkvot)! Men när träet 
ska torka kan fukten bara avges som ånga. Det går att 
centrifugera ut  kapillärt vatten från trä – men det blir 
komplicerat och dyrt.

1.3.1 Uppfuktning med fritt (kapillärt) vatten
Förmågan att ta upp vatten är störst i fiberriktningen, 
dvs. genom ändträet jämfört med vattenupptagningen 
tvärs fibrerna. Proportionerna mellan vattenupptag-
ningen längs fibrerna – radiellt – tangentiellt är unge-
fär 20 – 2 – 1.

När fritt vatten kommer i kontakt med ett material, 
går uppfuktningen mycket snabbare än om bara luften 
överför fukt. Detta är särskilt markant för trämaterial. 
Det fria vattnet sugs upp av trä genom kapillärkraf-
ter. Denna kapillärsugning går också mycket snab-
bare längs än tvärs fibrerna, se exemplet figur 3.1.2. 
Fritt vatten transporteras på kort tid in i träet men tar 

lång tid att torka ut. Fukten måste avges i ångform. 
Det förekommer allt för ofta att fritt vatten i form av 
nederbörd snabbt fuktar upp virke som transporteras 
till byggarbetsplatsen, när virket lagras felaktigt vid 
byggarbetsplatsen eller när en byggnad uppförs.

Förmågan att ta upp fritt vatten är olika för gran och 
furu. Gran tar upp vatten långsamt både i kärna och i 
splint. Furu har stor skillnad i vattenupptagningsför-
måga mellan kärna och splint. Kärnan hos furu har 
ungefär samma förmåga att ta upp vatten som gran 
medan splinten hos furu tar upp vatten flera gånger 
snabbare. Därför bör virke som används utvändigt,      
t ex panel, i första hand vara gran. Om ett fönster inte 
impregneras bör det av samma skäl som ovan vara 
tillverkat av furukärnved eftersom vattenupptagning-
en och rötrisken då blir mycket liten.

Är ett virkesstycke ytbehandlat med t ex ett färg-
skikt och detta färgskikt skadas, är det risk för att fritt 
vatten sugs upp kapillärt och sprider sig i träet om 
vattenexponeringen är långvarig – t ex vid långvarigt 
slagregn. Det fria vattnet har sedan svårt att torka ut 
från virket då färgskiktet på virkets flatsidor hindrar 
uttorkningen. Detta blir fallet när färgen börjar flagnar 
p g a dålig grundning. Risken är störst vid akryl och 
alkydfärger och minst vid slamfärger t ex av typ Falu 
rödfärg. Slamfärger hindrar inte fukten att gå igenom 
färgskiktet lika mycket som akryl och alkydfärger 
gör. Alkydfärgerna är också ungefär 6-10 ggr tätare 
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än akrylatfärgerna. Ur torkningssynpunkt bör ytterpa-
neler inte vara målade på båda sidor.

En ännu större risk är det när virket har sprickor 
som samlar kapillärt vatten. Sådana sprickor i väder-
exponerade ytterpanelsbräder har i en undersökning 
(”Vejrbetinget fugt i konstruktionstræ”, Ths Tho-
massen Teknologisk Institut, 1985) uppstått mest på 
splintsidan. Därför ska ytterpanel ur denna aspekt spi-
kas upp med kärnsidan utåt. 

Den största risken att få in kapillärt vatten i ett målat 
virkesstycke är när virkets ändträ är oskyddat/omålat 
eller om färgskiktet är skadat – särskilt om ändytan 
är exponerad uppåt i ett stående virkesstycke. Därför 
ska alla sådana ändytor skyddas mekaniskt, t ex av ett 
vågrätt virkesstycke, en plåt, ett plaststycke eller hela 
taksprånget. 

Ytterpanelen ska vara skarvfri. Måste skarvar finnas 
bör detta bara finnas i vågrät panel – och då ska dessa 
ändar vara ändtätade både med alkydgrundfärg och 
med alkydtäckfärg eller liknande tät färg. 

Taksprången ska vara tillräckligt stora så att ytter-
väggarna bara fuktas upp vid kraftigt slagregn. Den 
vågräta panelens ändar ska skyddas av husknutens 
vertikala knutbräder, etc. Mer om konstruktionteknik 
finns att läsa i /19/. 

Ett sätt att skydda virket mot nederbörd under bygg-
tiden är att beställa vaxbehandlat virket, se informa-
tion från Trätek i rapporten ”Vax korttidsskydd för 
byggvirke”, rapport nr 89 08 031.

Virke som angripits av blånadssvamp och virke, som 
har vattenlagrats/bevattnats under lång tid vid sågver-
ket, exempelvis stormfällt virke, ska inte användas 
där virket kan fuktas upp av nederbörd (ytterpanel, 
vindskivor, etc.). Sådant virke är bakterieangripet och 
saknar helt eller delvis pormembran. Det suger därför 
upp fritt vatten mycket kraftigt, vilket gör virke rötbe-
näget.  Även sågat virke från s k dykare som då och 
då tas upp ur älvar, sjöar eller havsvikar är likvärdigt 
som starkt blånat virke.

1.3.2 Uppfuktning på grund av högt RF
Den hygroskopiska fuktupptagningen upp till fiber-
mättnad (28 %) sker efter den övre kurvan i figur 
1.2.10 eller efter figur 1.2.6. Fuktupptagning eller ad-
sorption för trä visas tydligare i kapitel 12.2.1. Där 
kan man se att kurvan för fuktupptagning ligger nå-
got under kurvan för fuktavgivning/torkning. Denna 
upp- och nedgång med olika kurvor kallas hysteres. 
I praktiken brukar man använda en medelkurva både 
för torkning och för uppfuktning. Detta gäller också 
tabeller, t ex tabellen i kapitel 12.2.2.

Torkningstider för trä är väl utvecklade, se bl a ka-
pitel 10. Uppfuktningstider är mindre undersökta. 
Under fibermättnad kan man mycket grovt räkna med 
motsvarande tid som för torkningen.

Figur 1.3.1 Exempel på fuktupptagning i två olika 
tjocka virkesstycken när de är placerade i luft med RF 
100 % och temperaturen 17°C. För uppfuktning från 
12 % till 20 % tar det 3 dagar för 4 mm-virket och 9 
dagar för 15 mm-virket. Uppfuktningen går asympto-
tiskt mot fibermättnad 28 %. Ur F Kollmann enligt E 
Gaber och G Christians. 

1.3.3 Inverkan av ytbehandling (målning)
De flesta undersökningar om fuktupptagning av ytbe-
handlat virke görs på ytbehandlat panelvirke – på lod-
rätt eller lutande panelvirke. De mest realistiska för-
söken är de som görs direkt på en husvägg i stället för 
på ett provningsfält. Görs provningen på en husvägg, 
inverkar storleken på taksprånget. Ett stort taksprång 
minskar risken för kraftig uppfuktning av panelen. 
Även panelens väderstreck, årstid för bedömning, 
storleken på luftspalten bakom panelen, gran- eller 
furuvirke, stående eller liggande årsringar, med el-
ler utan torkningssprickor, proportioner av kärnved/
splintved, vattenlagringsskadat eller icke vattenlag-
ringsskadat virke, tid mellan bearbetad virkesyta och 
målning, panelens utformning, etc inverkar på be-
dömningen. Med alla dessa parametrar är det svårt att 
göra en objektiv bedömning av olika ytbehandlingars 
effekt på träets beständighet och utseendeförändring. 
Ytbehandlingens effekt på fuktkvoten i virket är bara 
en parameter som påverkar beständighet och utseen-
deförändring och är ofta inte den viktigaste ur bestän-
dighet/utseendesynpunkt.  

Ett exempel på ytbehandlingens inverkan på fukt-
kvoten är följande undersökningsresultat: 
1) Exponeras omålat panelvirke vågrätt utomhus 

kommer detta virke att variera mycket kraftigt i 
fuktkvot under året jämfört med en målad panel-
bräda. 

2) Vid utvärderingen av det vågräta virket i maj-au-
gusti hade emellertid den obehandlade kärn- och 
splintveden fortfarande en lägre fuktkvot än vid 
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försökets start (12 %) medan målad kärn- och 
splintved fick en förhöjd fuktkvot (över 12 %). 

3) Virke med målad yta får mer sprickor än omålat 
virke, vilket också påverkar fuktupptagningen. 
Både målad och obehandlad splintvedspanel får 
mer sprickor än målad och obehandlad  kärn-
vedspanel.

Det viktigaste med ytbehandling är att virket aldrig 
utsätts för nederbörd på en oskyddad ändyta – både 
uppifrån och underifrån – i en stående panel. Vir-
kesändarna ska alltid behandlas med grundolja – gärna 
låta ändarna stå ett tag i grundolja, se vidare i Träteks 
Kontentor 9605046, 9911047 och 0010037.

När ytterväggen på ett hus med massiva 150 mm 
tjocka träväggar med startfuktkvoten 20 % respektive 
med 20 % i virkesytan och 30 % i mitten torkar under 
0 till 6 veckor, uppstår olika fuktkvotskurvor (fukt-
kvotsprofiler) i väggen. 

 A. Omålad och 20 % fuktkvot B. Målad och 20% fuktkvot
  Alkydfärg
       Tid,  Ytfuktkvot Mittfuktkvot Ytfuktkvot Mittfuktkvot
   vecka % % % %
 1 16,0  20,0  19,5 20,0
 6 14,5 17,8 18,7 19,4

 C. Omålad och 20-30% fuktkvot D. Målad och 20-30% fuktkvot
  Alkydfärg
       Tid,  Ytfuktkvot Mittfuktkvot Ytfuktkvot Mittfuktkvot
     vecka % % % % 
        1 20,4  24,0  24,6  24,8 
 6 15,2  19,5  23,6 23,8

  A. Omålad. Startfuktkvot 20 %  B. Alkydmålad. Startfuktkvot 20 %

I figur 1.3.2 A sker torkningen i en omålad yttervägg 
med startfuktkvot 20 % medan i B visar en alkydmå-
lad yttervägg (utan sprickor) med en startfuktkvot på 
20 %. Klimatet utomhus är konstant 10°C medan RF 
är 70 %, vilket motsvarar jämviktsfuktkvoten 13,4%. 
Den omålade väggens ytfuktkvot kommer efter en 
vecka att vara ca 16 % medan fuktkvoten i väggens 
mitt i stort sett fortfarande är 20 %. Efter sex veckor 
har ytfuktkvoten sjunkit till 14,5 % (ungefär jämvikts-
fuktkvoten) och mittfuktkvoten till 17,8 %. Genom 
att mäta på kurvorna i A ser man att medelfuktkvoten 
sjunker från 18,7 % efter en vecka till 16,7 % efter 
sex veckor. Och för B från 19,7 % vecka 1 till 19,1 
vecka 6.

Resultat A och B: Den alkydmålade väggen torkar 
mycket långsamt – bara ca 1/2 fuktkvotsprocent med-
an den omålade väggen A torkar 2 fuktkvotsprocent.

Resultat C och D: Motsvarande värden för C och D 
med startfuktkvoten 20 % i ytan och 30 % mitt i väg-

Figur 1.3.2 Uttorkning av en omålad (A) och målad (B) massiv ytterträvägg. Jarl-Gunnar Salin, Trätek, Stock-
holm, 2000.
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gen är att den alkydmålade väggen D även här torkar 
mycket långsamt – bara ca 1 fuktkvotsprocent medan 
den omålade väggen C torkar 4,8 fuktkvotsprocent.

I nedanstående tabell görs en jämförelse mellan den 
omålade och målade väggen.

Om en djup torkningsspricka uppstår i den alkyd-
målade väggen kan vid slagregn fritt vatten komma in 
mitt i plankan och höja fuktkvoten till fibermättnad i 
detta område. I ett sådant fall kommer torkningstiden 
ner till 18 % att ta ca ½ år och risken för blånad eller 
röta är stor.

I kapitel 12.2.15 finns motsvarande jämförelse med 
både akrylatmålad, alkydmålad och omålad vägg.

Figur 1.3.3.Samma som figur 1.3.2 men ytterväggen har en högre fuktkvot: 20% i virkesytan och 30 % mitt i 
väggen.

  C. Omålad. Startfuktkvot yta 20 %, mitt 30 %  D. Alkydmålad. Startfuktkvot yta 20 %, mitt 30 %

En helt annorlunda ytbehandling av byggvirke är vax-
behandling av virke. Detta finns sedan många år i USA 
och lanserades också i Sverige för ca 10 år sedan. Trä-
tek tog fram en svensk variant och testade denna vid 
några byggen. Det visade sig vara ett bra komplement 
till det vanliga regnskyddet.

Vaxbehandlingen stöter effektivt bort vatten i fly-
tande form medan uttorkning av vattenånga sker som 
för obehandlat virke. Vaxet hindrar alltså inte den nor-
mala transporten av vattenånga ut och in i virket. 

Även ändträet vaxbehandlas eftersom ändträet är en 
vanlig inkörsport för smält snö och regn. Vid avkap 
under bygget doppas det nya sågsnittet i vax.

Vaxbehandlat virke ska bara användas för inbygg-
nad och inte där målning av virke är nödvändig.

1.4 Skador orsakade av fukt
Detta kapitel är bl a ett förberedande kapitel till kapi-
tel 9 ”Kravnivåer gällande fuktkvot”.

Är virke tillräckligt fuktigt uppstår skador på träet 
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av mikrobiell tillväxt – främst svampar men i viss mån 
även bakterier, insekter och eventuellt alger. Varje in-
sektsart har speciella krav på träets fuktkvot.

Dessutom förorsakas skador på trä när fukten va-
rierar. Trä har tvärs fibrerna stora krympnings- och 
svällningsegenskaper – stora fuktrörelser – vilka kan 
försämra en konstruktion. 

Svamparna på trä är av tre slag, röt-, blånads-, el-
ler mögelsvampar. Av varje slag finns många olika 
arter. Förutsättningarna för angrepp varierar från art 
till art. Bäst kända är förutsättningarna för att röta 
skall utvecklas. Rötsvampar tål till och med lång tids 
uttorkning. För traditionella rötsvampar, brunröta, 
brukar man rita fyra cirklar och där dessa överlap-
par varandra är rötrisken hög, figur 1.4.1. Det enda vi 
praktiskt kan påverka är ”fuktcirkeln”. Liknande figur 
finns för blånad och mögel. Alla tre svampslagen be-
höver kväve, kol och mineralsalter. Röt- och blånads-
svampar behöver vitaminer. Blånads- och rötsvampar 
tål också både basisk och sur miljö – pH 2 till pH 7 
(neutralt).  Mögelsvamparna klarar upp till pH 10 (= 
mycket basiskt) med ett tillväxtoptimum på pH 5,5 (= 
träets pH).

Fyra faktorer påverkar uppkomsten av röta, figur 
1.4.1. När alla fyra faktorer sammanfaller är det stor 
rötrisk. Rötsvamparnas sporer fordrar fritt vatten, vil-
ket svampen bl a får om träets fuktkvot är över fiber-
mättnad (28 % fuktkvot). Sedan kan tillväxten ske vid 
fuktkvoterna 30-120 % med optimum vid 40-80 %. 
Temperaturoptimum är 25-32°C. Näringen (kolhy-
drater) får svampen från träets cellulosa och hemicel-
lulosa. 

Blånadssvampen har ungefär samma fuktkvots- och 
temperaturkrav som rötsvamparna men dör om den 

Avstånd från yttre väggyta, mm Avstånd från yttre väggyta, mm



Figur 1.4.1 När olika faktorer sammanfaller uppstår  
risk för röta.

Eftersom mögel bara växer på virkesytan är det den 
relativa luftfuktigheten RF i virkesytan eller ytfukt-
kvoten (kap. 4.2.2.10) som styr svamptillväxten. RF 
i mikroklimatet över virkesytan är inte lika med RF i 
rummet som virket ligger i. Men har virket och luften 
kommit i jämvikt med varandra blir RF i mikroklima-
tet och i rumsluften lika. Den största skillnaden blir 
när virket har en mycket hög respektive låg fuktkvot i 
förhållande till jämviktsfuktkvoten. Dessutom påver-
kar luftens strömningshastighet över virket skillnaden 
mellan RFyta och RFrumsluft.

Före 1985 torkade nästan alla sågverk med låga 
temperaturer. Eftersom gifter för att motverka mögel-
tillväxt togs bort en bit in på 1970-talet blev mögel-
tillväxt på virke ett stort problem. Från 1980 och fram 
till 1985 då ett stort arbete hade lagts ner på mögel-
åtgärder under torkprocessen, beslöts att kalla både 
blånads- och mögelsvampar för trämögelsvampar. 
Anledningen var att det var omöjligt att se skillnaden 
på dessa svampar under deras första tillväxtdygn. Den 
stora mängd mögel som fördes in i sorterarnas arbets-
lokaler gav dem ibland feberattacker. Denna reaktion 
drabbade sorterarna olika och fick namnet trämögel-
sjuka (justerverkssjuka).  Det är en form av allergi 
som främst orsakas av att mycket stora mängder dias-
porer (sporer och hyffragment) andades in. 

De personer som fick trämögelsjuka hade i allmän-
het arbetat en längre tid i ett mögelbemängt utrymme. 
De mögelmängder som förekommer i hus med fukt-
mögeltillväxt är ofantligt mycket mindre än vid juster-
verkssjuka. Det har heller inte ännu kunnat bevisas att 
de måttliga mängder ”husmögeldiasporer” som bru-
kar förekomma i hus med fuktproblem är skadliga för 
människan. Arbetarskyddsstyrelsen hade tidigare en 
gräns på maximalt 10 000 sporer/m3 luft i arbetsrum. 
Denna gräns togs sedan bort – troligtvis på grund av 
brist på underlag för gränsvärdet.

Figur 1.4.2 - Ett vanligt fall av mögeltillväxt under ett oisolerat tak i en carport.
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torkar under lång tid. Näringen tar blånadssvampen 
huvudsakligen från de radiella märgstrålarna i virket. 

Mögelsvamp är tåligast av de tre svampslagen. Vis-
sa arter, s k termotoleranta mögelarter, växer i tem-
peraturer upp till 53°C och andra arter klarar sig lång 
tid i torka. Dessutom tål en del arter upp till pH 10. 
Mögelsvamp kan leva på trä som har en fuktkvot från 
20 % till 150 % men groningen av sporerna – innan 
svamptrådarna kan växa – fordrar en mycket hög RF 
men inte alltid fritt vatten. Mögelsvamp växer mel-
lan 0° och 55°C med flera olika optimumtemperatu-
rer beroende på svampart. Den tål liksom rötsvampen 
nedfrysning och näringskraven är låga. Mögelsvamp 
stimuleras av kvävetillsatser men kräver inte alltid 
vitaminer. Mögel kan avdödas genom att höja tem-
peraturen på svampen till 65°C under 6 timmar, till 
70°C under 3 timmar alternativt till 80°C under 45 
minuter.

Foto: Christer Uddh, SP Trätek, 2004



1.4.1 Mögelsvampar
Mögel drabbade förr ofta nysågat virke, som inte fick 
torka tillräckligt fort vid brädgårdstorkningen. Torkas 
virke med låga temperaturer i virkestork (lägre än ca 
50ºC under den första delen av torkningen – vilket var 
mycket vanligt fram till ca 1985) kan mögel uppstå 
om den fuktiga perioden är för lång. Den kan även 
drabba sågat virke med för hög slutfuktkvot eller så-
gat virke som återfuktas vid olämplig lagring, hante-
ring eller inbyggnad. Mögel uppkommer snabbt när 
träytan är våt exempelvis vid kondens eller om virket 
förvaras i mycket fuktig miljö, t ex nära marken under 
en presenning. Angreppet uppträder inte omedelbart, 
det tar i allmänhet några dagar innan svampen (spo-
rerna) har hunnit gro och utveckla svamptrådar (my-
cel) och nya sporer.

Ett relativt vanligt ställe där det växer mögel är un-
der ett oisolerat tak i en carport, figur 1.4.2. Liknande 
mögeltillväxt kan ske på taksprång. Taket kyls genom 
utstrålningen mot rymden vilket medför att den var-
mare luften under taket kyls och därmed får en ökad 
RF. I extrema fall kan kondens uppstå. Att inte mö-
gel alltid uppstår på oisolerade tak beror på att det 
är många faktorer som inverkar på sporgroning och 
hyfernas tillväxt. Sådana faktorer är: näringstillgång 
i träet (högre näringstillgång i virkesytan för ”snabb-
torkat” virke än för långsamt torkat virke), klyvva-
ror (mindre näring på klyvsidan än på den kluvna 
plankans utsida), virke som redan vid byggtillfället 
kontaminerats (rikligt blivit spor/hyfbemängt genom 
t ex lång tids lagring vid sågverket, lagring vid såg-
verket i ströat tillstånd eller dålig lagring före byg-
get), markbeskaffenhet (asfalterat, jord, sand), öppet 
eller avskärmat mot vind, etc. Lilla bilden i figur 1.4.2 
visar hur ströribborna blockerade diffusionen under 
torkningen vid sågverket varvid ingen ”extranäring” 
har tillförts virkesytan alternativt att kontamineringen 
har uteblivit. 

Mögel uppträder bara på virkets yta och skadar inte 
träets celler. Mögel etablerar sig mycket dåligt på 
kärnved varför mögel huvudsakligen syns på splintve-
den. Man har också konstaterat att furusplint får mer 
mögelpåväxt än gransplint – ca dubbelt så mycket vid 
samma klimat och tid. 

Stora forskningsinsatser har lagts ner för att ta reda 
på villkoren för att mögel skall etableras. Temperatur, 
ytfukt och tid måste stämma för respektive mögelart. 
Villkoren är olika för groning av sporer, tillväxten av 
mögel mycelet (svamptrådarna) och sporbildningen. 
Vid sporgroningen är jämnheten i villkoren av stor 
betydelse. Att ange exakta gränser för villkoren går 
för närvarande inte. Troligen bör temperaturen stabilt 
vara över 10 grader under en längre tid. Troligen bör 
relativa fuktigheten på ytan stabilt ligga inom 80-85-
90 % under en längre tid. Olika mögelarter har oli-

Figur 1.4.3 Kritiska temperaturer och RF-gränser för 
mögelpåväxt /13/.

ka fuktkrav. Dessutom växer olika mögelarter olika 
snabbt. Färdigutvecklade mögelarter har olika färger:  
gult, grått, mörkgrått, svart, ljusgrönt, mörkgrönt.

Forskare har svårt att ange villkoren för tillväxten 
eftersom det är mikroklimatet på sporens nivå som 
avgör hur svampen ska växa. Som nämnts påverkas 
mikroklimatet av luftrörelsen (lufthastigheten) över 
virkesytan. Därför bör mer tillämpade men systema-
tiska undersökningar utföras under husets uppbygg-
nad och bruksskede. Ytfuktkvotens förändring under-
söks samtidigt. Virke med olika utgångsbetingelser 
exponeras vid olika årstider och i olika situationer: 
utomhus med och utan regnskydd, olika grader av 
inbyggnad, kontaminerade (svampinfekterade) eller 
steriliserade virkesytor, etc.  

Villkoren för att mögel skall avge besvärande lukt 
är ännu svårare att ange. Lukten beror bl a på vilken 
typ av mögel det är och på vilka material det växer. 
Det som vanligen benämns ”mögellukt” kan härröra 
från mögel på byggnadsmaterial men ofta från bakte-
rier eller kemisk och bakteriell nedbrytning av fukt-
skadade kvävehaltiga material såsom lim, flytspackel 
och impregneringsmedel. Vid en undersökning av 900  
”sjuka hus” hade 270 byggnader pågående fuktskador 
som kunde källidentifieras med fuktkvotsmätare men 
bara 21 hus med typisk mögellukt.

Genom omfattande arbete av A Hukka och Han-
nu Viitanen har mögelpåväxt på trä undersökts, fi-
gur1.4.3. En relativt ny variabel – som är mycket 
viktig ur mögelsynpunkt – är hur snabbt virket har 
torkats från början vid sågverket. Ju snabbare tork-
ningen skett desto mer näring kommer ut till virkesy-
tan, varvid ytan blir mer mögelbenägen. 

Figuren ovan visar kritiska temperaturer och RF-
gränser för risken att det ska växa mögel (mould) 
på obehandlad furusplint. Mögelrisken är lägre för 
gransplint än för furusplint.
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Figur 1.4.4 GRAN. Bedömning av mögelrisken vid en viss virkestemperatur och relativ luftfuktighet i rums-
luften under byggnads- och bruksskedet efter tiderna 1 och 2 månader. Virkets ytfuktkvot är i jämvikt med 
rumsluften. Exempel: Om temperaturen är +5°C och RF är 90 % under 2 månader är det ingen risk för mö-
gelpåväxt på virket. AMA-nytt 2/2002 B Esping, Trätek. Värdena är bedömda efter /13/. 

Figur 1.4.5 GRAN. Bedömning av mögelrisken vid en viss virkestemperatur och ytfuktkvot under byggnads- 
och bruksskedet efter tiderna 1 och 2 månader. Virket behöver inte vara i jämvikt med rumsluften. Exempel: 
Om temperaturen är 20°C och ytfuktkvoten är 20 % under 2 månader är det risk för mögelpåväxt på virket. 
AMA-nytt, B Esping, Trätek. Värdena är bedömda efter /13/.
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Figur 1.4.6 FURU. Bedömning av mögelrisken vid en viss virkestemperatur och relativ luftfuktighet i rums-
luften under byggnads- och bruksskedet efter tiderna 1 och 2 månader. Virkets ytfuktkvot är i jämvikt med 
rumsluften. Exempel: Om temperaturen är +5°C och RF är 90 % under 2 månader är det ingen risk för mö-
gelpåväxt på virket. AMA-nytt 2/2002, B Esping, Trätek. Värdena är bedömda efter /13/.

Figur 1.4.7 FURU. Bedömning av mögelrisken vid en viss virkestemperatur och ytfuktkvot under byggnads- 
och bruksskedet efter tiderna 1 och 2 månader. Virket behöver inte vara i jämvikt med rumsluften.  Exempel: 
Om temperaturen är 10°C och ytfuktkvoten är 20 % under 1 månad är det ingen risk för mögelpåväxt på virket. 
AMA-nytt, B Esping, Trätek. Värdena är bedömda efter /13/.
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Upptäcks trämögel på virke innan eller efter det byggs 
in ska följande åtgärder genomföras.

• Ta reda på orsaken.

• Beror trämöglet på läckage i byggnaden ska mög-
let åtgärdas enligt nedan och uttorkning genom-
föras (kapitel 10). 

• Finns mögel på virket i ringa omfattning kan mög-
let hyvlas bort.

• Är det mer mögel byts mögligt virke ut.

”SKADLIG FUKT”
”Byggnader skall utformas så att skador, mik-
robiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska 
olägenheter till följd av byggfukt eller inträng-

ande fukt inte uppkommer…”

Boverket begärde i oktober 2004 in synpunkter på kri-
tiska fukttillstånd för mögelpåväxt från SP (Ingemar 
Samuelsson). Uppdraget omfattar:
1) att göra en genomgång av nyare relevant litteratur 

beträffande kriterier för mögelpåväxt, då speciellt 
inriktat på relativ fuktighet,

Definition av kritiskt fukttillstånd: Kritiskt fukttillstånd är det fukttillstånd över vilket det finns risk 
för att ett material förändras negativt till följd av fuktpåverkan. 

1.4.1.1 Synpunkter på kritiskt fukttillstånd för mikro-
biell tillväxt
I Boverkets byggregler (BBR,2002) står i kapitel 
6:511 följande:

En sammanställning har gjorts av nyare relevant lit-
teratur beträffande kriterier för mögelpåväxt. Sådan 
litteratur har också använts i denna handbok.

Kritisk relativ fuktighet för mikrobiell tillväxt på 
trä är ca 75-80 % RF. Det finns dock materialgrup-
per som, under förutsättning att de inte är förorenade, 
har högre kritiska fukttillstånd. I tabell 1.4.1 har SP 
föreslagit kritiska fukttillstånd utifrån genomgången 
litteratur, se även kapitel 9.3.

Tabell 1.4.1 SPs förslag till kritiskt fukttillstånd (RF) utifrån genomgången litteratur visande kritiska fukttill-
stånd för mögelpåväxt vid rumstemperatur, /64/.

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd 
 % RF
 (Motsvarar ytfuktkvoten när   
 träytan är i jämvikt med RF)**
Smutsade material 75-80 * (För trä 15-16 %)
Trä och träbaserade material 75-80 (För trä 15-16 %)
Gipsskivor 80-85 
Mineralullsisolering 90-95 
Cellplastisolering (EPS) 90-95 
Betong 90-95 

 

        

*  Uppskattning/erfarenhet från SP.
**  Värdena beräknade efter Keylwerts cyklade klimatvärden vid 15°C, FPRL, Madison, 1951, se tabellen i  
 kapitel 12.2.2.
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• Är det blånad byts blånat virke ut.
• Som en sista utväg (om ovanstående åtgärder inte 

är möjliga)  sanera med Boracol eller med liknan-
de godkänt medel på angränsande virke där möglet 
hittades. Där kan finnas diasporer beredda att växa 
om en uppfuktning sker. 

Se vidare angående mögelkontroll i kapitel 3.9, 6.5, 
6.6 och 6.7 samt kritiskt fukttillstånd för mögelpåväxt 
i kapitel 9.3 och uttorkning av mögelskadade kon-
struktioner kapitel 10.8.2.

2) att med genomgången som underlag utarbeta för-
slag till text i BBR beträffande kritiskt fukttill-
stånd för mögelpåväxt,

3) att göra en konsekvensbeskrivning med nuvaran-
de bygglagstiftning som ”referensnivå”.



Kommentarer till tabell för kritiska fukttillstånd en-
ligt /64/
• Värdena i tabellen avser lång varaktighet.
• De angivna värdena avser fukttillståndet i materia-

lets ytskikt.
• Om materialen har fuktats upp, t ex av regn eller 

läckage, krävs åtgärder. SPs erfarenhet är att det 
normalt krävs att materialet torkas ut (till värden 
som underskrider kritiskt fukttillstånd) inom några 
dagar eller veckor för att inte sporer ska gro och 
tillväxt ske. För betong uppskattar vi att uttorkning 
bör ske inom några veckor eller månader. För gips-
skivor finns uppgifter i litteraturen som visar att 
materialet inte skall utsättas för fritt vatten.

• Värdena i tabellen avser kritiskt fukttillstånd vid 
rumstemperatur. För trä och träbaserade material 
finns underlag som visar att det kritiska fukttill-
ståndet blir högre vid lägre temperatur, se figur 
1.4.3. För övriga material har vi inte funnit liknan-
de figurer. 

• Värdena i tabellen avser rena material. Om mate-
rialet smutsas ned minskas materialets resistans 
mot mögeltillväxt. Nedsmutsningen kan exempel-
vis ske genom ovarsam hantering eller genom att 
partiklar, smuts etc i luften förorenar materialet.

• Om det kritiska fukttillståndet överskrids är det 
inte säkert att tillväxt av mögel sker, men det finns 
en risk för att tillväxt sker.

• Litteraturstudien har visat att det inte finns någon 
entydig gräns för tillväxt av mögel för materialen 
som anges. Olika undersökningar visar också nå-
got olika resultat för samma materialgrupp. Dels 
är provmetoderna olika, dels kan materialen inom 
en materialgrupp vara olika. En materialtillverkare 
kan genom egna undersökningar och provningar 
visa att ett material har högre kritiskt fukttillstånd 
än det i tabellen angivna.

• Det kan finnas material som behandlats på olika 
sätt för att få ett högre kritiskt fukttillstånd, t ex 
genom tillväxthämmande medel eller fungicidbe-
handling. Sådant material har vi inte hittat data för 
i litteraturen. Även i detta fall bör en materialtill-
verkare som vill använda ett högre kritiskt fukt-
tillstånd redovisa data som styrker detta. Även 
materialets kritiska fukttillstånd efter ett antal år 
i konstruktionen bör beaktas (utvärdering av be-
handlingens beständighet).

• En osäkerhet vid valet av kritisk fuktnivå är att 
materialet provas vid ett klimat där det visas ej 
ha påväxt (t ex 75 % RF). Glappet mellan dessa 
klimat kan vara stort. I detta exempel ligger den 
kritiska fuktnivån för materialet mellan 76 % RF 
och 84 % RF. Till detta kan mätosäkerheten i un-
dersökningarnas fuktmätningar läggas.

• För att vara säker på att värdena i tabell 1.4.1 inte 
överskrids under byggnads- eller bruksskedena 
rekommenderas att fuktdimensioneringen (fukt-
säkerhetsprojekteringen), d v s val av material, 
konstruktion och produktionsmetod, görs med en 
säkerhetsfaktor till det kritiska fukttillståndet.

En konsekvensbeskrivning har även sammanställts av 
SP med beaktande av 
1) Bygglagstiftningen
2) Fuktkrav i Boverkets byggregler, BBR
3) Val av konstruktionsutformning och material
4) Projektörens arbete
5) Produktionsskedet och entreprenörer
6) Materialleverantörer/materialtillverkare
7) Byggherrar
8) Miljösynpunkt

1.4.1.2 Mögel – hälsoeffekter
I inledningen till kapitel 1.4 beskrevs en sjukdom 
som kallas ”justerverkssjuka/trämögelsjuka”. Denna 
sjukdom förekom förr vid sågverk då virkestorkarnas 
klimat motsvarade optimum för termotoleranta mö-
gelsvampars tillväxt. Justeraren, d v s den person som 
sorterar och justerar allt virke på ett transportband 
exponerades hela dagarna för virkets eventuella spo-
rer/diasporer. Ett enda virkespaket med bräder har en 
virkesyta på ca 550 m2 på vilken det kan finnas mer än 
100 000 sporer/cm2. 

Av denna kolossalt stora mängd sporer blev en del 
av justerarna sjuka. De reagerade som vid en influensa 
– feber i 2-3 dagar då de stannade hemma – arbetar se-
dan några dagar och en ny feberattack, etc. Exponeras 
en justerare för detta under flera år får han lätt lung-
förändringar (lungfibros). En motsvarande sjukdom 
finns i lantbruket och kallas då ”Farmers lung”.

Om man jämför denna mögelexponering med den 
som förekommer vid ett husbygge eller i ett hus som 
har mögel på exempelvis det inbyggda regelvirket är 
det en extremt stor skillnad. De flesta känner inte av 
att det finns mögel inbyggt i huset. Det finns dess-
utom i stort sett alltid diasporer utomhus och inomhus 
– mer på sommaren och hösten än på vintern.. 

 I en artikel av Pedro Gandra från Sycon Barab i 
tidningen ”Bygg&Teknik nr 5/2001 redogör han för 
hälsoriskerna med mögel i bostäder:
• Många av oss är antingen allergiska eller över-

känsliga mot något.
• Ett mögelangrepp inne i en konstruktion ger säl-

lan höga spor/diasporhalter i inneluften. När hal-
ten inne är större än ute kan det bero på illa skötta 
blomkrukor, duschdraperier eller golvbrunnar.

• En känslig person reagerar även på låga halter av 
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sporer, diasporer (”svamptrådsbitar”) eller flyktiga 
ämnen från svamparna.

• Överkänslighetsreaktioner utlöses av sådana äm-
nen men också av en mängd andra ämnen från till 
exempel nedbrutna byggnadsmaterial.

• Vi vet dessvärre inte vilka ämnen eller kombina-
tioner av ämnen, som ligger bakom de allergiska 
reaktionerna.

• Det behövs fukt under lång tid för att mögelsporer 
ska gro.

• Mögelangreppet finns bara där det är eller har varit 
fuktigt.

• Genom mikroskopering av ett materialprov kan 
man fastställa en skada. Genom odling kan man 
aktivera sporer fast det inte var någon skada.

• Svampen (även alla rötsvampar) dör efter ett till 
två år när fuktnivån sänks varaktigt.

• Mögellukt slutar då att alstras men lukten kvarstår 
länge om inte materialet byts ut.

• I sällsynta men förekommande fall kan vissa arter 
tillverka gift (mykotoxin) med en långt allvarli-
gare påverkan på människohälsan än vanliga arter. 
En sådan är Stachbotys chartarum el.atra. Den 
kallas för pappersmögel eftersom den förekommer 
i fuktigt papper exempelvis papperet i gipsskivor 
när gipsskivor vattenskadas. Den kan även före-
komma i hö och flis.

• Vid mögelsanering bör man använda andnings-
skydd av minst klass P3.

• Mögelsvampar avdödas vid 80°C under 1 timme.

1.4.2 Blånadssvampar
För blånadssvampar måste man skilja på den blånad 
som angriper timmerstocken, ”stockblånad”, och 
den svamp som uppkommer på ytan på fuktigt virke 
– vanligtvis mögelsvamp – men kan i vissa fall vara 
ytlig (luftburen) blånadssvamp. 

Om man skrapar på ytan med en kniv och ser att 
svampen går ner i virket rör det sig om blånadssvamp 
och inte mögelsvamp. Stockblånaden är insektsburen 
och drabbar främst timmer av furu men även gran, vil-
ket på våren, i samband med svärmningen, inte hunnit 
komma till sågverket och bli uppsågat. Blånadssvam-
parna angriper bara splintveden. Djupgående blånads-
svampar påverkar inte virkets hållfasthet men ändrar 
virkets upptagning av vätska (vatten, målarfärg och 
bets) på liknande sätt som för bakterieangripet virke, 
se kapitel 1.4.4. Vid betsning bildas mörka stråk i 
blånaden. Då blånadsangripet virke lätt tar upp fritt 
vatten får man lokala höga fuktkvoter som blir inkörs-
portar till röta. Krav på blånadsfritt virke ska göras 

vid beställning av träråvaran – i synnerhet virke som 
kan återfuktas av nederbörd, kapitel 2.

Enligt sorteringsreglerna ”Nordiskt Trä” får inte 
virke av sort A1-A4 innehålla stockblånad men däre-
mot sort B. Därför bör t ex ytterpanel vara av sort A 
men inte sort B.

1.4.3 Rötsvampar
Rötan påverkar virkets hållfasthet och är en viktig pa-
rameter vid sortering av virke såväl vid handelssor-
tering som vid hållfasthetssortering. Både gran och 
furu, främst splintveden, angrips. Furukärnan är be-
tydligt mer motståndskraftig mot röta. Krav på rötfritt 
virke ska göras vid beställning av virke, se kapitel 2.

1.4.4 Bakterier
Det är vid tre olika fall som problem brukar uppstå 
med bakterier i virke: 
1) När sågtimmer våtlagras (vattenläggs eller be-

vattnas) vid timmerupplag.
2) När träpålar slås ned i marken till t ex berggrun-

den inför ett hus- eller bryggbygge.
3) När virke placerats i fuktiga dåligt ventilerade 

mörka miljöer i bostäder. Det uppstår då lätt en 
unken ”gammal jordlukt”. Man brukar där hitta 
en s.k. strålsvamp som räknas till bakterierna och 
kallas actinomyceter (Både svampsporer/mycel 
och actinomyceter finns rikligt i näringsrik jord 
– i 1 gram finns ca en miljon av vardera svamp 
och actinomyceter).

I alla tre fallen är det de s k ringporerna i träcellerna 
och de s k märgstrålarna som angrips av bakterierna. 
De förstör membranen i cellerna varvid träet snabbt 
kan ta upp stora mängder vatten. Används bakteriean-
gripet virke utomhus kan virket lätt ta upp stora mäng-
der regnvatten varvid rötbenägenheten ökar – särskilt 
om virket täckmålas.  

I fall 1 – då man förhindrar att insekter angriper 
veden – kan bakterierna vid varm väderlek skada vir-
ket på några veckor. Det går inte att upptäcka skadan. 
Först när timret sågats upp, torkats och ska vätskebe-
handlas märks skadan. Vid exempelvis en lasyrmål-
ning tar virket upp färg ojämnt. Målningen blir mer 
eller mindre fläckig. Ett specialfall är alla s k ”dy-
kare” som under vattenlagringen sjunkit till botten i 
älvar eller i sjöar. De kan ha legat där i upp till 100 år. 
Ibland tas sådant timmer upp och sågas. Detta virke 
är absolut inte lämpligt för husbygge. Det får en stark 
unken lukt – särskilt om det återuppfuktas – och vir-
ket är kraftigt rötbenäget.

Stormfällt virke, särskilt vid omfattande stormar 
som t ex stormen Gudrun den 8 januari 2005, vat-
tenlagras så snabbt som möjligt. Då minskar insekts-, 
blånads- och rötskadorna. Däremot börjar bakterierna 
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göra tydliga skador på grantimmer redan efter 6 veck-
or (vattenlagt) respektive 17 veckor (bevattnat), se 
vidare /115 och 116/.

I fall 2 utsätts träet för bakterieangrepp under lång 
tid. I detta trä försvinner alla pormembran. Träets håll-
fasthet påverkas inte. Träet rötas inte så länge grund-
vattnet finns runt träet. (En stor del av husen i Gamla 
stan i Stockholm står på granpålar.)

1.4.5 Fuktrörelser
För att undvika störande formförändringar i den fär-
diga träkonstruktionen ska krav ställas på maximal 
avvikelse från målfuktkvoten samt på fuktkvotsva-
riationen, se kapitlen 1.2 och 2. Formförändring på 
grund av fuktrörelser behandlas även i kapitel 1.1.2 
och 10.8.        

1.4.6 Skadedjur
I Sverige finns det många arter av insekter som an-
griper byggnader. De flesta insekter lever i två stadier 
från larv till skalbagge. De föredrar lite högre fukt-
kvot i träet – gärna över 12 % – än den vi normalt har i 
våra boningsrum. De gynnas också av den temperatur 
vi normalt har inomhus. Därför förekommer de mest 
i trägolv som fuktas upp av fuktiga husgrunder (tor-
pargrunder och krypgrunder) t ex strimmiga trägna-
garen – även kallad ”dödsuret” eller ”trämask”. Även 
vindsvåningarna har sådant lämpligt klimat som gör 
att husbocken trivs.

Man ska aldrig ha kvar bark på byggvirket. Då ökar 
risken för insektsangrepp. Totalt har vi i Sverige ca 
sex olika skalbaggar/larver som trivs i byggnader. 
Dessutom finns två arter av vedsteklar och två arter 
av hästmyror. 

1.4.7 Emissioner från olika byggmaterial i 
hus
När man talar om emissioner från material menar man 
ämnen som materialet avger i partikel- eller gasform. 
Emissioner från material ökar med ökande fuktkvot. 
Maximal emission av olika ämnen från material finns 
i dag inte reglerat.

37



Fuktkvoten påverkar starkt de flesta virkesegenskaperna. Denna påverkan måste man ta hän-
syn till vid användning av trä. Hela kapitel 1 handlar om detta.

Träfukt redovisas mest praktiskt som fuktkvot.

Fuktkvotsspridningen inom ett virkesparti och inom en bräda är ofta stora p g a stora densi-
tetsskillnader i virket.

Fuktkvoten i ett virkesstyckes tvärsnitt brukar variera efter ett visst mönster från sågverk till 
husbygge, figur 12.2.1.

RF och fuktkvot hänger ihop via sorptionskurvor/sorptionstabelller.

Uppfuktning och uttorkning via luftfuktighet tar ungefär lika lång tid.

Uppfuktning med fritt vatten går mycket fortare än uttorkning som bara kan ske via luftfuk-
tighet.

Uppfuktning med fritt vatten via ändträ är mångdubbelt snabbare än genom övriga träytor.

Fuktrelaterade rörelser kan ge stora kvalitetsproblem. Dessa problem kan även inträffa p g a 
mycket torra miljöer.

En bra tumregel är att ett virkesstyckes bredd och tjocklek krymper/sväller 0,25% per fukt-
kvotsprocent.

Risken för mögelpåväxt kan börja vid ca 75% RF om det är mycket varmt. Vid låga tempe-
raturer kan RF vara mycket högre. Mögel växer på ytan av virket och påverkar inte hållfast-
heten, kapitel 1.4.1.

Nedsmutsat virke får lättare påväxt genom att diasporer ofta förekommer i smuts och smuts-
en brukar innehålla näring.

Mögelpåväxt påverkas inte bara av fuktnivå. Näring i ytan, temperatur, pH, UV-ljus, tid och 
mängd diasporer spelar också in, kapitel 1.4.

Mögelpåväxt banar väg för fler och svårare angrepp.

Röta inträffar oftast vid > 30% fuktkvot och växer inne i virket. Rötsvampar bryter ned vir-
kets hållfasthet.

En målad virkesyta förlänger uttorkningen av fukt. Finns sprickor i färgskiktet tar virket lätt 
upp vatten vid regn medan uttorkningen tar mycket lång tid med svamptillväxt som följd.

1.5 Kom ihåg
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2.1 Inledning
Börja att kravspecificera på ett bättre sätt
De japanska virkesinköparna köper allt mer granvirke 
från Norden. De har tydliga kvalitetskrav och vet hur 
man ska utforma kraven på ett korrekt sätt. De kon-
trollerar virkeskvaliteten mycket noggrannare än vad 
de flesta andra köpare gör. Reklamation sker genast 
då de specificerade kraven inte överensstämmer helt 
med det levererade virket. De svenska sågverken ac-
cepterar de tuffare kraven och många svenska sågverk 
har därmed ökat sitt kvalitetsmedvetande. Sågverken 
har också i allt högre grad skaffat mätutrustning och 
rutiner för att tillmötesgå japanernas krav. 

Den svenska byggindustrin är sämre på att ta reda 
på vilka krav som gäller, hur de ska specificeras och 
mätas eller vilken kvalitet som är lämplig för ett visst 
ändamål. Detta gäller i synnerhet fuktkvotskraven på 
träprodukter. Man följer ofta inte de rekommendatio-
ner för fuktkvot som finns för byggvirke, se kapitel 9. 
Tyvärr finns det också fuktkvotskrav som är felaktigt 
uttryckta, se kapitel 2.2. Därmed blir leveranskontrol-
len ibland felaktig och vid en eventuell reklamation 
uppstår lätt en tvist. Många undersökningar bekräf-
tar att affärsuppgörelserna genomförs utan tillräckligt 
specificerade krav. 

Intervjuer med trävaruhandlare visar att beställning-
ar från byggindustrin allt för ofta sker utan fullstän-
diga kvalitetskrav till lägsta möjliga pris. Ofta saknas 
fuktkvotskrav helt.

Trä har fler kvalitetsparametrar än de flesta andra 
material. Därför måste virke med olika parametrar 
grupperas. Virkesproducenter grupperar sitt virke i 
olika klasser (sorter) i t ex Nordiskt Trä, SS-EN 1611-
1 och fuktkvotsstandarderna SS 23 27 40 respektive 
SS-EN 14298. 

Det finns olika krav och rekommendationer på virke 
för olika träprodukter, t ex i produktstandarder och i 
HusAMA. Det kan många gånger vara svårt att, från 
virkesproducenternas grupperingar, få den kvalitet 
som behövs för en viss träprodukt. Det är också ora-
tionellt och dyrbart att virkesproducenterna har så 
många grupper/klasser/sorter att det går att få exakt 
rätt kvalitet till alla träprodukter. Det blir i stället all-
tid fråga om hur stora avvikelser man kan tolerera. 
Kunskapen om hur stor avvikelsen får vara är emel-
lertid låg.

Bättre kvalitetsmärkning
Vidare bör branschen kräva bättre märkning av trä-

2. Kravspecificering vid inköp av virke

varorna. Vid köp av nedtorkat virke (snickeritorkat, 
färdigtorkat, ändamålstorkat etc) för inomhusbruk 
ska virket vara rätt emballerat och märkt med virkets 
medelfuktkvot, fuktkvotsspridning och eventuellt 
med klyvgap och torkningsdatum. Virket ska i möj-
ligaste mån inte fuktas upp av uteklimatet. Dessutom 
ska det finnas information om hur virket ska hanteras 
och lagras.

Även det vanliga byggvirket bör vara märkt med 
virkets medelfuktkvot och fuktkvotsspridning. Ef-
tersom många sågverk har fuktkvotsmätare av typ 
in-line är det lätt för dem att märka sina virkespaket 
med uppmätt medelfuktkvot och fuktkvotsspridning. 
När bygghandeln/grossisten köpt virke från ett såg-
verk och delar upp ”sågverkspaketen” i ”byggpaket” 
bör också fuktkvotsinformationen föras över. Blandas 
virke i ett ”byggpaket” från olika leveranser till bygg-
handeln/ grossisten kan fuktkvotsspridningen drama-
tiskt öka.

Bygghandlarna köper in sortimenten
En kombination av träslag, dimension, hyvlat/ohyv-
lat, kvalitet och fuktkvot vid ett sågverk kan lätt bli 
flera tusen produkter. Ett sågverk har  inte så många 
produkter eftersom det är dålig ekonomi. I medeltal 
har man några hundra. För att få ned antal produk-
ter har sågverken allt mer gått in för att bara såga ett 
träslag – antingen gran eller furu. Därmed halveras 
sortimentet. Om däremot sågverket börjar producera 
flera fuktkvotsnivåer för varje virkesdimension, ökar 
antalet produkter drastiskt och medför då ekonomiska 
svårigheter. Det är inte heller nödvändigt att producera 
alla fuktkvoter från 6-20 %. I de flesta fall räcker det 
med medelfuktkvoterna 8, 12 och 18 %, vilket också 
är standardnivåer i den svenska standarden SS 23 27 
40, se nästa kapitel. Den nya EN-standarden SS-EN 
14298 för fuktkvot medför att en kund kan välja en 
fuktkvot fritt från 7% till 18% medelfuktkvot. Emel-
lertid bör branschen prioritera målfuktkvoterna 8, 10, 
12, 15, 16, (17 för Norge) samt 18. I detta samman-
hang har bygghandlarna/grossisterna en viktig upp-
gift att fylla – att ha ett nätverk av sågverk vilka kan 
leverera alla produkter som köparen behöver. Särskilt 
mindre sågverk kan bli mer rationella om de koncen-
trerar sig på färre sortiment. Det finns därför också 
många mindre sågverk, som är nischsågverk med spe-
cialprodukter.  

Krav på klassning av virket
Vid köp av ett parti virke från ett sågverk/grossist/trä-
varuhandel  kan köparens kvalitetskrav antingen vara 
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i kvalitetsklasser. Dessa kallas sorter. Förr sorterades 
nordiskt virke enligt den ”Gröna boken” i 4 sorter, 
vilka benämndes: O/S (osorterad kvalitet), kvinta, ut-
skott och vrak. Dessa sorter betecknades O/S, V, VI 
och VII (Vrak) där O/S motsvarar den sort som har 
minst defekter, minst antal kvistar och minsta kvistdi-
ametern. Ibland delade man även upp O/S i fyra sorter 
från I till IV där I är nästan kvistfritt. 

Från och med 1994 har ”Gröna boken” ersatts av 
”Nordiskt Trä” – som också kallas ”Blå boken” även 
om träbranschen fortfarande använder uttrycken O/S, 
kvinta och utskott enligt ”Gröna boken”. Dessa nya 
sorteringsregler är så utformade att sorterna kan bedö-
mas av maskiner i stället för enbart visuellt. På samma 
sätt som i den ”Gröna boken” kallas kvalitetsklasser-
na för sorter. Sorterna O/S – VII har ändrat benäm-
ning till sorterna A, B, C och D (Vrak) där A ungefär 
motsvarar O/S och VII ungefär motsvarar D. Sort A 
indelas ibland i fyra sorter A1 till A4, vilka motsvarar 
”Gröna bokens” sorter I–IV. För konstruktionsvirke 
används sorterna A3–C men huvudsakligen används 
sorten B. För innerpanel används sorterna A1–B.

År 2000 publicerades ytterligare regler för handels-
sortering av virke – en europeisk standard SS-EN 
1611-1. Dessa regler liknar reglerna i den ”Blå bo-
ken”. 

Figur 2.1.1 Ungefärliga motsvarigheter mellan de olika sorteringsreglernas kvalitetsklasser.

”Gröna boken” (1960) O/S Kvinta Utskott Vrak

 I II  III IV V VI VII

”Blå boken” (1994)   A    B C D

 A1 A2  A3 A4

SS-EN 1611-1 (2000)
4-sidig sortering G4-0 G4-1 G4-2 G4-3 G4-4
2-sidit sortering G2-0 G2-1 G2-2 G2-3 G2-4
  

Det finns därvid tre sorteringsregler på marknaden 
för utseendesortering av sågat barrträvirke. Den ny-
aste (SS-EN 1611-1) håller långsamt på att spridas på 
marknaden. Figur 2.1.1 visar de ungefärliga motsva-
righeterna mellan de olika sorteringsreglernas kvali-
tetsklasser. Exempelvis kvinta (V) i ”Gröna boken” 
påminner starkt om sort B i ”Blå boken” och sort 
G4-2 eller G2-2 i den europeiska standarden. Ur ”Att 
välja trä”, Skogsindustrierna, 2004.

2.1.3 Sågverkets regler – fuktkvoten i handels-
sorterat virke
Fuktkvotskraven i ”Gröna boken” var inte angiven 
med ett siffervärde utan beskrevs med en text. Kravet 
var att virket skulle ha en sådan fuktkvot att virket 
inte möglar eller får blånad under leverans till kun-

helt baserad på sågverkets sorteringsregler eller – vid 
större partier – på köparens egna kvalitetskrav. Gäller 
kravet en udda fuktkvot måste i allmänhet volymen 
virke motsvara den mängd som ryms i en kammar-
tork. I köpeavtalet/kontraktet bör fuktkvotskravet ut-
formas på ett korrekt sätt. Det duger inte att bara ange 
en medelfuktkvot utan även en maximal fuktkvots-
spridning ska anges, se kapitlen 2.1.2 – 2.1.4 och 2.2.

2.1.1 Rundvirkessortiment i kvalitetsklasser
Ett sågverk producerar sågat virke från timmer (rund-
virke), som antingen köps från skogarna kring såg-
verket eller från olika platser i Sverige eller till och 
med från utlandet. Timret kvalitetsklassas eller säljs 
osorterat till sågverken. Eftersom det ofta är stor ef-
terfrågan på timmer, köper många sågverk allt som 
erbjuds. 

De nya sorteringsreglerna för rundvirke är baserade 
på grundprinciperna ändamålsklassning och mantel-
ytebedömning. Grantimmer sorteras i klasserna 1–4 
och furu i klasserna 1–5. Kvalitetsklasserna får ock-
så sammanslås vid sorteringen. Konstruktionsvirke 
kommer lämpligen från grantimmer klass 3 eller ib-
land från furutimmer klass 4 och innerpanel kommer 
ofta från grantimmer klass 2 men kan – beroende på 
krav på kvistantal och kvistdiameter – också komma 
från furutimmer klass 1–4. 

Av de olika kvalitetsklasserna på rundvirket ska 
sågverken plocka fram den virkeskvalitet som be-
stäms av reglerna för handelssortering, kapitel 2.1.2 
och 2.1.3. 

2.1.2 Sågverkets regler – det sågade virkets 
handelssortering i kvalitetsklasser
Det är inte rationellt att alla sågverk producerar alla 
virkesdimensioner och kvalitetsklasser för gran och 
furu med alla fuktkvotsnivåer från 6 % till 20 %. 
Därför har sågverksbranschen tagit fram anvisningar 
för handelssorterat virke samt standardiserat virkes-
dimensioner och fuktkvotsnivåer. I viss utsträckning 
kan alla sågverk och särskilt nischsågverken produ-
cera andra så kallade specialprodukter. 

Beroende av virkesegenskaperna indelas sågat virke 
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den eller vid skyddad lagring hos kunden. Man kall-
lade denna fuktkvotsnivå för ”Skeppningstorrt”. Men 
vilken fuktkvot hade då detta virke? En statistisk un-
dersökning av en stor mängd ”Skeppningstorrt virke”, 
visade att i medeltal hade 97,7 % av virket en fuktkvot 
mindre än 24 %.

I ”Nordiskt Trä” hänvisar man till den nordiska 
standarden INSTA 141 (= svensk standard SS 23 27 
40 ”Sågat och hyvlat virke av barrträ – Fuktkvot”), 
se kapitel 2.2. I den svenska standarden finns 4 fukt-
kvotsklasser: klass 18, 12, 8 och klass S – där S (”le-
veranstorrt”) motsvarar det gamla uttrycket ”Skepp-
ningstorrt”. För alla virkesdimensioner i ”Nordisk 
trä” gäller att fuktkvoten får vara högst 24 %. Fukt-
kvotskraven gäller för minst 97,7 % av stycketalet i 
ett parti. Avvikande krav om fuktkvoten skall skrivas 
in i kontraktet.

I ”Nordiskt Trä” gäller de angivna virkesmåtten 
vid en virkesfuktkvot på 20 %. Vid ändring av 
fuktkvoten till lägre än 20 % skall man ta hän-
syn till att:
A. Virkesstyckenas aktuella mått kan bli min-
dre än det nominella måttet, vilket gäller vid 
fuktkvoten 20 %. Sambandet 1 % krympmån 
per 4 % minskning av fuktkvoten (eller 0,25% 
krympning per % fuktkvotsminskning) gäller 
som riktvärde.
Exempel: Fuktkvoten 20 % och nominellt mått 
50 x 100 mm ger ett nytt aktuellt mått 49 x 98 
mm vid fuktkvoten 12 %.
B. Sprickförekomsten och deformationen kan 
öka utöver de i tabellerna angivna värdena vid 
nedtorkning till under 20 % fuktkvot.

Anm.: Under B anges att sprickförekomsten ökar vid 
sänkning av fuktkvoten. Detta är ovanligt. Sprickor-
na i sågverkstorkat virke ökar normalt inte vid lägre 
fuktkvot eftersom det är tryckspänningar i virkesytan, 
se figur 1.1.12.

Förutom ovanstående sorteringsregler för sågver-
ken används för konstruktionsvirke den så kallade 
T-virkessorteringen enligt INSTA 142 (= SS 23 01 
20). Standarden är utformad för att uppfylla kraven 
i SS-EN 518 och EN 1912. Virket sorteras visuellt i 
fyra hållfasthetsklasser T0-T3. I dessa sorteringsreg-
ler finns inga krav på fuktkvoten. I standarden står: 
”Krav på fuktkvot bör anges i kontraktet”. För byg-
gändamål var det tidigare lämpligt att uttrycka fukt-
kvotskraven på det sätt som anges i INSTA 141. Från 
och med december 2004 ska den anges efter den nya 
europeiska fuktkvotsstandarden, SS-EN 14298 nedan, 
se kapitel 2.3. Även rekommendationen i HusAMA 
bör omformas till den nya standardens sätt att uttrycka 

medelfuktkvot och fuktkvotsspridning. Vidare refere-
rar INSTA 142 till fuktkvoten 20% vid bedömning av 
måttavvikelser och särdrag såsom skevhet, kantkrok, 
kupighet och flatböj, se kapitel 1.1.2.1.

Konstruktionsvirke kan också maskinsorteras till 
hållfasthetsklasser enligt den europeiska standarden 
SS-EN 338. Vanligen används klasserna C18–C35 
(K18–K35 i Boverkets konstruktionsregler, BKR). 
Sammanfattningsvis har man:
–  utseendesortering (Gröna och Blå boken samt 

SS-EN 1611-1)
–  hållfasthetssortering för konstruktionsvirke. 

A) Visuell sortering INSTA 142/SS 23 01 20, 
SS-EN 518 och SS-EN 1912, B) Maskinsorte-
ring SS-EN 338.

2.1.4 Sågverkets eller hyvleriets regler 
– fuktkvotsstandard för hyvlat virke
Före 1989 fanns en hyvelstandard SS 23 27 12 som 
innehöll krav på fuktkvoten för hyvlat virke. Efter 
1989 uppdaterades standarden. I denna nya standard 
hänvisar man till fuktkvotsstandarden SS 23 27 40. 
Som nämnt är denna standard sedan 2006 indragen 
varför SS-EN 14298 bör användas.

2.1.5 Köparnas regler och råd – fuktkvots-
krav för byggindustrin (se även kapitel 9)
Byggindustrin har ett flertal regler/rekommendatio-
ner/råd och anvisningar (RA) att följa. Här finns också 
regler som även sågverken/hyvlerier följer. 

I Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets bygg-
regler finns de övergripande reglerna för byggen. I 
dessa finns inga fuktkvotskrav förutom den färdiga 
byggnadens funktionskrav. Byggindustrin använder 
för närvarande främst Hus-AMAs (och AMA-nytts 
Beskrivningsdel AF-Hus) råd vad gäller fuktkvotsre-
kommendationer. I byggnadsbeskrivningar hänvisas 
till AMAs kod med tillhörande rubrik. Fuktkvotskra-
ven blir då bindande i ett entreprenadavtal. 

För fuktkontrollen vid ett bygge ansvarar arbetsle-
daren. Fuktkvotsmätning ska ske:
■ vid leveransmottagningen,
■ före virket byggs in.

Fuktkontrollen ska även göras vid bygghandeln/gros-
sisten. Hur kontrollen går till anges i den nya europe-
iska fuktkvotsstandarden SS-EN 14298.

I häftet ”Inköpsregler för byggvirke”, BFR rapport 
R20 1993 föreslås följande:

■ Kravet på fuktkvoten skall vara uppfyllt för minst 
95 % av virket i en leverans.

■ De uppställda formkraven är funktionsgränser men 
ändå accepteras att 2 % av virkesstyckena över-
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skrider gränsen. (Formkrav ska uppfyllas till minst 
98% av partiet för att klara rekommendationerna i 
HusAMA).

■ Lagring och transport av virke skall ske på sådant 
sätt att virket inte utsätts för nederbörd.

■ Inbyggda väggreglar och golvbjälkar 15 % ± 2 % 
alternativt fuktkvotsklass 12 i SS 23 27 40; Ytter-
väggspanel 18 % ± 2 %.

■ För väggreglar och golvbjälkar accepteras inte 
synlig påväxt av mögel och röta. För ytterpanel 
accepteras inte mögel, blånad eller röta accepteras 
inte.

■ Väggreglar, skevhet max 4 % av bredden, dock 
godtas 5 mm; Kantkrok, max 4 mm (avvikelserna 
mäts på hela regellängden eller på 3 m längd). Flat-
böj, max 6 mm. Kupighet max 2 % av bredden. 

■ Golvbjälkar, skevhet max 2 % av bredden på 2 m, 
dock max 10 mm på hela längden. Kantkrokighet, 
3 mm på 2 m, dock max 8 mm på hela längden. 
Flatböj, bjälkens längd (mm) dividerat med 300, 
dock max 10 mm på hela längden. Kupighet, max 
2 % av bredden.

■ Ytterväggspanel, skevhet max 6 % av bredden, 
dock godtas 10 mm på hela längden för längder 
över 2 m. Kantkrokighet, max 8 mm på hela läng-
den, dock max 2 mm per 2 m längd för spontad 
och fasad panel. Flatböj, max 50 mm på hela läng-
den. Kupighet, max 2 % av bredden. Observera 
överlappet för spontad ytterpanel eller dubbelfasad 
spårpanel skall vara minst 15 mm.

2.1.6 Köparnas regler – fuktkvotskrav för oli-
ka träprodukter
Förutom ovanstående allmänna fuktkvotskrav som 
främst gäller sågverks- respektive hyvleriprodukter 
finns också ett stort antal standarder för olika träpro-
dukter (dörrar SS 81 73 02, fönster SS 81 81 04, trä-
golv, lister, etc.). I dessa anges krav på fuktkvotsnivån 
och fuktkvotstoleransen (tillåten fuktkvotsavvikelse). 

Tyvärr anges vanligtvis fuktkvotskraven i produkt-
standarder på ett ofullständigt sätt, se kapitel 2.2. På 
sikt kommer fuktkvotskraven i alla produktstandarder 
att arbetas om och uttryckas enligt fuktkvotsstandar-
den SS-EN14298 – men för att inte göra misstag – an-
vänd standarden redan nu!

Standardnivåer. Nu när det kommit en ny EN-
standard är det viktigt att köparna ställer sina fukt-
kvotskrav efter denna. Den nya standarden är bättre 
kundanpassad än SS 232740. Och ännu viktigare är 
att produktstandarderna inte bara uttrycker kraven en-
ligt EN-standarden utan även håller sig till förslagsvis 
5, 8, 10, 12, 15, 16, 18 %, d v s använder 7 fuktkvots-
nivåer i stället för alla fuktkvotsnivåer från 5 till 18 

(= 14 fuktkvotsnivåer). Används standardnivåerna för 
fuktkvoten, finns det en lämplig fuktkvot för alla träp-
rodukter. Används alla 14 fuktkvotsnivåerna blir det 
onödigt komplicerat och dyrt.

Bland de produkter som kräver lägst fuktkvot är 
massiva trägolv och särskilt trägolv med golvvärme. 
Många krympningsproblem förekommer med dessa 
golv. Det viktigaste med dessa golv är att fuktkvoten 
egentligen borde vara kring 5 % vid leverans och in-
läggningen Efter inbyggnad ska inte golvtemperatu-
ren överstiga 27° C , se /89/.

 
2.2 Fuktkvotskrav i olika 
 standarder
2.2.1 Generellt – olika sätt att uttrycka
fuktkvotskrav
Otydliga fuktkvotskrav: Ett problem inom trä-
branschen är att fuktkvotskraven beskrivs på olika 
sätt och ofta på ett felaktigt sätt. Kraven går många 
gånger att tyda på olika sätt. Exempel på ett vanligt 
krav från byggindustrin är ”Virket ska ha en fuktkvot 
på 16–18%”. Är det medelfuktkvoten i ett virkesparti 
som menas (eftersom fuktkvotsintervallet är så litet) 
eller är det ett mycket strängt krav där allt levererat 
virke ska ligga inom 16–18 %? Eller är det kanske så 
att kravet innebär att huvuddelen av virket ska ligga 
inom 16–18% eller kanske att fuktkvoten ska vara 
max 18 %.

Ett annat problem är att angivna krav har så litet 
fuktkvotsintervall att kravet tekniskt inte går att upp-
fylla. 

Vi har också problemet med att fuktkvotskrav ut-
formas med 100 %-iga krav. Det är inte rimligt så 
länge man inte har allkontroll vid sågverken med en 
fuktkvotsmätare med mycket hög mätnoggrannhet. 
Sådana mätare finns ännu inte på marknaden, kapitel 
4.2.3.3. 

Den svenska fuktkvotsstandarden SS 23 27 40: 
Den svenska fuktkvotsstandarden togs fram 1989 och 
modifierades 1991 och upphörde att gälla strax före 
2006. Den togs fram i syfte att ge information om den 
fuktkvotsspridning man normalt producerade för de 
tre mest sålda fuktkvotsnivåerna (fuktkvotsklasserna) 
8, 12 och 18 %. Det går att med dagens teknik på 
begäran producera en mindre fuktkvotsspridning för 
varje klass. Vid en tvist finns ett avsnitt i standarden 
som beskriver hur kontrollen ska gå till på ett tekniskt 
och juridiskt riktigt sätt.

Fuktkvotsstandarden har den nackdelen att kravet på 
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fuktkvotsspridning i levererat virke inte var valbart. 
Dessutom kan bara tre fuktkvotsnivåer väljas samt 
fuktkvotsnivån klass S som kallas ”leveranstorrt” och 
motsvarar det som förr kallades ”skeppningstorrt”. 
Med leveranstorrt menas att 97,7 % av det levererade 
virket ska ha en fuktkvot som är lika med eller mindre 
än 24 %. Klass S är mycket lik klass 18 och fuktkvots-
spridningen för klass S är något mindre än för klass 
18, vilket många inte tycks känna till. Nackdelen med 
klass S är att det inte finns en nedre gräns för fuktkvo-
ten. Klassen är därför inte är lämplig för byggvirke. Av 
samma anledning är det olämpligt att utforma AMA-
nytts förslag på ”högst 18 %” för byggvirke. Det blir 
bl a alldeles för stora krympningsskillnader om en  
nedre gräns inte finns. Det finns också anvisningar för 
hur kraven ska utformas för andra fuktkvotsnivåer, se 
figur 2.2.1. Dessutom är det alltid möjligt att ställa 
ett hårdare krav på fuktkvotsspridningen än vad som 
anges i svensk standard. Många sågverk klarar att le-
verera en betydligt mindre fuktkvotsspridning via en 
konditioneringsfas i slutet av torkningsprocessen.  

Figur 2.2.1 Fuktkvotsklasser enligt SS 23 27 40 (de inringade klasserna). Övriga fuktkvotsklasser är extrapo-
lerade enligt /18/.

De icke inringade fuktkvotsklasserna i figur 2.2.1 är 
i tabellen utformade på samma sätt som standardens 
klasser. Maximal tillåten fuktkvotsvariation för tun-
nare respektive grövre virke utgör standardens krav. I 
tabellen har fuktkvotsvariationen räknats om till stan-
dardavvikelse. Standardavvikelsen är betydligt lägre 
för klass S än för klass 18 vid 18 % fuktkvot, Träteks 
handledning ”Torkat virke – att välja rätt torknings-
kvalitet”, B Esping/I Ekdahl, Trätek 1998. (En ny ver-
sion utkommer april 2006.)
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Den europeiska fuktkvotsstandarden SS-EN 
14298 med Bedömningsstandarden  SS-ENV 
12169. Dessa två standarder har nu ersatt den svenska 
fuktkvotsstandarden SS 23 27 40. Med SS-EN 14298 
bestäms torkningskvaliteten och med SS-ENV 12169  
beskrivs hur kontrollen ska gå till på ett tekniskt och 
juridiskt riktigt sätt vid en tvist. 

Liksom i den svenska standarden finns en standard-
kvalitet på torkningen men dessutom finns en valfri 
kvalitetsnivå, som är uppbyggd på samma sätt som 
standardtorkningen, d v s man kan valfritt välja hur 
stor fuktkvotsspridningen får vara. 

I stället för ett fuktkvotsintervall, som en viss mängd 
av partiet ska uppfylla har man i EN-standarden både 
en målfuktkvot (önskad fuktkvot), tillåten avvikelse 
av målfuktkvoten och en tillåten övre och undre fukt-
kvotsgräns för virket i partiet. 93,5 % av partiet ska 
ligga mellan  den övre och undre gränsen.

Tyvärr är de nya SS-EN-standarderna ganska kom-
plicerade. SP Trätek tar därför fram en väl illustrerad 
handledning som med hjälp av tabeller och checklis-
tor beskriver hur leverans- och mottagningskontroll 
ska utföras. Dessutom finns förslag till lämpliga fukt-
kvotsnivåer för olika träprodukter. Handledningen 
ges ut i april 2006.

Standarden använder inte standardavvikelse för 
fuktkvotsvariationen i ett parti virke. Fuktkvotsva-
riationen anges i stället med ett intervall som ligger 
inom 1,3 x målfuktkvoten och 0,7 x målfuktkvoten. 
(Detta gäller standardkvaliteten.) Byggindustrin bru-
kar uttrycka krav för en maximal fuktkvot i samband 

  Fuktkvot, % Standard- Fuktkvot, % Standard
 Fuktkvotsklass Virkestjocklek avvikelse Virkestjockled avvikelse
  > 25 mm s < 25 mm s
 6 4,2-7,8 1,3 3,6-8,4 1,7
 8 6,5-9,5 2,1 6,0-9,5 2,5
 9 7,5-10,5 2,1 7,0-11,0 2,9
 10 8,0-11,5 2,5 8,0-12,0 2,9
 11 9,0-12,5 2,5 8,5-13,0 3,2
 12 10,0-14,0 2,9 9,0-14,0 3,6
 13 10,5-15,0 3,2 9,5-15,0 3,9
 14 11,0-16,0 3,6 10,0-16,5 4,6
 15 12,0-17,5 3,9 11,0-18,0 5
 16 12,5-19,0 4,6 11,5-19,5 5,7
 17 13,5-20,0 4,6 12,5-20,5 5,7
 18 14,0-22,0 5,7 12,0-22,0 7,1
 S < 24,0 (3,0 vid 18 %) < 24,0 (3,0 vid 18 %)



med krav mot mikrobiella angrepp. Ett sådant krav 
bör byggbranschen räkna om till den metod som an-
vänds i SS-EN 14298. För detta kan tabellen i kapitel 
12.2.18 användas.

Sågverken använder sig av standardkontrakt. SS-
EN 14298 finns nu med i det svenska Sveakontraktet 
och Englandskontraktet.

Metod för bedömning av inre spänningar SS-ENV 
14464. Denna standard är indirekt även en fuktkvots-

standard. Standarden bör användas om man vill att 
virket, förutom att det ska ha låga inre spänningar, 
även får en utjämning av fuktkvoten i ett parti virke. 
Spänningarna mäts indirekt med ett ”klyvprov”. Om 
ett krav ställs att virket ska ha ett klyvgap på i medel-
tal 1 mm kommer virket att konditioneras i samband 
med virkestorkningen. Ett parti virke som har kon-
ditionerats på detta sätt kommer att ha en reducerad 
fuktkvotsspridning. 

Standarderna kan köpas hos: 
SIS, Stockholm, tel: 08-555 520 00, e-post: info@sis.se 

http://www.sis.se/

2.2.2 Träffbild för medelfuktkvoten
”Önskad fuktkvot”uö är ett uttryck för vad som är 
lämplig fuktkvot i trämaterialet när produkten används 
och/eller tillverkas. Vid köp, produktion och leverans 
av virke måste man emellertid hänföra den önskade 
fuktkvoten till medelfuktkvoten för ett parti virke. Vid 
beställning av virke är det därför lämpligt att ange en 
önskad medelfuktkvot för partiet. I praktiken är det 
emellertid omöjligt att uppnå önskad medelfuktkvot 
för ett virkesparti med bättre precision än ca 1 fukt-
kvotsprocent vid låga medelfuktkvoter på grund av 
att dagens mätteknik inte klarar bättre precision vid 
styrning av virkestorkarna. Vid höga medelfuktkvoter 
blir precisionen sämre

Torkoperatörerna vid sågverken torkar virket till en 
önskad medelfuktkvot um (målfuktkvot umål). Precisio-
nen, att pricka den önskade fuktkvoten för ett parti 
virke, är ungefär 1 fuktkvotsprocent vid låga medel-
fuktkvoter. Vid höga medelfuktkvoter är precisionen 
1,5–2,0%, figur 2.2.2.

Figur 2.2.2 Spridning av målfuktkvot vid torkning av ett parti virke.

2.2.3 Fuktkvotens variation inom ett 
virkesparti
Ytterligare ett viktigt mått på fuktkvoten är hur denna 
varierar mellan de enskilda virkesstyckena i ett parti. 
Variationen uppstår beroende på bl a olikheter i träma-
terialet – givna av naturen (främst densiteten) – eller 
på var i torkpaketet virkesstycket befunnit sig. Denna 
variation kan nedbringas avsevärt vid en konditione-
ringsfas i virkestorken. 

Med virkesparti menas här en leverans av enhetligt 
virke med enbart ett träslag, en virkestjocklek och 
bredd. Partiets fuktkvoter är då ur statistisk synpunkt 
normalfördelad.

När fuktkvoten i ett parti virke är normalfördelad el-
ler nästan normalfördelad är det lätt att beräkna ett 
spridningsmått som kallas standardavvikelse, s. Stan-
dardavvikelsen s kan enkelt beräknas med en mini-
räknare. Detta görs av de flesta torkoperatörer. Ofta 
använder man också begreppet fuktkvotsspridningen 
s , t ex fuktkvotsspridningen s = ± 1,5 %.

Statistiskt sett innebär detta att om man multiplicerar 
s med 2, får man det intervall som omfattar i stort sett 
95 % av virket, d v s 95 % av virket varierar ± 3 % 
kring fuktkvotens medelvärde, förutsatt att tillräckligt 
antal prov har tagits från partiet. 
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Figur 2.2.3 Figuren (histogrammet) t v. Fuktkvoten hos de olika virkesstyckena i ett parti kommer att variera 
kring en medelfuktkvot – i detta fall 8 %. Figuren t h. I statistiska beräkningar använder man den s k stan-
dardavvikelsen som ett spridningsmått. Genom en enkel statistisk beräkning med en billig miniräknare får man 
fram att den snedstreckade delen A motsvarar standardavvikelsen s = ± 1,5 %. Detta streckade område omfat-
tar då alltid 68 % av mätningarna. Det är mer praktiskt att veta inom vilket intervall ”de flesta” mätningarna 
(t ex 95 %) omfattas. En statistisk regel säger att en fördubbling av s ger detta intervall, d v s det gula interval-
let B. Man säger då att: 95 % av mätningarna ligger inom ± 3,0 % (5–11 %)

2.2.4 Fuktkvotens variation i virkets tvärsnitt
Denna kvalitetsfaktor har tidigare inte använts i pro-
duktbeskrivningar. Fuktkvotsvariationen i virkets 
tvärsnitt, den s k fuktkvotsgradienten, beror på att 
torkningen av virket sker utifrån och in, vilket ger en 
torrare yta och en fuktigare inre del. I praktiken kan 
det vara lika viktigt att ställa krav på fuktkvotsgradi-
enten som på fuktkvotsspridningen. Vid uppsågning 
av virke med en fuktkvotsgradient i tvärsnittet, får 
man både högre och lägre fuktkvot i ett och samma 
virkesstycke. Detta är av stor betydelse vid t ex lim-
ning av ämnen och skivor. Vanligast exempel är lim-
fog/möbelfog där limningsresultatet anses äventyrat 
vid skillnader större än 2 fuktkvotsprocent mellan 
lamellerna.

I virke som inte klyvs, t ex bjälkar och regelvirke, 
är fuktkvotsvariationen i virkets tvärsnitt inte av in-
tresse.

Ett annat skäl till varför fuktkvotsgradienten är vik-
tig, hänger samman med den krympning som sker i 
virkesstycket under och efter torkningen vid sågver-
ket. Denna krympning kommer att ske på så sätt att 
restspänningar (torkningsspänningar) uppstår. Något 
som leder till att om virkesstycket klyvs kommer de-
larna att kupa sig. Fuktkvotsgradienten kan i stort sett 
elimineras genom en enkel process i virkestorken – i 
en konditioneringsfas, kapitel 1.1.3.

Figur 2.2.4 Exempel på fuktkvotsvariation i en plan-
kas tvärsnitt.

2.3 Lämplig fuktkvot
När ett träd fälls och sågas till bräder och plank inne-
håller det stora mängder vatten. Mindre mängd i kärn-
veden och mera i splintveden. Splintveden är den i 
medeltal ca 4 cm yttre delen av stockens periferi. För 
att ett parti virke ska vara användbart, torkas detta i 
sågverket eller träindustrin från i genomsnitt 85 % 
fuktkvot till en lämplig önskad medelfuktkvot – t ex 
så lågt som till medelfuktkvoten 8 % för golvvirke 
och så högt som medelfuktkvoten 18 % för takstolar. 
Kring dessa medelfuktkvoter har man alltid en viss 
fuktkvotsspridning mellan virkesstyckena i partiet, 
kapitlen 1.2.1.2 och 2.2.3.

Jämviktsfuktkvoten styrs av den relativa luftfuktig-
heten och temperaturen och med dess variationer över 
året. Fuktkvoten i träet i en byggnad är alltså inte kon-
stant utan kommer att anpassa sig till sin omgivning. 
I t ex ett vanligt boningshus får virket i husets yttre 
delar en medelfuktkvot mellan ca 12 till 22 % och i 
dess inre delar mellan ca 3 och 12 %, se figurerna i 
kapitel 1.2.2.

Med ”lämplig medelfuktkvot” menas dels att risken 
för svampskador elimineras, dels att för stor krymp-
ning, svällning eller andra formförändringar inte 
uppstår i byggnaden. 

Svamptillväxt: Virke med lägre fuktkvot än 24 % 
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brukade förr kallas skeppningstorrt men kallas sedan 
1989 i den nordiska standarden SS 23 27 40 för le-
veranstorrt. Detta var den maximala fuktkvotsgräns 
som virket kunde ha vid leverans och lagring hos kun-
den. 

I dag ställs lite högre krav på att det inte uppstår 
svamptillväxt. Det beror bl a på att allt fler människor 
får allergiska reaktioner av för mycket mikroorga-
nismer samt av emissionerna från nya material eller 
materialkombinationer. För hög fuktkvot kan även 
initiera obehaglig lukt. Både mikroorganismer och 
skadliga emissioner ökar vid hög fuktighet. Gränsen 
för maximal fuktkvot i byggnormerna har därför un-
der åren sänkts successivt från max 22 %, sedan max 
20 % och nu rekommenderas för inbyggt regelvirke 
och bjälklag max 18 %. Maxfuktkvoter bör räknas om 
så att de uttrycks enligt SS-EN 14298.

Virkesanvändarnas krav på allt lägre fuktkvoter 
medför att virke som produceras vid sågverken får 
ökad formförändring. HusAMAs rekommendation 
på maximalt 18 % fuktkvot för inbyggnadsvirke är en 
rejäl sänkning från tidigare ”klass 18” enligt SS 23 27 
40. En sådan rekommendation innebär att sågverken 
bör inrikta sig på mindre fuktkvotsspridningar genom 
konditionering i stället för att enbart sänka medelfukt-
kvoten.

Formförändringar: När virket tar upp fukt sväller 
det och när det avger fukt krymper det. Om virket av-
ger fukt ökar skevhet, kantkrok, flatböj och kupning 
och om virket tar upp fukt minskar deformationerna 
på motsvarande sätt. En tumregel är att virke krym-
per eller sväller tvärs längdriktningen med 0,25 % för 
varje % fuktkvotsändring. Lätt virke krymper mindre 
och tungt virke krymper mer.

För att minimera risken för både svamptillväxt och 
fuktbetingade formförändringar ska medelfuktkvoten 
för inköpt virke ungefär motsvara den s k jämvikts-
fuktkvot, som virket antar i den miljö, i det klimat, där 
det ska användas, se figur i kapitlen 1.2.2 och 1.2.3 
Eftersom månadsmedelvärdet för jämviktsfuktkvoten 
varierar under året är den ”lämpliga fuktkvoten” un-
gefär jämviktsfuktkvotens medelvärde under året. Det 
är emellertid möjligt att ha en målfuktkvot för vägg-
reglar och golvbjälkar inomhus och en målfuktkvot 
utomhus. En lämplig kompromiss är medelfuktkvoten 
12 ± 1,5% respektive 15 + 1,5/-2,0 % (alternativ 2 i 
kapitel 2.4). Andra kravnivåer för ”lämplig fuktkvot” 
finns i kapitel 9. 

Både gamla och nya fuktkvotsstandarder använder 
sig av termerna önskad medelfuktkvot (målfuktkvot) 
och fuktkvotsspridning. Ovanstående ”maximala fukt-
kvoter” bör därför räknas om till detta system. Detta 
kommer att underlätta förståelsen för de redan rätt 
komplicerade fuktkvotsstandarderna med dess statis-
tiska kontrollmetoder.

2.4 Leveranskrav
Vid köp av ett virkesparti bör fuktkvotskraven formu-
leras efter den nya europastandarden SS-EN 14298 ef-
tersom den gamla SS 23 27 40 är indragen. Sannolikt 
kommer ändå SS 23 27 40 att användas av en del tills 
alla träproduktsstandarder har ändrat fuktkvotskraven 
enligt SS-EN 14298. Köparen kan dock beställa en 
bättre kvalitet med den nya EN-standarden.

SS 23 27 40: Standarden ska inte användas efter 
2005.

SS-EN 14298: I denna trätorkningsstandard är 
det enkelt att välja rätt torkningskvalitet (fuktkvots-
spridning) för ett parti virke. Standarden gäller bara 
för målfuktkvoter från 7 % till 18 %. Utgår man från 
AMA-nytts rekommendation för inbyggt virke (reg-
lar, bjälkar ...) att ”fuktkvoten får högst vara 18 %” 
kan kravet se ut på följande sätt enligt EN-standar-
den:

Alternativ 1
1) Målfuktkvoten umål ska vara 16 %.
2) 93,5 % av virkespartiet ska ha en individuell fukt-

kvot mellan 11,2 % och 20,8 %.
3) Medelfuktkvoten um får variera mellan 13,5 % och 

18 %.
4) Kontrollmätning ska ske enligt ENV 12169:2000 

och AQL 6,5 med undantag att virkesstycken i le-
veranspaketets yttre delar inte ska inkluderas.

Alternativ 2
1) Målfuktkvoten umål ska vara 15 %.
2) 93,5 % av virkespartiet ska ha en individuell fukt-

kvot mellan 10,5 % och 19,5 %.
3) Medelfuktkvoten um får variera mellan 13,0 % och 

16,5 %.
4) Kontrollmätning ska ske enligt ENV 12169:2000 

och AQL 6,5 med undantag att virkesstycken i le-
veranspaketets yttre delar inte ska inkluderas.

Alternativ 3
1) Målfuktkvoten umål ska vara 14 %. 
2) 93,5 % av virkespartiet ska ha en individuell fukt-

kvot mellan 9,8 % och 18,2 %. 
3) Medelfuktkvoten um får variera mellan 12,0 % och 

15,5 %.
4) Kontrollmätning ska ske enligt ENV 12169:2000 

och AQL 6,5 med undantag att virkesstycken i le-
veranspaketets yttre delar inte ska inkluderas.

När sågverken tar fram dessa alternativ brukar de 
mäta fuktkvotsspridningen genom att beräkna fukt-
kvotens standardavvikelse för de olika alternativen 
(se även kapitel 12.2.18):
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Alternativ 1
1) Målfuktkvot umål 16 % med tillåten variation -2,5 

och +2,0 %.
2) Fuktkvotens standardavvikelse s 2,6 % vid umål     

16 % ; s 1,5 % vid umål 13,5 % ;  s 1,8 % vid umål               
18 %.

Alternativ 2
1) Målfuktkvot umål 15 % med tillåten variation -2,0 

och +1,5 %.
2) Fuktkvotens standardavvikelse s 2,4 % vid umål      

15 % ; s 1,7 % vid umål 13,0 % ;  s 2,0 % vid umål 
16,5%.

Alternativ 3
1) Målfuktkvot umål 14 % med tillåten variation -2,0 

och +1,5 %.
2) Fuktkvotens standardavvikelse s 2,3 % vid umål 

14%; s 1,5 % vid umål 12,0 %;  s 1,8 % vid umål 
15,5%.

För att undvika skevhet och kantkrok ska inte en 
onödigt låg fuktkvot krävas. Men å andra sidan ska 
fuktkvoten inte vara så hög att mögel uppstår. I all-
mänhet är det inte leveransfuktkvoten som är för hög 
utan uppfuktning sker huvudsakligen på grund av 
nederbörd. Av samma anledning ska inte en för låg 
fuktkvotsnivå inhandlas för att virket ska ”tåla en del 
nederbörd”.

2.5 Krav på emballaget
Virke ska aldrig utsättas för nederbörd eller smuts-
stänk. Både vid transporten och efter avlastningen ska 
virket vara skyddat. Begär alltid att byggvirket ska le-
vereras med täckt bil för att förhindra smuts och upp-
fuktning. Virket ska ha 5-sidigt heltäckt emballage, 
kapitel 3.2 figur 3.2.1.

Ett sådant emballerat virke kan under ca en vecka 
motstå uppfuktning på grund av hög luftfuktighet i 

samband med regn eller dimma. Dessutom behöver 
leveransen inte komma i skydd omedelbart efter loss-
ning, se vidare kapitel 3.2 – 3.4.

För vissa leveranser kan man begära att leverantö-
ren sätter in en fuktindikator i lasten. I dag finns bil-
liga RF-indikatorer som kan fästas på virket. Sensorn 
är inte större än ett visitkort, har inga batterier och 
behöver inte kalibreras. Ju större del av indikatorrem-
san som är färgad, desto längre tid har fuktnivån i om-
givningen varit fuktigare än gränsen hos indikatorn. 
Indikatorn behöver inte avläsas omedelbart, indike-
ringen finns kvar flera månader. Mätresultatet visar 
den sammanlagda tiden som fuktnivån varit högre än 
gränsvärdet. Det är också på det sättet mögeltillväxt 
sker. Indikatorn finns med gränsvärdena 32 %, 50 %, 
58 %, 75 %, 85 % och 97 % för kontroll av olika ma-
terial t ex snickerivirke och byggvirke. För  kontroll 
av trämögelrisk är 75 % och 85 % lämpliga. Indika-
torn säljs av Alfasensor AB.

Förutom fuktindikatorer kan man för större partier 
montera in mikrodataloggrar som kontinuerligt loggar 
RF. Man kan då se tidpunkten för eventuella fuktstör-
ningar. Sådana dataloggrar finns hos de flesta företag 
som säljer utrustning för klimatmätning.

2.6 Krav på mätningar
Vid beställning av virke ska man kräva att leveran-
tören har kontrollerat den beställda fuktkvoten. Om 
virket utgör en del av ett annat leveranspaket som t ex 
bygghandeln har tagit virket från, ska han notera den 
fuktkvot detta paket är märkt med. 

Tyvärr är det fortfarande vanligt att sågverken som 
både torkat virket och kontrollmätt virket inte märker 
leveranspaketen med den fuktkvot de uppmätt. Som 
kund ska man kräva att varan minst är märkt med 
medelfuktkvot och fuktkvotsspridning, se figurerna 
3.2.1 och 3.2.2.
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2.7 Kom ihåg

■ Gör som japanerna – ta reda på vad du behöver för torkningskvalitet för ditt ändamål, ange 
kravet på korrekt sätt i beställningen (t ex enligt SS-EN14298, se kapitel 2.4) och reklamera 
om kravet inte är uppfyllt.

■ Svenska sågverk kan producera en torkningskvalitet du behöver – men du måste fråga efter 
den.

■ Virke för ”varma” innerväggar, ”varma” bjälklag, etc bör ha en lägre fuktkvot än virke för 
”kalla” ytterväggar, ”kalla” bjälklag, etc.

■ Kräv i beställningen att virket ska levereras så att det inte fuktas upp av uteluften samt att 
virket är skyddat för nederbörd.

■ Den svenska/nordiska standarden SS 232740 fuktkvotsklass 18 innebär att virket får ha en  
så stor fuktvariation att formförändringar i byggnaden blir för stor samt att fuktkvoten får 
vara så hög att mögelrisken är uppenbar

■ Följ HusAMAs rekommendationer för fuktkvot − förutom att max 18 % är för hårt krav och 
felaktigt uttryckt enligt EN-standarden. Använd uttryck och krav enligt EN-standarden.

■ En tumregel: Ungefär 95 % av fuktkvoterna i ett virkesparti sprider sig kring medelfuktkvo-
ten maximalt med ± 0,2 gånger medelfuktkvoten. Exempelvis med medelfuktkvot um = 15 
% sprider sig 95 % av virket i partiet med 15 ± 0.2 · 15 =15 ± 3 %.

■ Ytterligare en tumregel: En beställd medelfuktkvot brukar maximalt avvika med ± 0,1 
gånger um. Exempelvis vid beställd medelfuktkvot på um =15 % kommer leverat virke ha en 
medelfuktkvot mellan 15 ± 0,1 · 15 = 15 ± 1,5 % eller mellan 13,5–16,5 %.

■ Ställ inte orimliga krav vid beställning av en viss fuktkvot – t ex att allt virke ska ligga inom  
18 ± 2 %.  

■ Önskar man så liten fuktkvotsspridning i virkespartiet som möjligt ska konditionerat virke 
beställas. Samtidigt blir fuktkvotsgradienten utjämnad. För att kunna kontrollera att virket 
är konditionerat ska man beställa virke med ett ”medelklyvgap” på 1 mm enligt standarden 
SS-ENV 14464, se kapitel 1.1.3. (Sågverken kan konditionera virket i virkestorken så att 
både fuktkvot och spänningar utjämnas.)

■ Ska virket klyvas (till panel eller golvvirke) är det lämpligt att virket har konditionerats. En 
konditionering minskar virkets fuktkvotsgradient och torkningsspänningar. Detta innebär 
att virket får mindre formförändringar, kapitel 1.1.3.
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Detta kapitel är delvis baserat på häftet ”Att bygga 
torrt” av Tore Hansson/Trätek, 1989 med teckningar 
av Henrik Lundberg. Häftet är sedan länge slutsålt. 
Behovet av kunskapen är emellertid lika stor då som 
nu. 

3.1 Inledning
Ingen byggmästare kan ha undgått att ha läst om 
alla de omfattande ”byggskandaler” som förorsakats 
av fuktigt virke. Orsaken till fuktigt virke är i första 
hand:

■ felaktig hantering av virket vid byggarbetsplatser-
na – både vid lagring av virket och under byggpro-
cessen,

■ i andra hand felaktig täckning vid leverantörens 
lagring eller vid dess transport,

■ i tredje hand övriga orsaker såsom: felaktigt em-
ballage, felaktigt torkat eller lagrat virke vid såg-
verket, felaktigt beställd fuktkvot (eller att inga 
krav över huvud taget ställts). 

De flesta fuktproblemen upptäcks för sent. Svamp-
tillväxten har stannat upp genom att virket ”självtor-
kat” i rumsklimatet. Då blir det ofta svårt för husäga-
ren att härleda orsaken men svampar och lukt finns 
ofta kvar och ökar vid återuppfuktning såsom vatten-
läckage, översvämning, takläckage, etc. Tillkallas ex-
pertis brukar orsakssammanhanget klaras ut. Kunska-
perna om ”att bygga torrt” är fortfarande mycket låg 
på byggarbetsplatserna. Utbildningsbehovet är stort. 
Kunskapen finns tillgänglig och måste spridas till hela 
byggsektorn. 

3. Hantering av virke på arbetsplatsen

Figur 3.1.1 Under byggtiden ska en byggnad skyddas mot nederbörd.

De värst utsatta ställena i byggnaden är syllen mot 
betongplatta där vattnet har svårt att avdunsta – sär-
skilt när fukten byggs in. Virkets ändar, isolering och 

gipsskivor suger snabbt upp fritt vatten, bilden t.h. i 
figur 3.1.1. Skadorna ger sig ofta tillkänna långt efter 
att skadan har uppstått. Kommer virket från storm-
fällt timmer eller har virket blånad tar det i allmänhet 
också snabbt upp vatten.

När fuktigt virke byggs in i ett hus kommer uttork-
ningen att gå mycket långsamt – upp till över ett år. 
Har uppfuktningen av byggvirket genom nederbörd 
gått för långt måste virket friläggas och torkning ske 
med avfuktare (låg temperatur) med efterföljande 
byggtork (förhöjd temperatur). Det är ofta syllar/reg-
lar mot betongplatta som är ett problem – särskilt i 
kombination med byggplast och mineralullsisolering, 
se vidare kapitel 10. Tyvärr är det vanligt att just syl-
larna är dåligt torkade av impregnerarna.  

Eftersom det nästan alltid finns svampsporer/diaspo-
rer i luften kommer dessa att börja växa på virket som 
nått kritiska fukttillståndet, se kapitel 9.3. Vanligtvis 
etablerar sig mögel- och blånadssvampar först mycket 
snabbt och därefter bakterier och rötsvampar. Svam-
parna har förmåga att binda mer vatten. När möglet 
har växt till med svamptrådar och fruktkroppar (my-
cel), kan dessa spridas till rumsluften, varvid personer 
med anlag för allergier kan få besvär. Svamparterna 
har olika toxitet – en del är starkt allergiframkallande 
medan andra knappast påverkar någon.  

Lilla bilden i figur 3.1.2 visar hur änden av syllen 
och den stående bjälken har mörknat av det upptagna 
kapillära vattnet, se kapitel 1.3.1. Förutsättningarna 
för trämögelpåväxt är mycket stora. Uttorkningstiden 
för en syll på platta är ca 4 gånger längre än om den 
torkar fritt. Sätts väggskivor upp stängs fukten in och 
rötrisken blir uppenbar.

Bakterierna (främst gruppen Actinomycetes, s k 
strålsvampar) har en speciell unken lukt, som ibland 
även ger upphov till en ofta kallad ”mögellukt”.

Med tiden växer även rötsvampar och bryter ned 
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Figur 3.1.2 Dagen innan man hann 
sätta upp taket på detta prefabricera-
de hus regnade det. Spånskivegolvet 
på andra våningen täcktes av vatten. 
När taket kommit upp var det fredag 
eftermiddag. När bygget fortsatte ef-
ter helgen hade spånskivegolvet och 
regelvirket ovanpå golvet sugit upp 
en hel del vatten kapillärt. 

träet och hållfastheten försämras, se vidare kapitel 
1.4.

Ovan beskrivna fuktproblem förorsakades av neder-
börd. Ett annat fuktproblem vid byggarbetsplatsen är 
att rätt hantera inomhusmaterial såsom snickerivirke 
och snickeriprodukter, vilka senare ska utsättas för 
rumsklimat. Om utomhuslagrat virke tas in i upp-
värmt rumsklimat krymper virket. Detta är självklart 
för de flesta. Men det är mindre känt att krympningen 
vissa årstider blir mycket stor. En 100 mm bred golv-
bräda som lagrats till jämvikt utomhus i december 
och därefter monteras inomhus, kommer i medeltal 
att minska sin fuktkvot från 20 % till 4,7 % och därvid 
krympa 3,8 mm! Särskilt snickerivirke såsom lister, 
foder, golvbräder, invändiga golv- och väggreglar, etc 
ska hållas lagrade i torra uppvärmda utrymmen. Även 
spontade tak och väggpanel för inomhusbruk ska lag-
ras torrt. I stället för spontad panel kan exempelvis 
spårpanel eller lockpanel användas om det är svårt att 
hålla virket torrt. Dessa klarar mycket stora fuktrörel-
ser utan att störande springor uppstår. 

Ett motsatt problem till krympning förekommer då 
och då. Råspont för yttertak som levererades i ett 
klosslagt bandat paket kan få takteglet att resa sig då 
bräderna går i jämvikt med uteluften. Det klosslag-

da virket hade vid ett tillfälle lagrats vid sågverket i 
nästan ett halvår. Paketet var bara emballerat med en 
liten kvartshuv. Trots denna långa tid visade det sig 
att virket höll en fuktkvot på omkring 10 % före upp-
sättning! Detta kunde konstateras då flera virkespaket 
fanns kvar i ett lager efter att takteglet hade börjat resa 
sig. Virket svällde 2,5 % genom fuktkvotsökningen 
från 10% till 18-20% den hösten. Med detta exempel 
kan man dra flera slutsatser:
■ Fuktkvoten i virket kan vara både för låg eller för 

hög och bör därför kontrolleras vid mottagnings-
kontrollen.

■ Tunna virkesdimensioner kan lätt bli för torra vid 
sågverkens torkning. Orsaken är att bräder normalt 
torkas till något lägre fuktkvot än plank då bräder 
har en större fuktkvotsvariation än plank vid sam-
ma medelfuktkvot, se kapitel 12.2.11 och 1.2.1.2.

■ Bandade klosslagda virkespaket ”emballerar sig 
själv” (klosslagt = tätt sammanpressat virke med 
hjälp av stålband). Huvuddelen av virkespaketet 
fuktas inte upp av uteluften förrän efter mycket 
lång tid – en fritt liggande bräda kommer i jämvikt 
med uteluften en höstdag redan efter ett par veckor. 
Jämviktsfuktkvoten en höstmånad är 18-20 %.

Figur 3.1.3 Ett effektivt skydd innan taket kommer på plats. Man undviker 
alla problem med regnvatten som lägger sig kapillärt i regelskarvar och 
mellan grundplatta och regelvirke. Mögelpåväxt och ”sjuka hus” undviks 
och den effektiva arbetstiden under bygget ökar. 
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3.2 Levererat virke
Det är viktigt att virke hanteras rätt från leverans tills 
dess att det är inbyggt. Små som stora virkesleve-
ranser av vanligt byggvirke ska vid leveransen vara 
paketerade/emballerade, bandade och regnskyddade. 
Lastas virket ur t ex en lastbil ska virket omedelbart 
lagras enligt kapitel 3.3, d v s regnskyddas på lämpligt 
sätt. 

Virke för inbyggnad i rumsklimat (virke med låg 
fuktkvot) ska vara 6-sidigt plastemballerat eller pla-
neras för leverans så att det omedelbart kan byggas in 
när det har levererats samtidigt som bygget har varit 
uppvärmt en tid till rumstemperatur.

Går det inte att planera på detta sätt måste virket 
lagras i ett utrymme med ett klimat som motsvarar 
jämviktsfuktkvoten 7-9 %. Virket ska behålla sin 
bandning och sitt emballage tills det ska byggas in i 
huset. Bygget ska då om möjligt vara så tätt att rums-
temperatur kan hållas och att det mesta av byggfukten 
har torkats bort. 

Är lagringstemperaturen 10-20°C ska RF vara 35-
50% och är den 0°C ska RF vara 30-45%, se tabell 
eller kurvor för jämviktsfuktkvoten i Kapitlen 1.2.2 
och 12.2.1. I tveksamma fall ska RF mätas, se kapitel 
6.3.

Figur 3.2.1. Några olika 5-sidiga emballage för bygg-
virke.

Observera i figur 3.2.1 att det impregnerade virket 
inte har emballerats. Eftersom man ofta enbart brukar 
yttorka impregnerat virke har man inte emballerat det. 
Används sådant virke där krympning inte inverkar på 
slutresultatet har man ofta tyckt att emballage inte är 
nödvändigt. Detta är en felaktig uppfattning. Både 
oimpregnerat och impregnerat virke möglar, även om 
det tar längre tid att utveckla mögel på impregnerat 
virke. Dåligt torkat impregnerat virke är en fuktkälla. 
I en konstruktion med oimpregnerat virke intill det 
impregnerade virket innebär också risk för mögelpå-
växt på det oimpregnerade virket, t ex i kombinatio-
nen impregnerad syll och oimpregnerad regel.

Leverans av virke till en byggarbetsplats sker på två 
sätt:

■ Leveranspaket med måttbeställd längd, fuktkvot, 
etc för specifik montering i byggnaden.

■ Leveranspaket av högfrekvent standardprodukt i 
sågfallande längd, t ex råspont, ytterpanel, etc.

Båda dessa leveranspaket ska vara bandade, embal-
lerade med väderskyddande material och märkta så 
det bland annat framgår vilken fuktkvot virket har. 

Det rekommenderas också att virkets sågdatum och 
sågverkets uppmätta fuktkvot anges. Detta är möjligt 
eftersom sågdatum ofta anges på leveranspaketen från 
sågverken samt att många sågverk numera har in-line 
fuktkvotsmätare, som mäter varje virkesstycke. Även 
hyvlerier börjar skaffa sig in-linefuktkvotsmätare. 
Det som kan försvåra märkningen är att byggvaru-
handeln måste överföra dessa data om de delar upp 
sågverkens/hyvleriets leveranspaket till flera mindre 
leveranser till byggare. Sågdatum är av intresse bl a 
för bedömning av fuktkvotsgradientens utveckling 
och att lång tid mellan sågning och inbyggnad innebär 
att den vid sågverket uppmätta fuktkvoten kan avvika 
från den verkliga fuktkvoten.

Figur 3.2.2 Exempel på paketspecifikation från såg-
verk.

Paketspecifikationen från sågverken till bygghand-
larna innehåller även intressanta data för byggaren. 
Men sågverk har inte samma mängd data på sina spe-
cifikationer. Man mäter inte alltid fuktkvoten för varje 
virkesstycke, men det blir allt vanligare med in-line 
fuktkvotsmätare. Dessa mätare mäter den verkliga 
medelfuktkvoten och fuktkvotsvariationen i virkes-
partiet. Som virkesköpare ska man kräva att leve-
ranspaketen till bygget ska ha uppgifter om paketets 
verkliga fuktkvot – inte bara den s k målfuktkvoten 
(den önskade fuktkvoten). Fuktkvotsvariationen i en 
virkesleverans är lika intressant som partiets medel-
fuktkvot.
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3.3 Skydd mot nederbörd
Virkespaketen skall skyddas mot regn och blötsnö. 
Detta kan ske på olika sätt:

Under tak. I magasin kan virkespaket utan täckning 
stå helt oskyddade. Saknas väggar bör virkespaketen 
dock ha någon enkel pappers- eller plasttäckning.

Täckta paket. På marknaden finns system att täcka 
paket som är så täta mot nederbörd att de kan stå ut-
omhus utan att ta skada. En förutsättning är att täck-
ningen inte är skadad så att vatten tränger in i paketen. 
Om man upptäcker att täckningen av ett lagrat paket 
läcker, skall paketet omedelbart placeras under tak, 
brytas och ströas upp, se vidare nästa kapitel.

Ett kompletterande skydd för all virkeslagring/
transport är vaxbehandlat virke, se kapitel 1.3.1.

Figur 3.2.3 Exempel på en kundanpassad  paketspe-
cifikation.

Figur 3.3.1 En alltför vanlig syn på en byggarbets-
plats.Under den varma årstiden får en sådan lagring 
tätt över marken för hög fuktkvot och mögelpåväxt.

3.4 Upplag och markfukt
Byggvirke som ska exponeras i utomhusluft: För att 
skyddas mot markfukt skall leveranspaketen placeras 
på minst 15 cm höga underlag. Underlagen ska medge 
luftning och underlätta hantering med truck. De kan 
bestå av begagnade järnvägssyllar eller liknande.

Om man täcker ett virkespaket utomhus med en 
presenning måste den medge luftning – i första hand 
under paketet mot marken, men även på paketets 
översida. Tyvärr ser man ibland virkespaket med låga 
eller inga underlag alls och dessutom täckta med en 
presenning som går ända ner mot marken. Den av-
dunstande markfukten medför att RF snabbt stiger till 
nära 100 % varvid virket börjar mögla. 

Nedan visas exempel på lämplig lagring av träpro-
dukter.

Figur 3.4.1 Virke ska lagras luftigt under presenning-
ar. Se till att skydda virket mot nederbörd, solstrål-
ning, nedsmutsning och markfukt. 

Figur 3.4.2 Ett tillfälligt virkesförråd kan byggas upp 
med hjälp av en byggställning och presenning. Täck-
ning på två sidor och lutande tak. Virket i mitten kan 
stickas in och dras ut (udda dimensioner). Virket vid 
sidorna kan lätt hanteras med truck.

52



Figur 3.4.3 Ett uppstolpat stort profilerat skärmtak 
och regelvirke ställs gränsle över virkespaketet. På 
så sätt skyddas virket mot nederbörd samtidigt som 
virket hindras från att rasa.

Figur 3.4.4 I ett tidigt skede färdigställs carporten 
eller garaget. För att minska stöldrisken förses por-
tarna med låsbara grindar.

Figur 3.4.5 Låsbara containrar är både ett bra stöld- 
och väderskydd för virke, verktyg och andra byggva-
ror.

Figur 3.4.6 Tillfälliga skjul kan användas som förva-
ringsplats. De är särskilt passande för skivor. Upp-
byggnaden kan vara av många slag, exempelvis med 
tak över utrymmet mellan containrarna. Öppningen 
kan täckas med presenning. 

Figur 3.4.7 En virkeshäck kan spikas ihop av regel-
virke och plywood. Den placeras i uppvärmt förråd 
(för virke med låg fuktkvot) eller i skjul (virke med ca 
18 % fuktkvot).

Figur 3.4.8 Byggarbetsplats med lagringsutrymmen 
och väderskydd. Under väderskyddet kan man både 
lagra virke och arbeta med sågning, monteringar, etc. 
Gunnar Josefson, AMA-nytt 1/2001.

Figur 3.4.9 En entreprenör har utvecklat en virkes-
häck så att den kan lyftas med kran. Lyftkättingarna 
låser virket.
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Figur 3.4.10 Snickerivirke för leverans från ett såg-
verk.

Lagring av inomhusmaterial: Snickerivirke och 
snickeriprodukter ska ha en fuktkvot som inte väsent-
ligt avviker från den fuktkvot materialet ska ha i det 
färdiga huset. Detta innebär i medeltal fuktkvoten 8%. 
Detta är baserat på att Luleå har 7% i medeltal (4% på 
vintern och 9% på sommaren) och att Malmö har 9% 
i medeltal (6,5% på vintern och 11,5% på sommaren). 
Värdena inkluderar uppfuktning p g a fuktavgivning 
från människor, matlagning, dusch, m m.

I det byggskede då inomhusmaterial ska monteras, 
brukar man också kunna värma upp inomhusluften 
– ibland i samband med att en uttorkning ska ske av 
byggfukten. (Byggfukt = den fukt som ska avgå tills 
byggmaterialets fuktighet ligger i jämvikt med rums-
klimatet i det färdiga huset.) Mät med en RF-mätare 
eller en psykrometer (billig och exakt), se kapitel 6.3. 
I vissa fall blir man tvungen att i stället lagra byggva-
ror med låg fuktkvot i ett uppvärmt lagerutrymme. 

Ytterligare några råd:

■ Se till att torra byggvaror levereras så nära inpå 
montage som möjligt alternativt att virket levere-
ras 6-sidigt plastemballerat.

 Virke för synligt inomhusändamål bör lämpligen 
levereras med 6-sidigt diffusionstätt emballage, figur 
3.4.10. Virke kan då levereras med låga fuktkvoter 
(6-15 %) utan att virket tar upp fukt. Eftersom plas-
ten under virkespaketen lätt skadas vid lastning/loss-
ning är det lämpligt att ha lastpallar i samma storlek 
som virkespaketen.

■ Gör en mottagningskontroll inklusive både mögel- 
och fuktkvotskontroll.

■ Vissa varor såsom olika trägolv, lister, köksskåp, 
etc brukar levereras i plastemballage. Sådana va-
ror tål en viss tids lagring utomhus under tak – så 
länge emballaget är helt! Skulle sådant material 
vid leverans ha en fuktkvot över 9 % ska varorna 
reklameras – förutsatt att det vid inköpet ställdes 
krav/garantier på produkten.

■ För att undvika kondens ska byggprodukter med 
transparent emballage stå i skugga.

■ Socklar, lister, innegolv av trä och liknande pro-
dukter ska förvaras i uppvärmda hus eller lager, se 
figur 3.4.11.

■ Fuktalstrande betong- och putsarbeten ska vara av-
slutade i god tid före montering av byggprodukter 
inomhus.

■ Bandat emballerat virke och skivmaterial ska inte 
öppnas förrän det ska användas. Klosslagt och ban-
dat material ändrar fuktkvoten mycket långsamt.

■ Spånskivor och träfiberskivor håller 7 ± 2 % res-
pektive 8 ± 2 %. Fuktkvoten vid reklamation ska 
mätas via torrviktsmetoden efter en sonderande 
mätning med resistiv handfuktkvotsmätare, se ka-
pitel 4.2. Skivor ska lagras på plant underlag så ett 
de inte böjer sig.

Figur 3.4.11 Socklar, virke för bjälklag, listverk, etc 
skall förvaras inomhus i värmda utrymmen s k varm-
luftslager.

På ett större byggområde kan en isolerad och upp-
värmd vagn användas, figur 3.4.11. Ett mer energi-
snålt alternativ är att installera en avfuktare i lager-
utrymmet, s k konditionerat kalluftslager. Då kan 
lagerutrymmet vara helt oisolerat men måste vara helt 
tätt, exempelvis ett plasttält. 
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Figur 3.4.12 Om luften värms upp i ett virkeslager (varmluftslager) till a) 18°C respektive b) 21°C, kommer 
luftens relativa fuktighet φ och jämviktsfuktkvoten ujv att variera under året. Variationen beror på variationen 
i uteklimatet. Luften blir torrare och jämviktsfuktkvoten blir lägre i norra Sverige (Luleå – streckade kurvor) 
än i mellersta Sverige (Stockholm – heldragna kurvor). Vill man till exempel hålla 8 % respektive 12 % jäm-
viktsfuktkvot bör luftbefuktning ske när luften blir torrare än de angivna värdena. Kurvorna är baserade på 
medelklimatet för åren 1949-69.

Figur 3.4.13 Genom att hålla en viss temperaturskill-
nad mellan uteluften och lagerluften kan en valfri 
jämviktsfuktkvot hållas i lagret. Figuren är baserad 
på klimatet i mellersta Sverige under 1969. Kurvorna 
kan även användas för att hålla en lämplig temperatur 
i slutskedet av ett bygge för att undvika uppfuktning 
av träet i byggnaden. De angivna temperaturkurvorna 
är gränser mellan torkning och uppfuktning. Ju högre 
temperatur man har i förhållande till de ovan angivna 
temperaturkurvorna desto större torkkraft har man.

Virke uppfuktat av fritt vatten: Har virket blötts av 
nederbörd måste det snarast torkas för att undvika 
trämögelpåväxt och oberäknad svällning. Svällning-
en blir senare en oberäknad krympning i den färdiga 
konstruktionen. En tumregel är att vanliga virkesdi-
mensioner krymper och sväller 0,25 procent per fukt-
kvotsprocent när fuktkvoten är mindre än 28 %, se 
vidare kapitel 1. Har oemballerat virke med trasigt 
eller inget emballage alls utsatts för nederbörd binds 
vattnet kapillärt mellan virkesstyckena i smala spal-
ter. Uttorkning av kapillärt vatten i spalter tar lång tid, 
vilket brukar förorsaka kraftig mögelpåväxt. Virke 
utsatt för nederbörd måste därför ströas upp med strö-
läkt och torkas tills fuktkvoten i virkets hela tvärsnitt 
inte överstiger 20 %. Virke som ska utsättas  för inom-
husklimat ska också ha en lägre fuktkvot, se nedan. 
Torkningen kan ske på samma sätt som vid uttorkning 
av byggfukt, kapitel 10.

Virke med djupgående blånad tar mycket lättare upp 
fritt vatten än virke utan blånad. Blånat virke ska inte 
användas för byggändamål. Skulle sådant virke byg-
gas in i ett hus och det uppstår slagregn, översväm-
ning eller kondens kommer virket att snabbt suga 
åt sig vattnet. Därvid blir det mycket svårt att inom 
rimlig tid torka ut sådant virke.  Virke som omtorkas 
på detta sätt får vanligtvis större formförändringar än 
vad virket hade från början.

Virkespaket uppfuktat av luftens vattenånga: Även 
virke för inomhusbruk (snickerivirke) med låg fukt-
kvot 8-15 %, som har fuktats upp av utomhusluften 

3.5  Om virket har utsatts för  
 uppfuktning
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med en termostatreglerad byggtork. För att säkerställa 
att torkningen går någorlunda snabbt ska torkkraften 
vara ca 3 (torkkraft = virkets fuktkvot dividerat med 
den jämviktsfuktkvot som luften ger). Detta innebär 
att om virkets fuktkvot är 24 % ska luften i containern 
ge en jämviktsfuktkvot på 24/3 = 8 %. Temperaturen 
i containern ställs in efter figur 3.4.13. Ska torkningen 
exempelvis ske i juni ska temperaturen ställas in på 
ca 25 grader, varvid jämviktsfuktkvoten blir ca 8 %. 
För att leda bort den borttorkade luften ska contai-
nerdörren öppnas något så en ca 2 cm springa bildas. 
Kontrollera regelbundet fuktkvoten. För torrt virke 
deformerar virket, se vidare kapitel 10.

3.6 Plastade paket
Paket med genomskinlig täckning skall inte placeras 
i solsken under längre perioder. Solen torkar virket på 
solsidan och fuktas upp på skuggsidan. Risken finns 
då att virket efter en tid börjar mögla. Orsakar man 
skador i plasten t ex under avlastningen måste ska-
dorna omedelbart tejpas igen.

Virke med låg fuktkvot (mindre än 15 %) för in-
omhusbruk ska vara helemballerat (sexsidigt embal-
lerat). 

Virke som får stå länge i solen utan täckning börjar 
brytas ner på ytan, som då blir allt mörkare och till 
sist gråfärgat. 

Virke som ska täckmålas på platsen får inte expone-
ras för UV-strålning. Bara några veckors exponering 
påverkar färgens vidhäftning negativt.

måste på nytt torkas ned till ursprungsfuktkvoten. En 
tumregel är: virke uppfuktat under kort tid kan också 
torkas på kort tid i det obrutna virkespaketet och vise 
versa. 

Torkning efter uppfuktning sker med samma utrust-
ning som används när byggfukten ska tas bort. Under 
den kalla årstiden torkar man genom att öka värmen 
i byggnaden och samtidigt ventilera genom att ställa 
fönster och dörrar på glänt. Under den varma årstiden 
används lämpligen avfuktare men den går även att an-
vända under den kalla årstiden, se vidare kapitel 10. 

Virke som ligger utomhus anpassar sin fuktkvot 
efter luftens RF. I kapitel 1.2.2 visas hur fuktkvoten 
utomhus varierar för olika månader.

Mögel: Mögel uppstår huvudsakligen p g a hög 
fuktkvot, se kapitel 1.4.1, 3.9, 6.5, 6.6, 6.7 och 9.3. 
Har mindre mögelfläckar uppstått ska virket omedel-
bart före torkningen saneras med Klorin, Boracol eller 
liknande medel som finns i färgbutikerna. Alternativt 
kan mindre mögelhärdar hyvlas bort.

Impregnerat virke: Impregnerat virke möglar också 
när det är för fuktigt men risken för röta är minimal. 
När impregnerat virke levereras till ett bygge ska det 
liksom för oimpregnerat virke fuktkvotsmätas. CCA-
impregnerat virke ger 2-3 fuktkvotsprocent högre 
värde med en resistansfuktkvotsmätare än vid mät-
ning i oimpregnerat virke. Mätvärden över 24% fukt-
kvot ger ofta 3-7% högre värden än torrviktsmetoden 
(Lars Bramming, Norsk Trelastkontroll). Tyvärr slar-
var man ofta med torkningen och kontrollmätningen 
av impregnerat virke. Dessutom tror man ofta vid 
byggarbetsplatser att det kan lagras utan skydd för 
nederbörd. Fuktkvotskraven enligt byggbestämmel-
ser, regler samt ur praktisk synpunkt är desamma för 
impregnerat virke som för oimpregnerat virke.

Figur 3.5.1 Virke uppfuktat av fritt vatten måste tor-
kas om.

Kraftigt uppfuktat virke måste torkas på ett tillfreds-
ställande sätt, figur 3.5.1. Om torkningen ska ske inom 
rimlig tid måste virket ströläggas. Torkningen sker då 
från virkets alla sidor. Torkningen kan forceras ge-
nom att virket ströas upp i t ex en container och torkas 

Några allmänna råd för 6-sidigt emballerat virke

■ Emballaget är en barriär mot fukt och skall 
inte, om det är av plast, utsättas för mekanis-
ka påfrestningar eller vårdslös behandling.

■ Paketen ska inte läggas direkt på marken. 
Grus och dylikt kan skada emballaget. Pake-
ten ska i stället läggas plant och väl under-
stött.

■ Om emballaget har skadats måste revor och 
hål snarast tejpas. Har t ex regnvatten runnit 
in i paketet måste virket snarast ströas upp 
för torkning.

■ Paketen bör lagras under tak och så torrt och 
så väl ventilerat som möjligt (konditionerad 
lokal ej nödvändig). De bör även skyddas för 
solbestrålning.

■ Undvik att utsätta paketen för snabba och 
kraftiga temperaturväxlingar och se till att de 
har samma temperatur runt om.

■ 6-sidigt, emballerat virke får inte ha en högre
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3.8 Mottagningskontroller
I kapitel 2.4 har det poängterats hur viktigt det är att 
köpare av virke ställer tydliga och korrekta krav för 
att köparen ska få den fuktkvot han behöver. Vid otyd-
liga eller tvetydiga krav kan det bli svårt att få rätt vid 
en reklamation. I Kapitlen 4.2.2.9, 7.6.3.1 och 8.4.1 
beskrivs rutiner för mottagningskontroll. 

Att känna till hur och var fuktkvotsförändringar och 
trämögeluppkomst uppstår i kedjan från sågverk till 
bygge kan underlätta för bedömningen vid mottag-
ningskontrollen och en eventuell reklamation. Dess-
utom kan byggbranschen lättare gemensamt forma 
bättre rutiner för beställning och kontroll av fuktkvo-
ten. Det är en fördel om trävaruhandeln/sågverket har 
kvalitetssäkrat virket genom certifiering.

Virkets väg från sågning till slutanvändare brukar 
gå i 3 steg där torkningskvaliteten – särskilt fuktkvot 
och trämögel –  kan förändras respektive uppstå:

Figur 3.6.1 Ogenomskinlig ljus plast minskar risken 
för kondens på plastens insida vid solsken.

1.  Vid Sågverket
 a) Torkning 
 b) Lagring-sortering-emballering
 c) Lagring
 d) Transport

2. Vid Bygghandeln/
 grossisten
 a) Lagring
 b) Sortering/lagring
 c) Transport

3. Vid Bygget
 a) Lagring
 b) Inbyggnad

Även en jämn temperatur minskar kondensrisken och 
därmed även mögelrisken. Därför är ett varm- eller 
kallförråd att föredra.

3.7 Nedsmutsning
3.7.1 Skydd mot smuts
Virket skall lagras så att det inte smutsas ner av tex stänk 
från takdropp eller intilliggande vägar. Marksmuts in-
nerhåller vanligtvis bakterier och svampsporer. Mö-
gelpåväxt sker betydligt lättare på nedsmutsat virke.

Figur 3.7.1 Virke skall skyddas från stänk.

> >

1. Vid sågverket. När virket har torkats i a) virkes-

tork, brukar det b) lagras i ströat tillstånd 0-3 veckor 
i magasin, skjul eller ute på virkesplan med ett löst 
tak högst upp tills det kan tas in i ett sorter/justerverk 
där virket sorteras/justeras (kapar bort eventuellt ned-
klassande del av virket så att det får en högre kvali-
tetsklass)  i vanligtvis 3 kvalitetsklasser (kapitel 2.1.2) 
och går därefter normalt direkt till emballering. Efter 
emballeringen  c) lagras virket i ca 0-3 veckor men 
ibland upp till ett halvår (perioder med lågkonjunk-
tur) i virkesmagasin, virkesskjul eller ute på virkes-
plan med eller utan ett löst tak högst upp tills det d) 
transporteras skyddat eller oskyddat för nederbörd till 
någon köpare t ex en trävaruhandel/bygghandel/gros-
sist. Risk för fuktkvotsfel och trämögelpåväxt finns i 
alla led från a – d.  

Det blir allt vanligare att sågverken levererar virke 
med låg fuktkvot. Medelfuktkvoterna 8 %, 12 % och 
15/16 % är vanliga. Man levererar efter SS 232740 
eller den nya SS-EN 14298. Hanteringen för att inte 
fukta upp virket är olika på sågverken:
■ Lagring av virket i RF-styrt tätt kallager (s k kon-

ditionerat lager). Varmlager är mindre vanligt.
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längden ska virke spänningsutjämnas med kondi-
tionering i anslutning till torkningen vid sågver-
ket), se kapitel 1.1.3. 

■ Lagra inköpt nedtorkat inomhusvirke i rumsklimat 
eller konditionerat lager (som hos en del sågverk) 
alternativt plastemballera inomhusvirke 6-sidigt.

■ Kunna genomföra en kompletterande torkning och 
konditionering från medelfuktkvoten ca 18 % till 
7-8 % i en liten och enkel virkestork.

■ Kunna genomföra en fuktkvotsbestämning före le-
verans.

3. Vid Bygget. När virket kommer till a) byggarbets-
platsen lastas det av och b) lagras på något sätt enligt 
kapitel 3.2 – 3.4 varefter virket används för husbyg-
ge. 

Även under transporten till bygget och vid lagring-
en är risken stor att fuktkvoten förändras och mögel-
påväxt sker. Det är främst vid byggarbetsplatsen man 
brukar förorsaka fuktkvotsförändringar som i sin tur 
kan leda till svamptillväxt

Har man under avlastningen skadat emballaget 
ska det omedelbart tejpas. Är emballaget skadat vid 
ankosten undersöks eventuella fuktskador vid mot-
tagningskontrollen.

■ Leverans av virket omedelbart efter torkningen 
med täckt bil.

■ 5 eller 6-sidig regntätt emballage – kort lagringstid 
i kallager – leverans.

2. Vid Bygghandeln/Grossisten. När virket kom-
mer till bygghandeln lastas virket av och a) lagras i 
1 dag – 3 mån i virkesmagasin,  virkesskjul eller ute 
på virkesplan med eller utan ett löst tak högst upp tills 
det b) eventuellt sorteras och lagras igen och sedan c) 
transporteras skyddat eller oskyddat till ett bygge.

Även vid bygghandeln finns flera risker för fukt-
kvotsfel och trämögelpåväxt i alla leden a – c. Men 
trämögelpåväxten vid a) och eventuellt b) är då orsa-
kad av för hög fuktkvot från sågverket (mer än 20 % 
fuktkvot i virkesytan) medan trämögelpåväxten i ledet 
c) och eventuellt i ledet b) är orsakad av bygghandeln. 
Fuktkvotskontroll brukar görs på ”misstänkta” paket.

Virke, som i ett senare skede kommer att byggas in i 
ett torrt inomhusklimat ska i allmänhet ha en fuktkvot 
på 6-12 %. Ju mer fuktkvoten avviker från rumsluf-
tens klimat desto mer kommer virket att formföränd-
ras. Fuktkvoten under året är ca 7 ± 3,5 % i norra och 
8 ± 3,5 % i södra Sverige, se figur 1.2.10

Vissa komponenter i ett hus kan kanske klara att 
krympa vid en fuktkvotsändring från 12% till 6 %. 
Men ofta blir det problem, särskilt vid geringar av 
lister (figur 10.8.2), foder, etc, golvbjälkar/reglar som 
förorsakar golvknarr (figur 1.1.4), golv som sjunker 
och ger glipor mellan golv och vägg eller skevande 
golvbjälkar/reglar som ger golv/väggskivorna upp-
stickande kanter (figur 1.1.7), regelvirke i innerväggar 
som skevar och därvid deformerar väggen, massiva 
furu/grangolv eller slätspontade golv där det uppstår 
stora golvspringor, etc. Se vidare kapitel 8.6.

Dessutom behöver hela ”gör-det-självmarknaden” 
och de professionella snickarna och snickerierna vir-
ke med låga fuktkvoter. Många av dem kanske inte 
vet att det är den för höga fuktkvoten som är orsa-
ken till ett försämrat snickeriresultat. Virket kändes ju 
torrt på ytan.

Många professionella snickare kan ibland klara 
fuktrelaterade deformationer genom att tillverka en 
mer komplicerad komponent med t ex spärrlimning, 
förstärkning med plywood i stället för massivt virke, 
etc. När det gäller beklädnadsvirke kan man välja ty-
per som tål större rörelser såsom lockpanel,  spårpa-
nel, etc.  

Lösningen på problemen ovan är att bygghandlarna 
ska:
■ Informera köparna om lämplig fuktkvot för inom- 

och utomhuskonstruktioner.
■ Tillhandahålla virke för inomhusklimatet med 

fuktkvoten 7-8 %. (För att undvika formföränd-
ringar efter att virke har klyvts eller sågats på 

Trämögelkontroll: Trämögel och fuktkvotskontroll 
måste genomföras direkt efter leverans. Detta görs 
i samband med mottagningskontrollen för att kunna 
säkerställa att  inte trämöglet  och förhöjd fuktkvot 
uppkommit på grund av felaktig lagring efter leveran-
sen. En sådan kontroll innebär inte att virket är fritt 
från svampar även om man visuellt inte ser svampar-
na. Trämögel i sina första stadier syns inte på virket. 
Dessutom finns nästan alltid mögelsporer i luften be-
redda att gro på virket när fuktigheten är tillräckligt 
hög. I en skala från mögelgrad 0 till 5 där 0 är en 
virkesyta helt fri från diasporer och 5 är en virkesyta 
helt täckt av trämögel. Trämöglet börjar först synas 
vid graderingen mellan 1 och 2.

En okulär kontroll av trämögel vid mottagningskon-
trollen kan göras mycket enkelt. Virke med, för ögat, 
synbara trämögelsvampar ska inte byggas in i ett hus. 
Mindre mängder kan kapas bort eller eventuellt hyv-
las bort om det inte är djupgående. Hur mycket trämö-
gel som får finnas innan reklamation ska ske beror på 
vilka krav köparen ställt vid beställningen.

Finns några få virkesstycken med mindre trämö-
gelfläckar i ett större parti virke är partiet knappast 
reklamerbart. Men är partiet av samma träslag och 
virkesdimension brukar de ha behandlats från sågver-
ket till bygget på samma sätt. Detta innebär att allt 
virke sannolikt till stora delar har färdiggrodda spo-
rer med påbörjad svamptrådtillväxt, se nästa kapitel. 
Sådant virke kommer snabbt (inom ca ett dygn) att 
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utveckla en omfattande mögelpåväxt särskilt under 
gynnsamma förhållanden, t ex då virket är ohyvlat, 
vid varm väderlek och virkesytan fuktas upp i sam-
band med kondens, nederbörd eller felaktigt täckt 
virke på mark.

Observera att det inte är virkets tvärsnittsmedelfukt-
kvot som avgör om det ska växa trämögel utan det 
är virkets ytfuktkvot. Virkets tvärsnittsmedelfuktkvot 
kan vara 25 % medan dess yta samtidigt kan vara 
18%, se figur 1.2.1. 

Mätning 980310. Medel RF 65 %

19,1  17,7  19,2  20,4  17
16,3 16,3 15,8 19 16,3 17 13,6 15,6 16
17,1 16,5 17,4 14,9 17,9 16,7 19,7 16,8 17,9
17,5 16,4 18,2 15,5 18 17,7 18,1 18,1 17,3
16,3 17,8 15,8 16,3 17,1 15,9 16,9 15,9 17,6
13,7 14,9 16,7 17,6 18,2 20,1 17,2 16,6 14,3
18,2 17,4 17,1 17,5 17,2 15,8 17,3 17,6 16,8
16,9 17,7 17,5 18,4 16,9 15,1 18,6 17 18,4
17,5 16,8 17,9 17,1 17 17,5 17,5 17,9 19,3
17,9 16,8 18,5 20,2 16,1 18,1 17,1 19,4 18,4
18,1 17 16,3 18,6 17,7 18,1 16,6 18,2 19
17,4 16,5 18,3 18,1 20,8 19,3 18 17,8 17,7 

Sidobitar
vänster sida 17,2 %

17,9 % Överst

17,3 % Övriga
17,3 % Bara inre

18,2 % Understa virkeslag
Sidobitar
höger sida 17,5 %

Alla ytterbitar:  17,6 %
Allt inre virke
dvs inga ytterbitar 17,3 %

Hela paketet: Medel totalt 17,4 %
 Std 1,3 %
 n 104

Lagring 1 vid sågverket (1 månad)

Mätning 980609. Medel RF 75 % första halva tiden och resten 62%

17,9  17  17,4  17,5  16,7
17,3 18,2 17,7 18 18,1 17,6 17,2 16,9 17,8
18,3 17,7 18,8 17,2 20 18,7 10,6 18,5 19,1
18,2 18,5 19 17,3 18,7 20 18,4 19,8 17,8
16,1 17,4 18 17,4 19,2 17,1 17,9 17,4 18,1
15,1 16,9 17,6 19,2 19,2 20,3 17,7 18 15,8
19,1 19 18,9 17,9 19 17,4 19 18,2 17,9
17,9 18,9 18,6 19,6 18,1 19 18,1 18,5 18,3
18,5 17,8 19,7 18,3 18,5 18,4 19,1 18 19,2
18,5 19,1 19,6 20,7 17,4 19,1 18 10,8 18,4
19,1 18,8 18 18,5 19,3 19,1 18,4 19,1 19,5
17,4 17,8 18,4 19,8 19,9 21,1 17,7 19,1 18 

Sidobitar
vänster sida 17,8 %

17,5 % Överst

Sidobitar
höger sida 18,1 %

Alla ytterbitar:  18,1 %
Allt inre virke
dvs inga ytterbitar 18,6 %

Hela paketet: Medel totalt 18,4 %
 Std 1,0 %
 n 104

Lagring 2 vid byggarbetsplats (2 månader)

Fuktkvotskontroll: I kapitel 1.2.1 och 2.2.2 – 2.2.4 
finns beskrivet hur fuktkvoten varierar inom ett vir-
kesparti och inom ett virkestvärsnitt. Ur trämögelsyn-
punkt är det ytfuktkvoten som är viktigast samt att 
bedöma om det finns virke med en tvärsnittsmedel-
fuktkvot som är större än 20 %. Enligt två nya eu-
ropeiska fuktkvotsstandarder ska det yttersta virket i 
ett leveranspaket inte ingå i fuktkvotskontrollen för 
eventuell reklamation.

Figur 3.8.1 Exempel på fuktkvotsändring i ett emballerat leveranspaket levererat från sågverk till byggarbets-
plats.
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Figur 3.8.1 visar fuktkvotsförändringar i ett bandat 
klosslagt och emballerat leveranspaket, som först lag-
rats utomhus vid ett sågverk i 1 månad (RF 65 %) 
och därefter vid en byggarbetsplats i 2 månader (RF 
75 % minskande till 62 % under denna period). Detta 
innebär att virket vid byggarbetsplatsen i slutet av pe-
rioden utsattes för ett klimat med en jämviktsfuktkvot 
på 11,5 %. Men genom att medelfuktkvoten av de 
104 reglarna ökat från lagring 1 (17,4 %) till lagring 
2 (18,4 %) måste virket ha fuktats upp av fuktig luft. 
Eftersom paketet varit emballerat med en plasthuv har 
uppfuktningen skett underifrån, vilket också bekräftas 
av mätvärdena. Ingen mögelpåväxt har rapporterats. 
Grundvärdena tagna ur rapport P-98-15, Ingemar Se-
gerholm, Chalmers 1998. Under de tre månader virket 
lagrats, har fuktkvotsspridningen (uttryckt som stan-
dardavvikelsen s) minskat från 1,3 till 1,0 %. Detta 
innebär att fuktkvotsvariationen kring medelfuktkvo-
ten minskat från 17,4 ± 2 · 1,3 eller 17,4 ± 2,6% till 
18,4 ± 2 · 1,0 eller 18,4 ± 2,0. (Med 95 %-igt konfi-
densintervall d v s 95 % av virket ligger inom inter-
vallen.

Enligt de nya fuktkvotsstandarderna SS-EN 14298 
och SS-ENV 12169 mäts partiets medelfuktkvot (och 
fuktkvotsspridningen kring medelfuktkvoten) på ett 
annorlunda sätt än i den svenska fuktkvotsstandarden 
SS 23 27 40. 

De största skillnaderna är:

■ Den svenska fuktkvotsstandarden SS 23 27 40 har 
en standardkvalitet på fuktkvoten medan SS-EN 
14298 har både en standardkvalitet och en valfri 
kvalitet (med kvalitet menas här olika grader av 
fuktkvotsspridning).

■ Bara SS-EN 14298 har tilläggskrav på fuktkvots- 
och spänningsutjämning (grad av ythårdhet/ rest-
spänningar).

■ Bara SS-EN 14298 har krav på tolerans på medel-
fuktkvoten (maximal avvikelse från målfuktkvo-
ten).

■ Båda standarderna innehåller mätprocedurer och 
klara bedömningskriterier för gränsen mellan god-
känd/ej godkänd leverans men för detta hänvisar 
SS-EN 14298 till flera andra standarder. Detta är 
dock ingen nackdel. De standarder SS-EN 14298 
hänvisar till är följande: 
• SS-ENV 121 69 Trävaror – Sågat virke i parti 

- Bedömning av överensstämmelse.
• SS-ENV 144 64 Sågat virke – Metod för be-

dömning av ythårdhet (restspänningar).
• SS-EN 13183-2 Fuktkvoten i ett virkesstycke 

– Del 2 Metod för bestämning av fuktkvoten i 
ett virkesstycke (elektriska resistiva metoden).

Mottagningskontroll – olika system
Det finns två anledningar till att genomföra en mottag-
ningskontroll. Den ena anledningen är att kontrollera 
att virket är lämpligt att använda för husbygge och 
den andra anledningen är att bedöma om virket ska 
reklameras, att bedöma om virket inte motsvarar den 
beställda varan. Dessa två anledningar borde medföra 
samma mottagningskontroll men gör det ofta inte. 

I det första fallet A) kan man nöja sig med en rela-
tivt enkel mottagningskontroll, bl a för att spara tid. 
Dessutom vill man också kontrollera ytfuktkvoten 
(figur 3.8.2) samt mäta på det yttersta virket i  virkes-
paketen, vilka i EN-standarden inte ingår i en rekla-
mation. 

I det andra fallet B) ska kontrollen göras för en 
eventuell reklamation varvid antal mätningar blir 
stort. Misstänker man att leveransen är felaktig måste 
detta bevisas med en korrekt statistisk metod, vilket 
finns beskriven i den svenska fuktkvotsstandarden SS 
23 27 40 och i den nya EN-standarden SS-EN 14298. 
Ytfuktkvoten finns ännu inte upptagen i någon stan-
dard!

Om leveranspaketet har en paketspecifikation, som 
bl a anger virkets målfuktkvot och leveranskontrol-
lens mätvärden, d v s leveransens medelfuktkvot och 
fuktkvotsspridning bör dessa jämföras med mottag-
ningskontrollens mätningar. Saknas paketspecifika-
tion bör mottagningskontrollen göras mer noggrann. 
Med en paketspecifikation blir det lättare att bedöma 
om en för hög fuktkvot beror på feltorkat virke eller 
oskyddad transport av virket, se även 4.2.2.9 ”Rutin 
för mottagningskontroll av levererat virke”.
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MOTTAGNINGSKONTROLL STEG FÖR STEG
I. VIRKE UTAN EMBALLAGE ELLER MED DEFEKT EMBALLAGE 

Fall A)
■ Kontrollera om virket har varit skyddat från nederbörd under transport.
■ Är virket emballerat så kontrollera att emballaget är intakt på ovansidan. Om ja – fortsätt till II A.
■ Har inte virket levererats med nederbördsskyddande emballage eller om emballaget har skadats 

är risken stor att virket har fuktats upp till en fuktkvot över 20 %, varvid förutsättningar finns för 
mögelpåväxt.

■ Vid misstanke att virket har fuktats upp ska emballaget tas av för okulär besiktning av eventuell 
trämögelpåväxt samt för fuktkvotsmätning.

■ Fuktkvotsmätning. Totalt 4 mätpunkter i fyra virkestycken genomförs – 2 i översta virkeslaget 
och 2 i det andra virkeslaget.  Mätningarna görs mitt på plankans längd. Virkespaket med skadat 
emballage på paketets ovansidan ska trämögelkontrolleras och fuktkvotsmätas intill den eventuella 
emballageskadan. Fuktkvoten mäts på virkets flatsida med en resistansfuktkvotsmätare bestyckad 
med hammarelektrod. Följ informationen i kapitel 4.2.2 inklusive mätförfarandet i kapitel 4.2.2.5 
punkt 1-7. 

■ Ytfuktkvoten ska mätas utomhus under den kalla årstiden och i skydd av eventuell nederbörd. 
Mätningen görs mitt på virkets flatsida med elektroderna orienterade tvärs virket, se figur 3.8.2. Är 
virket kallare än luftens temperatur kan kondens uppstå på virkesytan, särskilt om virket tas in i ett 
uppvärmt utrymme. 

■ Mät virkets (tvärsnitts)medelfuktkvot i samma punkter som ytfuktkvotsmätningen men med elek-
troderna orienterade i virkets längdriktning. Inslagsdjupet ska vara 0,3 gånger virkestjockleken.

■ Om någon av ovanstående mätningar överstiger kritiska fukttillståndet i Kapitlet 9.3 ska ytterligare 
mätningar genomföras för att undersöka omfattningen av virke med höga fuktkvoter.

Fall B)
■ Genomför mottagningskontrollen enligt den standard som köpekontraktet hänvisar till SS 23 27 40 

eller SS-EN 14298 inklusive SS-ENV 12169.

II. VIRKE MED INTAKT EMBALLAGE 

Fall A)
■ Gör 4 orienterande mätningar – 2 mätningar mitt på paketets ena respektive andra långsida. Mät-

ningarna görs på virkets kantsida och på olika virkesslag. Inslagsdjupet ska vara 0,3 gånger vir-
kestjockleken och mätningen görs mitt på virkets långsida. Elektroderna ska slås in i kantsidans 
mitt med elektroderna orienterade i virkets längdriktning. Är virket 5-sidigt emballerat kan elek-
troderna slås in genom plasten.

■ Knacka ut 4 virkesstycken en 0,5 – 2,0 m ut ur leveranspaketet och mät ytfuktkvoten.
■ Ytfuktkvoten ska mätas utomhus under den kalla årstiden och i skydd av eventuell nederbörd. 

Mätningen görs mitt på virkets flatsida med elektroderna orienterade tvärs virket, se figur 3.8.2. Är 
virket kallare än lufttemperaturen kan kondens uppstå på virkesytan, särskilt om virket tas in i ett 
uppvärmt utrymme. 

■ Mät virkets (tvärsnitts)medelfuktkvot i samma punkter som ytfuktkvotsmätningen men med elek-
troderna orienterade i virkets längdriktning. Inslagsdjupet ska vara 0,3 gånger virkestjockleken.

■ Om någon av ovanstående mätningar överstiger kritiska fukttillståndet i kapitlet 9.3 ska ytterligare 
mätningar genomföras för att undersöka omfattningen av virke med höga fuktkvoter.

Fall B)
■ Genomför mottagningskontrollen enligt den standard som köpekontraktet hänvisar till SS 23 27 40 

eller SS-EN 14298 inklusive SS-ENV 12169. Det kan vara lämpligt att denna mätning görs av en 
tredje oberoende part.

61



Hammarelektrodens elektrodspetsar pressas ner mitt 
på virkets flatsida tvärs virkets längdriktning under 
det att avläsning sker på instrumentet, se även kapitel 
4.2.2.11.

3.9 Mögelkontroller före och  
 under inbyggnad
Trämögelkontroller bör alltid göras innan virket byggs 
in i ett hus. Kontrollen går ut på – såsom vid mottag-
ningskontrollen – att visuellt konstatera om det finns 
trämögel på virket. En sådan kontroll innebär inte att 
virket är fritt från svampar om man visuellt inte ser 
svamparna, se kapitel 3.8 ovan. 

Har synligt mögel uppstått efter leveransen har vir-
ket inte lagrats enligt kapitel 3.2 – 3.4 utan lagrats 
på ett felaktigt sätt och måste kasseras. Finns enstaka 
trämögelhärdar på virkesytan innebär det för det mes-
ta att det inte finns synbart trämögel där sporer har 
grott och svamptrådar börjat växa ut från diasporerna 
(mögelgrad 1-2 enligt kapitel 3.8 ovan). Diasporer är 
ett samlingsnamn på sporer, hela och delar av svamp-
trådar och fruktkroppar. Sådant ”infekterat virke” får 
inte ha för hög ytfuktkvot. Man vet aldrig om de icke 
synbara groende sporerna utgörs av en för människor 
skadlig art eller om de är harmlösa. De kan dessutom 
fortsätta att växa om ytfuktkvoten är mer än kritiska 
fukttillståndet enligt kapitel 9.3 (p g a hög fuktkvot 
i virkets inre del, hög RF, nederbörd eller kondens). 
Antingen bekostar man en artbestämning eller så bör 
virkespartiet inte användas för husbygge.

 Trämögelsporer och diasporer finns så gott som 
alltid i omgivningen – mer eller mindre. Ur hälso-
synpunkt har man ännu inte kunnat sätta något gräns-
värde för sporer eller diasporer. Ett gränsvärde måste 
också vägas mot sjukdomsrisken. 

Man har konstaterat att det viktigaste inte är antal 
sporer utan vilken typ av svamp (vilket släkte) och 
dess giftighet (typ av mykotoxin) man har att göra 
med. Den äldsta och fortfarande den vanligaste me-
toden för detta är odling och mikroskopering. Detta 
tar flera veckor och är ur praktisk synpunkt för lång-
samt. 

Trämögel ser ofta ut som en svart, grå, blå, gul eller 

grön missfärgning på virket. Det förväxlas lätt med 
vanlig smuts från marken. I ett utvecklat stadium är 
möglet mer karakteristiskt med en stor mängd ofär-
gade svamptrådar och färgade fruktkroppar (mycel). 
Sporerna är mycket små (2-20 tusendels mm). En 
fruktkropp kan ha upp till 10 000 sporer.

DNA-metoden: En ny amerikansk metod, som snabbt 
kan artbestämma en mikroorganism använder sig av 
DNA-analys. Det tar ca 1 dag att genomföra en ana-
lys.

Mycometermetoden: En nyare metod är ett s k My-
cometertest (kapitel 6.6). Denna metod har tagits fram 
av Köpenhamns universitet. Man arbetar med fluores-
cerande enzymer och UV-ljus. Vid närvaro av diaspo-
rer fluorescerar dessa vid UV-belysningen. Detta är en 
snabb metod men inte den bästa för trämögelmätning 
eftersom trämögelsläktet inte bestäms. Saneringsföre-
taget MIDVAC i Sundsvall är ett av de få företag som 
provat den danska metoden.

Det är inte bara svampar utan även andra mikroor-
ganismer som finns i sjuka hus som går att artbestäm-
ma. Uppsalaföretaget Anozona har licens på metoden 
i Sverige. 

Visuell gradering: Visuell gradering vid en mottag-
ningskontroll kan göras mycket enkelt. Virke med för 
ögat synbara trämögelsvampar ska inte byggas in i ett 
hus. I gränsfallen kan man tillåta några enstaka, nätt 
och jämt synbara, svampkolonier av trämögel om vir-
ket har en ytfuktkvot lägre än kritiska fukttillståndet 
enligt kapitel 9.3 och att virket därefter kommer att 
ställa in sig successivt på en lägre fuktkvot (torkning). 
Synbart angripet virke ska för övrigt  inte byggas in 
i ett hus. Virkesköparen ska se till att det i köpekon-
traktet står var gränsen går innan ett parti virke ska 
reklameras.

Kom ihåg att trämögel i sina första stadier inte syns 
på virket. Se även kapitel 1.4.1, 3.8 och kapitlen 6.5 
– 6.7.
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3.10 Att bygga torrt
Vid ett husbygge ska man inte chansa på att det inte 
kommer nederbörd. Det är en mycket riskfylld chans-
ning som sällan går hem. Ett hus ska naturligtvis inte 
vara fuktskadat redan under byggperioden, se figur 
3.1.1 och figur 3.1.2. Det vanligaste och värsta pro-
blemet vid ett oskyddat byggande är blöta syllar som 
tar flera månader att torka med byggtork. Ett neder-
bördskyddat byggande ger också kortare torkningsti-
der för byggfukten.

Figur 3.10.1 Exempel på en syll som fuktats upp av 
regn under byggperioden till medelfuktkvoten 22,8 % 
och sedan börjat torka långsamt under 7 veckor ef-
ter takmontaget. Medelfuktkvoten gick bara ned till 
är 21,2 % och högsta fuktkvoten är 23,0 % nära vir-
kesytan. Virket byggdes in med denna fuktkvot, vilket 
innebär att mögelpåväxt kan starta särskilt om splint-
veden är vänd nedåt. Mögeltillväxt kan starta om det 
finns mögelsporer/diasporer som tidigare har grott, se 
kapitel 9.3. Groningen fordrar en högre fuktkvot än 
vad som behövs för tillväxten. Publikation P-98:15 
Ingemar Segerholm, Chalmers, 1998.

Figur 3.10.2 Ett exempel på väderskyddat system från 
Jonsered. Det optimala är när väderskyddet går att 
skjuta sidledes och i höjdled.

Man har en tid provat olika typer av system för vä-
derskydd  för flexibla fasad- och taktäckningar. Det 
har varit mycket positivt. Vintertid får man ett skö-
nare klimat och under regniga och blåsiga perioder 
kan man hålla sig både torr och varm. Man har inte 
bara skyddat bygget utan även kunnat lagra byggvir-
ket torrt i samma utrymme. Vidare blir arbetet effek-
tivare samtidigt som risken för olyckor och arbetsska-
dor minskar.

Figur 3.10.3 Väderskyddande fasadtäckning. I ett sådant heltäckande system bör luftfuktigheten kontrolleras. 
Risken är stor att mark- eller byggfukt ökar luftfuktigheten. Det är därför lämpligt med en balanserad venti-
lation – gärna RF-reglerad.

Medelfuktkvot: 21.2%

20,2 20,1 20,1 19,8 19,5 19,3 19,4 19,5 19,0 18,3

21,9 22,2 22,1 21,8 21,7 21,6 21,3 21,0 20,4 18,8

22,6 23,0 23,2 22,9 22,5 22,6 22,0 21,8 21,0 19,2

22,8 23,0 23,0 22,6 22,3 22,0 21,8 21,4 20,7 19,1
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3.11 Kom ihåg

■ Vid beställning av virke ska fuktkvotskrav anges. Dessa krav ska uttryckas enligt den nya EN-
standarden SS-EN 14298.

■ Den största orsaken till hög fuktkvot i byggvirket är felaktig hantering av virket vid byggar-
betsplatsen – både vid lagring av virket (kapitel 3.1, 3.3 och 3.4) och under byggprocessen 
(kapitel 3.1och 3.10).

■ Virke med mögel, blånad och röta ska inte användas. Ej heller bakterieangripet virke (kan fin-
nas i samband med stormfällt virke).

■ För hög fuktkvot i virket medför att svampar angriper träet, att krympningssprickor och form-
fel uppstår. I reglade väggar är golvregeln särskilt utsatt vid nederbörd. Även allt ändträ ad-
sorberar lätt fritt vatten.

■ Förutom vid byggarbetsplatsen kan virke fuktas upp vid sågverkets lagring, vid transporten 
från sågverket till bygghandeln, vid bygghandelns lagring och vid transporten från bygghan-
deln, kapitel 3.8. Gör alltid en mottagningskontroll.

■ Ha alltid en fuktkvotsmätare med hammarelektrod vid byggarbetsplatsen och gör mottag-
ningskontroll (kapitel 3.8, 4.2.2.9 och 8.4.1) av levererat virke samt regelbundet stickprov-
smätningar på lagrat virke och under byggprocessen. Kontrollera samtidigt att virket inte är 
mögelangripet, kapitel 1.4.1, 3.8, 3.9, 6.5 – 6.7 och 9.3.

■ Virke som levereras med lägre fuktkvot än vad som motsvarar utomhusklimatets jämvikts-
fuktkvot ska vara helemballerat eller lagras i speciellt utrymme som kan behålla virkets låga 
fuktkvot – t ex ett uppvärmt lagringsutrymme eller med avfuktare konditionerat utrymme.

■ Kräv att virke som levereras ska vara märkt med sågdatum och sågverkets uppmätta fukt-
kvot.

■ Virke levererat till byggarbetsplatsen ska alltid levereras skyddat mot nederbörd.

■ Virke ska alltid lagras skyddat mot nederbörd och markfukt på byggarbetsplatsen. Under den 
varma årstiden ska virket skyddas mot solljus.

■ Kommer regn på virke med djupgående blånad tar virket upp stora mängder vatten.

■ Har virke utsatts för nederbörd ska virket ströas upp och torkas tills fuktkvoten kommit under 
de kritiska fuktkvoterna enligt kapitel 9. Mät ytfuktkvoten (kapitel 4.2.2.12) och fuktkvotsgra-
dienten (kapitel 1.2.1.3 och figur 1.2.1) vid kontrollen.

■ Bandat och klosslagt virke som fuktats upp av för hög RF kan torkas genom att det klosslagda 
paketet ställs i ett utrymme med rumsklimat tills fuktkvoten nått rätt fuktkvot. Har virket 
inte legat klosslagt utan fritt exponerat ska virket även ligga fritt exponerat i rumsklimat tills 
rätt fuktkvot uppnåtts. Mät ytfuktkvoten (kapitel 4.2.2.12) och fuktkvotsgradienten (kapitel 
1.2.1.3 och figur 1.2.1) vid kontrollen.

■ Mögligt virke ska inte byggas in. Mindre enstaka mögelfläckar kan tas bort mekaniskt, se 
kapitlen 1.4.1, 3.5 och 3.9.

■ Virke emballerat i genomskinlig plast ska inte placeras i solen utan på en skuggig plats, kapitel 
3.6.

■ Virke för inbyggnad bör inte lagras utomhus utan i uppvärmt utrymme eller i utrymmen med 
avfuktare.
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4.1 Allmänt om mätmetoder

4. Mätmetoder för fuktmätning i trä

Mätningar utförs för att ge beslutsunderlag för hur 
vi ska agera framöver. Oavsett metod bör mätningen 
alltid ingå som en del i ett väl genomtänkt kontroll-
program (se kapitel 7.1) och för att ge de svar man 
har behov av för att kunna fatta rätt beslut samt för att 
mätningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. 

Detta avsnitt beskriver de vanligaste mätmetoderna 
och mätinstrument för fuktmätning i trä som används 
idag samt rutiner för hur man ska utföra mätning i en 
punkt med resistansfuktkvotsmätare.  

Mätmetod 
Kapacitiv fuktkvotsmätning* kap 4.2.3 % FK  x    x
Kvarsittande givare resistiv mätning, kap 4.2.2.10  % FK x x x   
Resistansfuktkvotsmätning, kap 4.2.2 % FK x x x   x
Torrviktsmetoden 1, kap 4.2.1.1 % FK   x x x 
Torrviktsmetoden 2, kap 4.2.1.2 % FK   x x x 
Torrviktsmetoden 3, kap 4.2.1.3 % FK   x x x x
RF-mätning i trä, kap 4.2.4 % RF, °C  x x  x 
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Tabell 4.1.1 Sammanställning av mätmetoder.

Figur 4.2.1 Mätning av fuktkvoten enligt torrviktsme-
toden.

4.2 Mätmetoder
4.2.1 Fuktkvotsmätning enligt torrvikts-
metoden
4.2.1.1 Torrviktsmetod 1
Det finns flera metoder för att mäta fuktkvoten i trä. 
Referensmetoden för fuktkvoten utförs med den s k 
torrviktsmetoden. Metoden finns nu uppdaterad i en 
europastandard (SS-EN 13183-1).

Denna metod är också en referensmetod, som an-
vänds för att kontrollera mättillförlitligheten av andra 
fuktkvotsmätare. 
■ Kapa ett 20 mm långt träprov från ett virkesstycke 

0,3 m från änden (ej kådrikt område) men provet 
ska väga minst 100 g. Detta innebär att provet ska 
vara något längre för tunna och smala virkesdi-
mensioner än tjocka och breda dimensioner. 

■ Väg provet på en våg med en noggrannhet på 
minst 0,1 g.

■ Torka provet i en ugn som håller 103 ± 2°C. En 
vanlig bakugn duger om man har en glastermome-
ter inlagd bredvid provet. Torkningen avbryts när 
viktminskningen är 0,1% per 2 tim. (I normala fall 
när fuktkvoten är mindre än 20 % räcker 10-15 
timmar.)

■ Väg provet igen och ange värdet med en decimal.
Den viktminskning som träet undergår vid denna 

torkning dividerad med träets torrvikt är ett mått på 
träets fuktkvot, uttryckt i procent, d v s viktminsk-
ningens andel av torrvikten:

* Lämplig för snabbmätning för att skanna av stora områden. Mätaren är dock onoggrann och resistansfukt-
kvotsmätare ska alltid användas för slutgiltig mätning.
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 vikt före torkugn - vikt efter torkugn  vikt före torkugn 
  x 100 (%)  eller  (   -1) x 100 (%)
              vikt efter torkugn  vikt efter torkugn

 
4.2.1.2 Torrviktsmetod 2
En variant på torrviktsmetoden är en snabbmetod som 
är noggrannare än den resistiva metoden men har inte 
samma mätnoggrannhet som den standardiserade torr-
viktsmetoden ovan. Tillvägagångssättet är detsamma 
som i figur 4.2.1 men temperaturen i ugnen ska vara  
130°C under 30 minuter och träprovet ska bara vara 5 
mm långt. Dessutom bör vågen vara noggrannare än 
i metod 1 – ± 0,01 g noggrannhet i stället för ± 0,1 g. 
Det går att använda en våg med ± 0,1 g noggrannhet 
om man kapar flera 5 mm långa prov så att vikten 
tillsammans blir 100 g eller mer.  Metodens mätnog-
grannhet är något bättre än torrviktsmetod 3.

4.2.1.3 Torrviktsmetod 3
Ytterligare en variant på torrviktsmetoden är den s k 
spåntorkmetoden. Med en träborr borrar man ett  hål. 
Diameter från virkets kantsida ska vara halva virkes-
tjockleken. Djupet ska vara 0,4 gånger virkesbredden. 
Spånmängden ska väga:
– minimum 100 gram om vågen har en noggrannhet 

på ± 0,1 gram eller, 
– minimum 10 gram om vågen har en noggrannhet 

på ± 0,01 gram.
Detta innebär för det mesta att flera hål måste borras 

i samma planka. Spånet torkas under ca 15 minuter 
i en föruppvärmd ugn med temperaturen 103 ± 2°C 

Figur 4.2.2 Definitionen av en plankas fuktkvot är enligt EN-standarder tvärsnittsfuktkvoten 0,3 m från vir-
kesänden (i icke hartsrikt område). Skattning av denna fuktkvot kan göras med resistansfuktkvotsmätare på 
samma ställe på ett djup av 0,3 x T och på virkets flatsida 0,3 x B, Sverre Tronstad, NTI.

alternativt i en spånfuktkvotsmätare som har en in-
byggd våg. En IR-lampa eller en IR-slinga torkar spå-
nen samtidigt som viktminskningen vägs. Torkningen 
avbryts automatiskt när viktminskningen är 0,01 % 
per 12 min. Mätnoggrannheten varierar med handha-

4.2.2 Fuktmätning med resistansfuktkvots- 
 mätare
Fuktkvotsmätning via torrviktsmetoden (kapitel 4.2. 
1) är noggrann men opraktisk vid vanlig kontroll av 
byggnadsvirke. Lämpligast används en resistansfukt-
kvotsmätare. Principen för mätmetoden är att det är 
ett samband mellan resistansen och fuktkvoten – ju 
högre fuktkvot desto lägre resistans – vid 18 % fukt-
kvot (utomhuslagrat virke) är resistansen ca 2 Mega-
ohm, d v s den högsta resistans en vanlig multime-
ter kan mäta. Resistansen i materialet mäts mellan 
två elektroder som slås in i virket.Vid 8 % fuktkvot 
(rumstorrt) är resistansen så hög som 100 Gigaohm, 
dvs i nivå med isolationsmaterial. Mätnoggrannheten 
är ofta tillräcklig för kontroll i byggnader om mätaren 
kalibreras mot ett godkänt kalibreringsblock.

Sambandet resistans - fuktkvot är också olika för 
olika träslag. Man brukar därför prata om olika re-
sistanskurvor för olika träslag. Dessa resistanskurvor 
läggs in i fuktkvotsmätarna och därför ska fuktkvots-
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mätarna ställas in för aktuellt träslag innan mätning. 
Vid mätning i gran och furu skall alltid resistansfukt-
kvotskurvorna för svensk gran och furu användas, se 
kapitel 4.2.2.1. 

4.2.2.1 Kravspecifikation på en resistansfuktkvotsmä-
tare
De krav man bör ställa på en fuktkvotsmätare är föl-
jande:
■ Elektroderna skall vara isolerade utom på mät-

spetsen för att mätning skall kunna ske på olika 
djup utan att virkets fuktkvotsgradient eller yt-
fuktkvot inverkar. De ca 10 mm långa oisolerade 
stiften som förekommer bör inte användas.

■ En hammarelektrod bör användas med en längd 
på elektroderna som är anpassad till mätdjupet i 
träet.

■ Elektroderna bör vara utbytbara vilket de normalt 
är.

■ Mätinstrumentet skall innehålla resistanskurvor-
na för svensk furu och gran. Detta kan kontrolle-
ras med ett kalibreringsblock framtaget av Trätek 
/91/, /92/. Gran och furu ska kunna ställas in sepa-
rat.

■ Temperaturkompensering. Virkestemperaturen 
ska kunna ställas in för att kompensera för sämre 
ledningsförmåga vid låga virkestemperaturer res-
pektive ökad ledningsförmåga vid höga tempera-
turer. Finns ingen sådan inställning skall mätvär-
det korrigeras mot tabell.

■ Används fuktkvotsmätaren ofta och man vill do-
kumentera mätningarna kan det löna sig att skaffa 
en mätare som kan spara mätningarna och även 
beräkna medelvärde och spridning samt skriva ut 
alla värdena. Cirka 5 mätare på marknaden har 
denna funktion.

■ En del fuktkvotsmätares inre elektronik har visat 
sig vara väldigt temperaturkänsliga. Vid köp ska 
man be leverantören om garantier för maximal 
temperaturavvikelse p g a temperaturvariationer 
på fuktkvotsmätaren.

De på marknaden förekommande resistansfukt-
kvotsmätarna är olika uppbyggda. Även sambandet 
resistans – fuktkvot skiljer sig vanligtvis mellan de 
olika mätarna för ett och samma träslag eftersom kur-
vorna inte är standardiserade. Innan köp av mätare 
måste man därför ta reda på vilken undersökning de, 
i mätarna inlagda resistanskurvorna, är baserade på. 
För svensk furu och gran finns ett kalibreringsblock, 
som tagits fram av Trätek och säljs av Sågteknik Sö-
dermanland AB i Nyköping. Med ett sådant block kan 
alla resistansfuktkvotsmätare kalibreras lika, kapitel 
4.2.2.6.

En resistansfuktkvotsmätare ska inte användas ut-
anför mätområdet 7-25 % vid 20ºC eller utanför 9-
27% vid 0ºC – även om mätarens konstruktion gör 
det möjligt att visa värden utanför dessa områden. Vid 
mycket kall väderlek - 10ºC är intervallet 10-28 % 
och vid mycket varm väderlek (+30ºC) är intervallet 
5,5-26,5%. Utanför dessa intervall är noggrannheten 
mycket dålig. Måste låga fuktkvoter mätas ska en ka-
pacitiv fuktkvotsmätare användas, men dessa mätare 
har sämre mätnoggrannhet än de resistiva fuktkvots-
mätarna, se vidare kapitel 4.2.3.

Med de flesta mätare kan man se var gränsen går 
för lägsta fuktkvot. Genom ett trycka på knappen för 
mätning, samtidigt som man håller elektroderna i luf-
ten, visar mätaren nivån på det lägsta värde som går 
att mäta. Denna nivå varierar med luftens RF. En del 
mätare stänger av displayen när elektroderna hålls i 
luften.

4.2.2.2 Träslagsinställning – resistanskurvor
Eftersom resistansfuktkvotskurvorna är olika för oli-
ka träslag är det viktigt att veta vilken typ av trä man 
mäter i. Normalt får man reda på virkessort genom sin 
leverantör men ibland får man avgöra själv. Här följer 
en del tumregler för hur man skiljer på furu och gran.
■ Kärnved är bara synlig (ljusbrun) hos furuvirke. 

I granvirke finns det ingen synlig skillnad mellan 
kärnved och splintved i torkat virke.

■ Kvistar i furu är generellt större och färre än i gran. 
Gran har ofta små pärlkvistar nära märgen (mitten 
av trädet).

■ Kvistfritt virke hittas normalt bara bland furuvir-
ke.

■ Furukvisten är rödbrun medan grankvisten är mer 
”grå-röd-brun”, d v s är något ”blekare” än furu-
kvistar.

Figur 4.2.3 Mätosäkerheten för en av marknadens 
bättre resistansfuktkvotsmätare. Systematiska felet 
och slumpmässiga felet är: + 0,1  % respektive ± 1,4%  
för verklig fuktkvot  10 %; + 0,4 %  respektive  ± 2,2 
%  för verklig fuktkvot 15 %; + 1,0 % respektive ± 
2,5%  för verklig fuktkvot 20 % och 95%-igt konfi-
densintervall. Industriell mätning med fuktkvotsgradi-
ent i virket. Grunddata efter /21/.
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■ Gran har mer torrkvist som har en tendens att loss-
na.

■ Furu har en högre densitet, mer markerade års-
ringar och är i genomsnitt hårdare än gran. 

Är man osäker skall resistansfuktkvotskurva för 
gran användas eftersom man då alltid är på den säkra 
sidan (får en högre fuktkvot).

Mätfelet för en bra resistansfuktkvotsmätare är un-
gefär ± 0,15 · u (vid 95%-ig konfidens).

Figur 4.2.4 Mätosäkerheten för en av marknadens 
bättre kapacitansfuktkvotsmätare. De två streckade 
linjerna representerar ett 95%-igt konfidensintervall. 
Systematiska felet och slumpmässiga felet är: + 0,5% 
respektive ± 2,8 %  för verklig fuktkvot  10 %; - 0,8%  
respektive  ± 2,8 %  för verklig fuktkvot 15 %; - 2,3% 
respektive ± 2,8%  för verklig fuktkvot 20 % och 95%-
igt konfidensintervall. Laboratoriemätning med virke 
utan fuktkvotsgradient. Grunddata efter /21/. 

4.2.2.3 Temperaturkompensering av mätvärdena
Den avlästa fuktkvoten är även temperaturberoende. 
Därför har en bra fuktkvotsmätare en inställning för 
temperaturkorrigering av mätvärdet. Vid 20ºC behö-
ver mätningen inte kompenseras men över och under 
denna temperatur måste fuktkvoten temperaturkom-
penseras. För instrument som inte har kompense-
ringsmöjligheter kan temperaturkorrigeringen ske på 
två sätt:
1) Vid noggrann mätning: Gå in i en tabell för tem-

peraturkompensering (se tabell 4.2.1 eller kapitel 
12.2.6).

2) Snabbmetod: Vid temperaturer över 20ºC ska 
man, som tumregel, dra ifrån 1,6 fuktkvotsprocent 
per 10ºC från det avlästa värdet. Vid temperaturer 
under 20ºC ska man lägga till 1,6 fuktkvotspro-
cent per 10ºC på det avlästa värdet.

I jämförelse med tabell 4.2.1 ger det sista sättet ett 
maximalt fel på ± 0,4 % när fuktkvoten är mer än 15%  
och ett maximalt fel på ± 1,0 % när fuktkvoten är min-
dre än 15 %.

På fuktkvotsmätare med temperaturkompensering 
ställs virkestemperaturen in med en ratt eller via en 
display. Det finns inga fuktkvotsmätare som automa-
tiskt mäter temperaturen via elektroderna. Däremot 
finns det fuktkvotsmätare som även har uttag för en 
temperaturgivare. På mätare från Protimeter är tem-
peraturmätarens insticksdel så tunn att den går att 
sticka in i hammarelektrodernas inslagshål. Alterna-
tivt används en vanlig digital termometer som sticks 
in i ett förborrat hål. 

Om träet som ska mätas har varit placerat i ett ut-
rymme en eller fler dagar, har virket fått omgivnings-
luftens temperatur. Då kan en vanlig glastermometer 
användas för mätning av omgivningstemperaturen. 2-
3ºC felläsning innebär bara 0,3-0,5 fuktkvotsprocent 
fel.

Om tabell används och avläst fuktkvot på mätin-
strumentet är 18 % och temperaturen i virket är 5ºC så 
blir den verkliga fuktkvoten 20 % enligt tabell 4.2.1. 
En liknande tabell som i tabell 4.2.1 men med utökat 
mätområde finns i kapitel 12.2.6. 

Figur 4.2.5 Fuktkvotsmätare Protimeter Timbermas-
ter BLD 5609 med temperaturgivare.

En del fuktkvotsmätares inre elektronik har visat sig 
vara väldigt temperaturkänsliga. Detta bör man kon-
trollera via följande test:

■ Utsätt fuktkvotsmätaren för olika temperaturer, 
t ex lägg in mätaren i en frys, en kyl respektive 
rumsluft och jämför avläst fuktkvot när mätelek-
troderna mäter på ett kalibreringsblock (figur 
4.2.6) alternativt med elektroderna inslagna i ett 
trästycke.

■ Vänta en timme per temperaturnivå och sätt däref-
ter elektroderna på ett kalibreringsblock och avläs 
fuktkvoten.

■ Fuktkvoterna ska inte skilja mer än högst en fukt-
kvotsprocent för de olika temperaturnivåerna.

4.2.2.4 Kalibrering, skötsel och hantering av resis-
tansfuktkvotsmätare
Att kalibrera en fuktkvotsmätare genom att jämföra 
fuktkvotmätarens värden mot torrviktsprov är ett 
mycket omfattande arbete. En sådan kalibrering bör 
inte göras om man inte har stor erfarenhet av kalibre-
ring av fuktkvotsmätare. 
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Virkes- Avläst fuktkvot [ % ]
temp 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 °C

-20 22,5 23,8 25,0 26,3 27,5 28,8 30,0 31,3 32,5 33,8 35,0 36,3 37,5 -20
-15 21,7 23,0 24,2 25,4 26,6 27,8 29,0 30,2 31,5 32,7 33,9 35,1 36,3 -15
-10 21,0 22,2 23,3 24,5 25,7 26,9 28,1 29,3 30,4 31,6 32,8 34,0 35,2 -10
-  5 20,3 21,4 22,6 23,7 24,8 26,0 27,1 28,3 29,4 30,6 31,7 32,9 34,0 -5
   0 19,5 20,7 21,8 22,9 24,0 25,1 26,3 27,4 28,5 29,6 30,7 31,8 33,0 0
   5 18,9 20,0 21,0 22,1 23,2 24,3 25,4 26,5 27,6 28,7 29,7 30,8 31,9 5
 10 18,2 19,3 20,3 21,4 22,4 23,5 24,6 25,6 26,7 27,7 28,8 29,8 30,9 10
 15 17,6 18,6 19,6 20,7 21,7 22,7 23,8 24,8 25,8 26,8 27,9 28,9 29,9 15
 20 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 20
 25 16,4 17,4 18,4 19,3 20,3 21,3 22,2 23,2 24,2 25,2 26,1 27,1 28,1 25
 30 15,8 16,8 17,7 18,7 19,6 20,6 21,5 22,5 23,4 24,4 25,3 26,2 27,2 30

Virkes- Avläst fuktkvot  [ % ]
temp 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 °C

-20 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 18,8 20,0 21,3 -20
-15 5,9 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,7 16,9 18,1 19,3 20,5 -15
-10 5,6 6,8 8,0 9,2 10,3 11,5 12,7 13,9 15,1 16,3 17,4 18,6 19,8 -10
-5 5,3 6,5 7,6 8,8 9,9 11,1 12,2 13,4 14,5 15,7 16,8 18,0 19,1 -5
0 5,0 6,1 7,3 8,4 9,5 10,6 11,7 12,8 14,0 15,1 16,2 17,3 18,4 0
5 4,7 5,8 6,9 8,0 9,1 10,2 11,3 12,4 13,4 14,5 15,6 16,7 17,8 5
10 4,5 5,5 6,6 7,7 8,7 9,8 10,8 11,9 12,9 14,0 15,1 16,1 17,2 10
15 4,2 5,3 6,3 7,3 8,3 9,4 10,4 11,4 12,5 13,5 14,5 15,5 16,6 15
20 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 20
25 3,8 4,7 5,7 6,7 7,7 8,6 9,6 10,6 11,5 12,5 13,5 14,5 15,4 25
30 3,6 4,5 5,5 6,4 7,3 8,3 9,2 10,2 11,1 12,1 13,0 14,0 14,9 30

>

För att mätaren ska kalibreras rätt fordras även ett 
mycket stort antal torrviktsprover från ett för Sverige 
representativt material. Numera har sådana omfattan-
de kalibreringar gjorts inom träforskningen. Resulta-
ten av dessa arbeten redovisas i form av sambandet 
resistans – fuktkvot för respektive träslag. Dessa sam-
band läggs successivt in i marknadens fuktkvotsmä-
tare med mer eller mindre god precision. Hur väl de 
lagts in kan kontrolleras med kalibreringsblock. 

Trätek har 1990 tagit fram ett sådant kalibrerings-
block med hjälp av ett stort provmaterial från svenskt 
gran- och furuvirke. Det finska träforskningsinstitutet 
har år 2000 tagit fram sambandet resistans – fuktkvot 
för nordisk (Sverige, Norge och Finland) gran och 
furu. De svenska och nordiska resistanskurvorna skil-
jer sig från varandra med mindre än 1 fuktkvotspro-
cent för alla fuktkvotsnivåer.

När det finns kalibreringsblock för aktuellt träslag 
ska kalibrering av fuktkvotsmätare göras mot dessa, 
se kapitel 4.2.6.

Skötsel och handhavande av fuktkvotsmätare är 
ganska enkelt. Det finns dock en hel del faktorer att 
se upp med:

■ Mätaren ska helst förvaras torrt i rumstemperatur. 
Kondens/fukt i mätaren kan ge felaktiga mätvär-
den.

■ Om hammarelektroderna tas från ett kallt till ett 
varmt utrymme ska elektroderna torkas av med en 
torr trasa. Ytterst små mängder fukt på elektroder-
na eller mellan elektroderna ger felaktiga mätvär-
den.

■ Hammarelektroden är kopplad till avläsningsin-
strumentet med en elkabel. Denna kabel skadas 
lätt eftersom det lätt blir dragbelastning i kabeln. 
Kontrollera därför kabelns och jordavskärmning-
ens  infästningar/anslutningar innan mätning.

■ Kontrollera alltid att elektroderna är ordentligt 
fastskruvade. De lossnar ganska lätt på vissa mä-

Tabell 4.2.1 Temperaturkompensering vid mätning med resistansfuktkvotsmätare. Exempel: När den avlästa 
fuktkvoten som är 18 % vid virkestemperaturen + 5° är den verkliga fuktkvoten 20%.
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tare genom de stötar som uppstår när man slår in 
stiften i träet.

■ För att en mätning inte ska påverkas av träets 
fukt längs hela elektroden bör elektroderna vara 
isolerade, där enbart spetsarna är oisolerade (med 
epoxifärg). 

■ Isoleringen på inslagselektroderna slits med tiden. 
Byt eller bättra på färgen på elektroderna när den 
börjar skadas. 

■ För oisolerade elektroder är det fuktkvotsgradien-
tens högsta värde mellan elektroderna som domi-
nerar det avlästa värdet. 

■ Ta alltid med reservelektroder –  de bryts då och 
då.

■ Det säljs fuktkvotsmätare som bara har korta, ca 9 
mm långa elektroder. Dessa mätare kan bara ge in-
formation om virkets yttre delar. Virkets mitt kan 
ha mycket hög fuktkvot beroende på om virket fått 
en snabb yttorkning.

■ Elektroderna kan för gran och furu slås in antingen 
längs eller tvärs fibrerna. För andra träslag måste 
man antingen slå in längs eller tvärs fibrerna bero-
ende på hur resistansfuktkvotskurvan för mätaren 
har gjorts. Vanligtvis görs kurvorna för gran och 
furu med inslagning längs fibrerna på virkets flat-
sida.

■ Elektrodavståndet för hammarelektroder brukar 
vara ca 25 mm. Elektrodavståndet påverkar bara 
lite det avlästa värdet. Avståndet kan vara upp till 
6-7 cm utan att påverka avläsningen mer än någon 
tiondels procent FK.

■ Efter att elektroderna slagits in i virket för mät-
ning ska avläsning ska efter 1-3 sekunder efter att 
mätknappen tryckts in eller enligt instrumentets 
instruktion. Mäts fuktkvoten under en längre tid 
sjunker mätvärdet successivt och mätvärdet blir 
missvisande (jonerna polariseras i virket).

■ Kontakten mellan trä och elektrodspetsen påverkar 
avläsningen. För att få in långa elektroder måste 
man ibland förborra hålet. Borra därför inte hela 
hålets djup utan lämna en bit kvar för ekektrod-
spetsen.

■ Vid mätning av låga fuktkvoter går det mycket små 
strömmar i ledningarna. Är kabeln i rörelse eller i 
närheten av starkströmsledningar under mätningen 
kan det bli felaktiga mätresultat. Vidrör inte elek-
troderna eller dess muttrar under mätningen.

■ Mätosäkerheten är stor nära fibermättnadspunkten. 
Vid 28-30 % fuktkvot och 20°C kan mätosäkerhe-
ten vara upp till ± 5 procent FK. Är fuktkvoten 
över fibermättnad kan välkalibrerad mätare visa 
23 %.

■ Mätare på marknaden är inte standardiserade utan 
de är olika uppbyggda och har oftast olika inlagda 
resistans - fuktkvotskurvor för samma träslag.

■ Kalibrera mätaren regelbundet mot kalibrerings-
blockets alla fuktkvotsnivåer. Avvikelsen bör inte 
vara större än ca 0,3 %. Det säkrar också att mäta-
rens elektronik fungerar rätt, t ex att elektroniken 
inte har påverkats av omgivningstemperaturen och 
luftfuktigheten, kapitel 4.2.2.7.

■ Nyköpt virke har ofta en fuktkvotsgradiet med 
en torr yta och en allt högre fuktkvot mot mitten. 
Detta har skapats under sågverkets virkestorkning, 
kapitel 1.2.1.3. Ska man bedöma virkets tvär-
snittsmedelfuktkvot i sådant virke blir mätningen 
tillförlitligast om den görs  från virkets flatsida i 
stället för från virkets kantsida, se mätreglerna i 
de svenska eller europeiska standarderna (SS-EN 
13183-2).

■ Övrig skötsel och handhavande av respektive mä-
tare - se respektive mätares manual.

4.2.2.5 Rutin för mätning av fuktkvot i en punkt med 
resistansfuktkvotsmätare
Följande rutin används för mätning av fuktkvot i en 
punkt:
1) Se till att mätaren är kalibrerad mot Träteks kali-

breringsblock.

2) Mät temperaturen i virket med tillhörande tempe-
raturgivare eller uppskatta temperaturen med lös 
termometer. Notera temperaturen i protokoll. 

3) Mätarens temperaturinställning skall ställas in ef-
ter virkets temperatur. Om instrumentet inte har 
temperaturkompensering måste mätvärdet juste-
ras i efterhand. Se kapitel 4.2.2.3.

4) Välj träslag på mätinstrumentet. Är man osäker 
väljs gran för säkerhets skull.

5) Mät virkets ytfuktkvot: Lägg de koniska spetsarna 
på hammarelektroden mot ytan på virkets flatsida 
i vald mätpunkt, se figur 3.2.9. Vidrör inte elektro-
derna eller dess muttrar så att mätningen påverkas. 
Tryck spetsarnas ena mantelyta hårt mot virkesy-
tan så att det blir märken i träet. Då uppstår god 
kontakt mot virket. Läs av fuktkvoten under det 
du trycker mantelytan mot träytan. Avläst värde 
noteras i protokoll. 

6) Mät virkets medelfuktkvot: Slå in elektroden till 
mätdjupet 30% av virkestjockleken och upprepa 
avläsningsförfarandet. Var uppmärksam på om 
mätvärdet minskar på vägen in i träet eftersom 
man då inte har en normal uttorkningsprofil. Av-
läst värde noteras i protokollet. Därefter avlägsnas 
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hammarelektroden och mätning i ny punkt kan på-
börjas.

7) Finns fog att tro att fuktprofilen (fuktkvotsgra-
dienten) inte är enligt normal uttorkningsprofil            
(t ex för syll, lejd och annat virke som kan ha varit 
utsatt för uppfuktning eller låst uttorkning åt nå-
got håll.) fortsätter man att slå in stiften. Högsta 
värdet + mätdjup noteras i protokollet (vid normal 
uttorkningsprofil är det fuktigast centriskt i träet).

8) När man ska mäta på mycket grovt virke kan det 
vara svårt att slå in långa stift (mer än ca 6 cm) 
utan att de bryts av. Därför kan det vara lämpligt 
att förborra hålen - men borra inte hela sträckan 
utan spara ca en cm som den koniska mätspetsen 
ska tränga in i för god kontakt mot träet.

9) Avlägsna stiften och påbörja mätning på en ny 
mätpunkt.

10) I vissa fall ska mätning göras efter EU-standar-
den, t ex vid mottagningskontroll, se  kapitel 2.4, 
3.8, 4.2.2.9 och 8.4.1.

4.2.2.6 Rutin för kontroll/kalibrering med kalibre-
ringsblock
Kontroll utförs med hjälp av kalibreringsblock för 
svensk furu och gran enligt Trätek /91/, /92/, se kapi-
tel 4.2.2.1. Kontroll utförs i en lokal där temperaturen 
är ca 20ºC. Kalibreringsblocket kan köpas hos Såg-
teknik Södermanland AB i Nyköping
1) Ställ in avläsningsinstrumentet på 20ºC.

2) Ställ in avläsningsinstrumentet på träslaget gran.

3) Placera hammarelektrodens stift på kontaktbleck-
en för den lägsta fuktkvoten enligt figur 4.2.5.

4) Läs av utslaget på instrumentet och jämför avläst 
värde med det för gran som står angivet på kali-
breringsblocket vid de aktuella kontaktblecken.

5) Flytta stiften till nästa par av kontaktbleck och 
upprepa förfarandet.

6) Upprepa förfarandet för samtliga fyra fuktkvots-
nivåer.

7) Om avläst värde på samtliga punkter avviker min-
dre än 0,5% FK från kalibreringsmotståndet är 
kontrollen avklarad. Är avvikelserna större upp-
rättas kalibreringskurva enligt kapitel 4.2.2.7.

Mätspetsarnas placering på kalibreringsbläcken. 
Kalibreringsvärden för gran läses av till höger. Kali-
breringsvärden för furu läses av till vänster.

Exempel på kalibrering av några vanliga fuktkvots-
mätare finns i kapitel 12.2.4.

4.2.2.7 Rutin för upprättande av kalibreringskurva
Ställ in fuktkvotsmätaren på 20ºC och på aktuellt 
träslag, t ex gran.

1) Tryck mätelektroderna mot kontaktbläcken 
för t ex den lägsta fuktkvoten, d v s det hög-
sta motståndet, se figur 4.2.6. Avläs fuktkvoten 
på fuktkvotsmätaren. Pricka in värdet på den 
lodräta axeln i ett koordinatsystem, figur 4.2.7. 
Pricka in kalibreringsblockets värde på den 
vågräta axeln. Markera skärningspunkten av de 
båda värdena.

2) Flytta stiften till nästa par av kontaktbleck och 
upprepa förfarandet. Markera även denna punkt i 
diagrammet.

3) När samtliga fyra fuktkvotsnivåer är kontrollera-
de och markerade i diagrammet förbinds punkter-
na med räta linjer. Kalibreringskurvan för svensk 
gran gällande för detta mätinstrument är färdig. 
Kontrollen dokumenteras i protokoll (se kapitel 
11.2).

Figur 4.2.7 Kalibreringskurva.
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4.2.2.8 Rutin för användning av kalibreringskurva vid 
avläsning
Efter det att avläsning av fuktkvot har utförts korri-
geras mätvärdet i kalibreringskurvan enligt nedan vid 
behov.
1) Gå in med avläst värde från mätinstrumentet på 

kalibreringskurvans vertikala axel, avläst fukt-
kvot.

2) Dra ett horisontellt streck från denna punkt tills 
det möter själva kalibreringskurvan. 

3) Från denna punkt dras en ny, vertikal, linje ner 
tills den möter diagrammets horisontella axel, ka-
librerad fuktkvot.

4) Läs av värdet på den horisontella axeln. Detta är 
verklig fuktkvot, kalibrerad fuktkvot. I kalibre-
ringskurvan nedan ger avläst fuktkvot 17% en 
verklig fuktkvot på 18 %.

Figur 4.2.8 Kalibreringskurva. Mätvärdet justeras 
mot kalibreringskurvan.

4.2.2.9 Rutin för mottagningskontroll med resistans-
fuktkvotsmätare
(Se även kapitlen 2.4, 3.8 och 8.4.1.)
Vid köp av virke är det viktigt att man vid beställning-
en uppger vilka krav man har på fuktkvoten. Kraven 
måste också vara rätt ställda (kapitel 2.2, 2.4 och 9) 
så att det både tekniskt och juridiskt går att övertyga 
leverantören om att fuktkvoten är felaktig. 

I köpeavtalet hänvisar man till krav enligt en stan-
dard, t ex SS 23 27 40 (kapitel 3.8). Det är då viktigt 
att kontrollera att virkets fuktkvot motsvarar den be-
ställda fuktkvoten. Man gör en mottagningskontroll. 
Denna ska genomföras direkt efter leveransen. Virket 
bör också omedelbart skyddas mot nederbörd så att 
inte virket riskerar att fuktas upp och spoliera mot-
tagningskontrollen. 

Antingen mäts allt virke i en leverans eller – vilket 
är mer praktiskt – ett stickprov tas ur virkespartiet. 

Stickprovet innebär att det finns en förutbestämd risk 
att bedömningen blir fel.

Det finns två standarder som beskriver hur ett statis-
tiskt urval vid fuktkvotsmätning ska gå till. Dessa är 
den svenska standarden SS 23 27 40 och den nya eu-
ropastandarden SS-EN 14298, som kommer att gälla 
från 2005. Dessa standarder är i första hand till för 
mottagningskontroll av virkespartier som är så stora 
att allkontroll är för tids- och kostnadskrävande. En 
mottagningskontroll enligt standarderna görs först 
efter en enkel orienterande fuktkvotskontroll. Är det 
inte uppenbart att leveransen har fel fuktkvot och le-
verantören vid en reklamation inte godtar en enkel 
kontroll, är en statistisk korrekt kontroll nödvändig 
enligt standarderna.

Som angivits i kapitel 2.2 och 2.3 har sedan 2002 
kravet skärpts i rekommendationen för fuktkvoten i 
HusAMA/AMA-nytt. Rekommendationen uttrycks 
som ”maximalt 18 %” i stället för tidigare ”klass 18” 
i SS 23 27 40. I denna svenska standard innebär klass 
18 att medelfuktkvoten är ungefär 18 % i en leverans. 
Men i standarden uttrycks kravet som ett fuktkvotsin-
tervall – inte en medelfuktkvot. 

Med de spridningar i fuktkvot som man normalt har 
i ett parti virke, innebär ”maximalt 18 %” en med-
elfuktkvot i partiet på ungefär ca 15 %, se kapitel 
1.2.1.2. Orsaken till det ökade kravet är att man vill 
minska risken för mögeltillväxt på virket. Men det går 
inte att leva upp till ett sådant absolutkrav om inte 
allt virke i en leverans kontrolleras - vilket nog inte 
heller är tänkt. Kravet innebär även att det inte finns 
en nedre gräns i fuktkvoten, vilket kan innebära att 
byggvirket får för stora krympningsskillnader. För t 
ex golvbjälkar resulterar det i golvknarr.  

Vidare är det nog inte tänkt att 100% av en leverans 
måste ligga under 18 %. Ett 95%-igt krav är vanligt 
i den mekaniska processindustrin med normalfördel-
ningar. Men som vid all kvalitetskontroll borde man 
ta ett stickprov för att konstatera, med en viss sanno-
likhet, att virket har en fuktkvot under 18 %. Detta går 
tyvärr inte i de båda standarderna. Både SS 23 27 40 
och EU-standarden är gjorda för medelvärdesprinci-
pen och inte maximalprincipen respektive AQL-prin-
cipen. Det återstår då två alternativ:

1) Gör en förenklad mottagningskontroll med ca 15-
20 mätningar enligt EN 13183-2 (resistansfukt-
kvotsmätaren) och bedöm om något virkesstycke 
ligger över 18 %. Skulle virket göra detta kan 
man reklamera, om virket är beställt enligt maxi-
malprincipen. Om säljaren inte godtar mätproce-
duren, görs en statistisk korrekt mätning enligt 
punkt 2. (Mätning med resistansfuktkvotsmätare 
ger emellertid alltid en något större spridning än 
torrviktsmetoden. Detta beror på mätarens onog-
grannhet.)
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2) Om köpare och säljare inte kommer överens mås-
te en statistisk korrekt mätning göras, t ex efter 
sidorna 12-13 i Handledning ”Leveranskontroll 
av virkestorken”, A Rosenkilde, Trätek, 1996. I 
handledningen finns en statistisk beräkningsme-
tod för godkänt/ej godkänt vid krav på en maxi-
mal fuktkvotsgräns. Vid denna kontroll görs 40 
mätningar (40 virkesstycken mäts).

Eftersom EU gjort en standard som många länder 
kommer att använda vid köp av virke i Norden borde 
AMA-nytts maximalprincip översättas till medelvär-
desprincipen med ett krav på en fuktkvotsspridningen 
som motsvarar maximalt 18 % (men med 95%-krav). 

Sammanfattningsvis: Både större och mindre vir-
kespartier vid t ex leverans till ett mindre husbygge 
ska alltid kontrolleras och leda till reklamation om det 
är fel fuktkvot. I annat fall är det stor risk att leveran-
tören tror att det inte är så viktigt att följa överenskom-
met fuktkvotskrav. En byggansvarig bör alltid göra en 
snabb orienterande mätning med resistansfuktkvots-
mätare på en leverans enligt punkt 1 – exempelvis 
genom att slå in mätelektroderna mitt på virkets kant-
sida längs virkets fibrer på ett tiotal ställen. 

Är virket emballerat med plast/pappersemballage 
kan elektroderna slås genom emballaget. Inslagsdju-
pet ska vara 0,2 gånger virkesbredden – upp till 150 
mm bredd. Verkar det vara för många höga fuktkvoter 
bör emballaget tas av och ytterligare ett 15-tal mät-
ningar tas på de tre översta virkeslagen på virkets flat-
sidor. Inslagsdjupet ska vara 0,3 gånger virkestjockle-
ken, se figur 4.2.2.

Man kan också koncentrera sig på ställen i det le-
vererade virkespaketet där man misstänker att det är 
höga fuktkvoter, exempelvis vid fuktfläckar på virket, 
där det finns tendens till mögel, etc. Upptäcks trämö-
gel ska ytfuktkvoten kontrolleras, kapitel 4.2.2.11. 
Högre ytfuktkvot än fuktkvoten längre in i virket ty-
der på att virket varit utsatt för nederbörd eller kon-
dens (t ex kondens i plastemballage då virkespaketet 
har utsatts för temperaturändringar). 

Är köpare och säljare inte överens om att det är en 
felaktig leverans, är man tvungen att göra en statistisk 
korrekt mätning enligt den standard man har angivit i 
beställningen eller genom punkt 2 ovan.

4.2.2.10 Kontinuerlig resistiv mätning – kvarsittande 
givare
Ett enkelt sätt att följa fuktkvotsförändringar i en mät-
punkt i ett virkesstycke är att sätta in ett par mätelek-
troder. Mätelektroderna kan vid behov göras mycket 
långa. De kan tillverkas av förzinkad spik eller rostfri 
skruv och målas med epoxifärg eller epoxilim fram 
till mätspetsen. Skruven rekommenderas för denna 
ger en bättre kontakt med träet (lågt kontaktmotstånd).   
Vanliga spikar eller skruvar kan användas som elek-

troder. Det är då viktigt att först alltid kalibrera mätare 
och elektroder mot torrviktsmetoden. Elektrodernas 
utfomning påverkar mätresultatet.

Hålet för spikarna förborras. Hålet ska var 5 mm 
kortare än elektroden/spiken så att kontakten trä-
elektrodspets blir effektivt. Spikarna kan exempelvis 
slås från insidan av en yttervägg ut till regelvirket.  
Antingen får spikskallarna sticka ut några mm från 
inslagssidan för mätning med fuktkvotsmätarnens 
elektroder eller vid distansmätning löds elkablar fast 
på de inslagna elektroderna. Eftersom elektrodernas 
utformning påverkar mätningarna ska alltid resistans-
fuktkvotsmätare med spikar eller skurvar kalibreras 
mot torrviktsmetoden.

Fuktkvoten kan därefter loggas intermittent under 
en längre tid. Inkopplingstiden av mätströmmen före 
varje mätning ska, enligt EN-standarden, vara 1-2 
sekunder, se mätarens instruktion. Växla strömrikt-
ningen i elektroderna (polväxla) vid varje mätning så 
att inte allt fler joner i träet riktas åt samma håll. Detta 
medför skenbart sänkt fuktkvot.

På marknaden finns även träpluggar med elektroder. 
Pluggarna sätts in i förborrade hål i ett trämaterial. 
Till skruvarna kopplas en vanlig fuktkvotsmätare av 
resistanstyp som avläses regelbundet manuellt eller 
automatiskt med en datalogger. Träpluggarna, som 
brukar tillverkas av bok, är från början kalibrerade 
från leverantören. Det finns till och med en nordisk 
standard för denna produkt. 

Det är dock tveksamt om en sådan mätmetod ger ett 
bättre mätresultat än när ett par rostfria skruvar skru-
vas in i mätobjektet, se ovan. För kondensindikering 
används bara korta oisolerade skruvar. Vid alla resis-
tansmätningar i trä är det viktigt att inte mäta direkt 
efter inkopplingen eller låta mätspänningen ligga på 
för länge över elektroderna. Jonerna i träet polariseras 
och mätvärdet minskar med tiden.

4.2.2.11 Ytfuktkvotsmätning med hammarelektrod
Enligt EN 13183-1 är definitionen för ett virkesstyck-
es fuktkvot lika med virkets tvärsnittsmedelfuktkvot 
uppmätt 0,3 meter från virkesänden. Det är denna 
fuktkvot man använder vid t ex beställning och leve-
rans av ett virkesparti. När det gäller mikrobiell ned-
brytning av virke vet man att den för det mesta startar 
i virkesytan när ytfuktkvoten är för hög. För att be-
stämma om det är risk för t ex mögelangrepp på virke 
ska mätningen i första hand göras i virkesytan. Men 
det är även bra att samtidigt kontrollera fuktkvotsgra-
dienten (kapitel 4.2.2.12) för att se om fukten kom-
mer från virkets in- eller utsida (hög medelfuktkvot i 
virket, nederbörd, kondens eller högt RF). 

Det finns tyvärr ingen vedertagen metod för yt-
fuktkvotsmätning. I t ex rapporten TN:13 ”Ytfukt på 
byggnadsmaterial”, i /93/ har man gjort vissa under-
sökningar – mest på annat material än trä.
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Tills vidare föreslås följande mätmetod (AMA-nytt 
2002/2, B Esping): Ytfuktkvoten i trä bestäms med 
en resistiv fuktkvotsmätare. Elektroderna ska vara av 
inslagstyp med lång spets (8-10 mm) för att kunna ge 
tillräckligt litet kontaktmotstånd. Luta elektroderna 
mot virkesytan så att en 20-30 graders vinkel uppstår. 
Mantelytan ska om möjligt vara parallell med virkes-
ytan. I detta läge pressas elektrodspetsarnas koniska 
mantelytor mot virkesytan så hårt att halva mantely-
tan trycks ner i träet. Mät fuktkvoten med detta tryck, 
figur 4.2.9. Denna mätmetod ger ca 0,5-2 fuktkvots-
procent för lågt värde på grund av att elektrodspetsar-
nas anliggningsytor är ungefär halverad mot normal 
mätning. Det minsta och största mätfelet fås vid mät-
ning vid 10 % respektive 20 % fuktkvot. Alternativt 
kan en kalibreringskurva göras för ytmätning genom 
att kalibrera fuktkvotsmätaren mot virke som kommit 
i jämvikt med omgivningsluften.

Figur 4.2.9 Mätning av ytfuktkvot. Vid mätning av 
ytfuktkvoten pressas hammarelektrodernas koniska 
mantelyta med handkraft ner i virkesytan så att mät-
spetsarnas halva mantelytor ger ett avtryck i träet. 
Gör alltid 3 mätningar tätt intill varandra och tag se-
dan medelvärdet som slutvärde.

4.2.2.12 Mätning av fuktkvotsgradienten med ham-
marelektrod
När rått virke vid sågverken torkas med het fuktig 
luft kommer virket att torka utifrån och inåt, kapitel 
1.2. Det uppstår en kraftig fuktkvotsgradient i virket, 
kapitel 1.2.1.3. En del sågverk utjämnar denna fukt-
kvotsgradient till en viss del genom en s k konditione-
ringsfas efter torkningsfasen (kapitel 2.2.4). Gradient 
finns mer eller mindre kvar i virket fram till byggar-
betsplatsen. 

Även en omvänd gradient kan finnas i virket. Har 
exempelvis nytorkat snickerivirke lagrats med strö-
läkt under någon vecka på hösten fuktas virket upp 
utifrån varefter fukten vandrar (diffunderar) succes-
sivt in i virket. Virket får en högre fuktkvot i ytan än i 
virkets inre delar. De klosslagda leveranspaketen kan 
också ibland fuktas upp av nederbörd vid transporten 
till eller lagringen hos grossisten.

Vid mottagningskontroll av en leverans virke bör 
virket bl a fuktkvotskontrolleras. Virkets medelfukt-
kvot (virkets tvärsnittsmedelfuktkvot) ska kontrol-
leras, kontroll av överensstämmelse mellan den be-
ställda medelfuktkvoten och virkets medelfuktkvot. 
Vidare ska virkets fuktkvotsspridning kontrolleras. 
Man bör också kontrollera om det är risk för mögel-
tillväxt på virket. Allt detta kan man göra vid samma 
mättillfälle och samtidigt få en uppfattning om vad 
virket varit utsatt för vad gäller klimat. Tillvägagångs-
sättet är följande:

■ Välj ut  2 virkespaket per parti och välj ut ett vir-
kesstycke/paket i paketets yttre del och ett virkes-
stycke/paket i paketets inre del.

■ Mät ytfuktkvoten (kapitel 4.2.2.11).

■ Slå in elektroderna i virket enligt figur 1.2.2. Börja 
med 6 mm sedan 0,3 x virkestjockleken (= virkes-
styckets medelfuktkvot) och till sist mitt i virket.

■ Notera dessa mätvärden.

■ Är ytfuktkvoten i riskzonen för mögeltillväxt, se 
figur för mögelrisk i kapitel 1.4.1.

■ Bedöm om den levererade medelfuktkvoten och 
fuktkvotsspridningen är den rätta.

■ Bedöm om virket har stigande fuktkvot in mot vir-
kets centrum (sannolikt inte uppfuktat virke).

■ Bedöm om virket har fallande fuktkvot in mot mit-
ten av virkesstycket (sannolikt uppfuktat virke). 
Har virket bara en hög ytfuktkvot går det snabbt 
att torka ut med en byggtork.

■ Bedöm om virket i stort sätt har lika fuktkvot i 
tvärsnittet (virkets fuktkvot har utjämnat sig under 
skyddad lagring/transport alternativt har utjämnat 
sig vid sågverkets konditioneringsfas i virkestor-
ken).

4.2.2.13 Mätning på impregnerat virke med resistans-
fuktkvotsmätare
Impregnerat virke levereras ofta med höga fuktkvoter. 
Virket får inte rötskador men kan, om det byggs in, 
fukta upp konstruktionen. Då kan det uppstå mögel 
på både det impregnerade virket och på andra kon-
struktionsdelar. 

I en äldre norsk undersökning har fuktkvotsmätares 
mätnoggrannhet bestämts på CCA- impregnerat virke 
klass NTR M. Eftersom impregneringsmedlet inne-
håller ett salt visade mätarna 2-4 fuktkvotsprocent för 
hög fuktkvot då fuktkvotsmätaren är inställd på res-
pektive träslag.

Oljebaserade impregneringsmedel eller impregne-
ringsmedel med låga koncentrationer av salter ger 
mindre avvikelser än CCA-impregnerat virke. 
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4.2.3 Mätning med kapacitansfuktkvotsmä-
tare
4.2.3.1 Mätning med handburen kapacitansfuktkvots-
mätare i trä/SS-EN 13183-3
Fördelen med kapacitansfuktkvotsmätaren är att det 
går snabbt att mäta. Den är därför utmärkt att ha vid 
en snabb skanning för att se om det finns någon del 
i bygget som misstänks ha för hög fuktkvot. Vidare 
behöver man inte temperaturkompensera mätarna.

Nackdelen med dessa mätare är att de inte är lika 
noggranna som resistansfuktkvotsmätarna (figur 4.2. 
4) och att det inte går att mäta på olika virkesdjup. 
Onoggrannheten beror huvudsakligen på att de påver-
kas av virkets densitetsvariation. Mätarens träslagsin-
ställning är en densitetsinställning. Ställs mätaren in 
på en för hög densitet kommer mätaren att visa en för 
låg fuktkvot.

Tyvärr har inte alla handburna kapacitansfuktkvots-
mätare densitetskompensering och ingen har ännu in-
ställbart mätdjup på den svenska markanden. 

Vid mätning är det viktigt att följa leverantörens in-
struktioner vad gäller den motsatta sidan av mätobjek-
tet. På skivmaterial går de elektromagnetiska vågorna 
rakt igenom materialet och instruktionerna anger om 
det ska vara luft eller metall bakom materialet.

En enkel industrikalibrering av en vanlig kapacitiv 
fuktkvotsmätare ger en indikation på mätnoggrannhe-
ten, figur 4.2.10. Denna mätare hade densitetsinställ-
ning. För att veta vilken inställning som är lämpligast 
görs kalibreringen med några olika densiteter - i detta 
fall provades två densitetsnivåer, 420 och 430 kg/m3.  
För kalibreringen användes 20 plankor per mätom-
gång. Den verkliga fuktkvoten i varje virkesstycke 
bestämdes med torrviktsmetoden, kapitel 4.2.1.

Figur 4.2.10 Kalibrering av en handburen kapacitansfuktkvotsmätare. Vid kalibreringen prövades två den-
sitetsinställningar 420 och 430 kg/m3. För de aktuella virkesstyckena passade inställningen med 420 kg/m3 

bäst.

4.2.3.2 Mätning med handburen kapacitansfuktkvots-
mätare i spån-, fiber- och plywoodskivor
Det finns mycket få undersökningar med kapacitiva 
fuktkvotsmätare på skivmaterial. En mindre under-
sökning vid SP Trätek visar följande mätvärden på 
skivor som lagrats under lång tid i ett klimat där jäm-
viktsfuktkvoten är 9-10 %:

Tabell 4.2.2 En mindre undersökning vid SP Trätek 
visar att fuktkvotsmätning med en handburen kapa-
citansfuktkvotsmätare på träbaserade skivor vid låga 
fuktkvoter avviker maximalt 2,2 fuktkvotsprocent från 
jämviktsfuktkvoten. Mätare Wagner 612. 

Luftens jämviktsfuktkvot 9,5 %
Mätning med luft bakom materialet
Mätare: Wagner
Densitetsinsställning: 0,6 kg/m3 0,5 kg/m3

Spånskivor
Finskikt 16 mm 7,7 9,6
HDC 16 mm 9,5 11,2
Standard 16 mm 7,5 9,1
V313 16 mm 8,1 10 
Hyllplan ekfanerad 16 mm 8 -
Hyllplan laminerad 19 mm 7,7 -

Fiberskivor
Papyrus MDF 16 mm 8,1 -
Byggboard 12 mm 7,5 -

Plywood
Gran 12 mm 8,6 -
Björk 12 mm 9,9 -
WISA SP 9 skikt brun 12 mm 9,8 -
Karosseriplywood 17,5 mm 9,7 -
Karosseriplywood 12,0 mm 7,3 -

Regelvirke 45x95  -
Gran 7,7 -
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4.2.3.3 Mätning med kapacitansfuktkvotsmätare in-
line/SS-EN 13183-3
Många nordiska sågverk har in-line fuktkvotsmätare 
monterade i justerverket/sorterverket. Där mäts varje 
virkesstycke och resultatet dokumenteras. Detta ska 
virkesköpare ta till vara på och be sågverket notera 
medelfuktkvoten och fuktkvotsspridningen på leve-
ranspaketen. 

In-linemätarna har samma för- och nackdelar som 
handmätarna. Fördelen med in-linemätarna är emel-
lertid att de mäter varje virkesstycke i sågverksproduk-
tionen. Mätnoggrannheten är hög för medelfuktkvoten 
men låg för mätning av ett enskilt virkesstycke. En av 
de fyra in-linemätarna som har marknadsförts i Sve-
rige (2003) har mycket låg mätnoggrannhet men de 
övriga mätarna är ganska likvärdiga. Mätnoggrannhe-
ten för medelfuktkvoten blir hög om kalibreringen har 
gjorts noggrant, ofta bättre än ± 1 fuktkvotsprocent. 
Tyvärr görs inte alltid kalibreringarna tillräckligt nog-
grant och ofta inte heller på alla virkesdimensioner. 
Dessutom bör kalibreringarna göras varje halv- eller 
helår. Mätnoggrannheten har undersökts av SP Trätek. 
För ett enskilt virkesstycke var mätnoggrannheten för 
den bästa mätaren + 1,7 – -3,1 % och för den sämsta 
mätaren var +3,9 – -3,5 %. Mätarna borde kompense-
ras för träets densitetsvariationer, då skulle mätfelet 
ungefär halveras, se /90/.

4.2.4 RF-mätning i solitt trä samt spån-,   
 fiber- och plywoodskivor
Mätning av relativa luftfuktigheten RF i trämaterial 
kan göras på samma sätt som vid mätning i betong, 
d v s med en RF-sensor av kapacitiv typ. (Ska inte 
förväxlas med kapacitiva fuktkvotsmätare.) Men mät-
metoden innebär att virket eller skivan måste ha en så-
dan tjocklek att RF-sensorn får plats i det uppborrade 
hålet, dvs metoden fungerar bara för tjocka trästycken 
eller skivor. 

Mätning med RF-givare innebär att fuktmätning 
bara kan göras i trämaterialets inre del - inte i dess 
yttre delar. Har trämaterialet en fuktkvotsgradient, re-
presenterar mätningen därför inte trämaterialets hela 
tvärsnittsfuktighet. Vid mätning på massivt trä om-
vandlas RF-resultatet till fuktkvot enligt sambandet 
RF - fuktkvot i en sorptionskurva för trämaterialet, se 
kapitel 1.2.2.

Mätnoggrannheten med kapacitiva RF-mätare av 
bättre kvalitet blir i samma nivå som vid mätning med 
konventionell resistiv hammarelektrod. Detta innebär 
att vid 10 % medelfuktkvot blir mätnoggrannheten ca 
±1 fuktkvotsprocent och vid 20 % ca ± 2 fuktkvots-
procent. En stor nackdel med RF-givare är att det tar 
ganska lång tid innan luften i mäthålet har kommit i 
jämvikt med träet.
 

Tabell 4.2.3 Omräkning från relativ luftfuktighet RF 
till jämviktsfuktkvoten i virkesytan.

 Uppmätt relativ  För att få jämviktsfuktkvoten 
 luftfuktighet RF  med mätnoggrannheten 
 % ± 1 ska RF divideras med

 90 – 85 4,4
 84 – 80 4,9
 79 – 70 5,3
 69 – 60 5,7

Exempel: För RF 84 % blir ytfuktkvoten 84/4,9 = 
17,1 ± 1 %.

Önskar man bestämma trämaterialets ytfuktkvot i 
ett slutet utrymme, mäts först luftens RF och därefter 
bestäms fuktkvoten efter kapitel 1.2.3 eller 12.1.1 el-
ler ännu enklare genom tumreglerna i tabell 4.2.3 som 
gäller vid 0-30°C lufttemperatur: 

RF i rums- eller uteluft kan mätas med psykrometer 
(kapitel 6.3.1) och därefter används tabellen i kapi-
tel 12.2.2 för bestämning av både RF och fuktkvoten.  
Ytfuktkvoten kan även mätas enligt kapitel 4.2.2.10.

En äldre norsk undersökning visar att resistansfukt-
kvotsmätning på spånskivor vanligtvis ger för höga 
fuktkvoter på den inställning som är till för barrträ. 
Vid fuktkvoter på 20 % är mätfelet ca 4 % för högt 
medan vid låga fuktkvoter visar mätarna 1-2 fukt-
kvotsprocent för högt värde. Varje spånskivefabrik 
bör ha utfört en resistansmätning på sin skiva i förhål-
lande till t ex furuskalan.

Kapacitiva handfuktkvotsmätare är inte lämpliga för 
mätning på spånskivor. Kapacitiva mätare påverkas 
starkt av densitetsförändringar. Eftersom spånskivor 
och fiberskivor tillverkas med mycket olika densitet 
blir mätfelet stort. 
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■ Torrviktsmetoden är referensmetoden för fuktkvotsmätning, kapitel 4.2.1.

■ Inga elektriska fuktkvotsmätare kan mäta fuktkvoter högre än fibermättnad.

■ Mätfelet i fält med en bra resistansfuktkvotsmätare och kapacitansfuktkvotsmätare är un-
gefär ± 0,1 · um % respektive ± 2,6 % över hela fuktkvotsspannet, figur 4.2.3 och 4.2.4, se 
även kapitel 5. 

■ Vid mätning med resistansfuktkvotsmätare ska enligt den nya EN-standarden ett virkes-
styckes medelfuktkvot mätas på virkets flatsida på ett avstånd från kantsidan på 0,3 · vir-
kesbredden och på ett djup som motsvarar 0,3 · virkestjockleken, figur 4.2.2.

■ För att kunna göra korrekta fuktkvotsmätningar på byggnadsvirke ska fuktkvotsmätaren 
vara försedd med en hammarelektrod med minst 25 mm långa elektroder.

■ Resistansfuktkvotsmätare ska kontrolleras mot ett kalibreringsblock tillverkat för nordiskt 
gran- och furuvirke, kapitel 4.2.2.6. 

■ Temperaturkompensering görs antingen via en inställning på mätaren, med hjälp av tabell 
4.2.1 eller tumregeln: dra ifrån 1,6% per 10˚C från avläst värde över 20˚C och lägg till 
1,6% per 10˚C från avläst värde under 20˚C, kapitel 4.2.2.3.

■ Mottagningskontroll görs lämpligen i två steg 1) en enklare och om man genom denna 
mätning misstänker att fuktkvoten är felaktig görs 2) en mer omfattande mätning, kapitlen 
2.4, 3.8, 4.2.2.9 och 8.4.1.

■ Vid fuktkvotskontroll av ett bygge ska en resistansfuktkvotsmätare användas. Kapacitans-
fuktkvotsmätare kan användas men bara när man snabbt vill skanna över många mätstäl-
len för att sedan göra noggrannare mätningar med resistansfuktkvotsmätare vid misstänkt 
felaktig fuktkvot.

■ Så låga fuktkvoter som 6-8% kan vara svåra att mäta − särskilt om virkestemperaturen är 
under 15ºC. Är virkestemperaturen 25-30ºC kan i allmänhet fuktkvoter på 6 % mätas.

■ För att kontrollera risken för mögelpåväxt ska virkets ytfuktkvot mätas, kapitel 9.3. An-
vänds hammarelektroderna för ytfuktkvotsmätning ska mätaren först kalibreras för detta.

■ Fuktkvotsmätning på skivmaterial ger lätt felaktiga värden – bl a för att fuktkvoten ofta är 
för låg för att kunna mätas med en resistensfuktkvotsmätare eller kapacitansfuktkvotsmä-
tare. Dessutom finns det sällan uppgifter om hur fuktkvotsmätaren ska ställas in för respek-
tive skivtyp. Kalibreringskurvor saknas i allmänhet. Hör med skivtillverkaren, kapitel 4.2.3 
och 4.2.4.

■ De flesta sågverk mäter allt sitt virke in-line, men tyvärr brukar inte mätvärdena finnas 
tillgängliga på leveranspaketen, kapitel 4.2.3.3. Vid beställning ska därför krav ställas på 
att sågverkens mätningar redovisas – även om köpet gäller en del av ett leveranspaket. 
Mätvärdena tillsammans med datumet för sågningen säger mycket om den fuktkvot man 
kan förvänta sig i virket, figurerna 3.2.2 och 3.2.3. 

■ RF-mätning som man brukar göra på betong är inte att rekommendera för trä, kapitel 
4.2.4. 

4.3 Kom ihåg
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En mätmetods noggrannhet beror på instrument och 
handhavande. För en mättekniker är det minst lika 
viktigt att känna till mätinstruments begränsningar 
som det är att känna till dess möjligheter.

I alla mätningar förekommer en mätosäkerhet. 
Mätosäkerheten beror på hur man hanterar sin mät-
ning i alla led (från kalibrering till utvärdering). Varje 
mätmetod har sina egna speciella felkällor som man 
måste ta hänsyn till. 

För den som är mer intresserad av hur de matema-
tiska teorierna kring mätosäkerhet fungerar hänvisas 
till skrifterna /20/ ”Mätosäkerhetsberäkningar för re-
lativ fuktighet i betong” samt ”Angivande av mätosä-
kerhet vid kalibrering”.

Mer specifikt om uppmätta osäkerheter hittar du i 
kapitel 4 under respektive mätteknik. 

5.2 Felkällor vid resistans-  
 fuktkvotsmätning
5.2.1 Grova fel
Grova fel är fel som inte går att ta hänsyn till på ett 
matematiskt sätt i en mätning. De är helt enkelt för 
slumpmässiga för att man ska kunna uttala sig om 
dem. Felen kan också ofta ge stora numeriska avvi-
kelser. Alltså måste man undvika grova fel om en re-
levant mätning ska kunna göras. Exempel på grova fel 
för resistansfuktkvotsmätare kan vara:
■ fel mätkrav,
■ mätaren är inte inställd för rätt virkessort,
■ mätaren är okalibrerad,
■ mätaren har inte samma temperatur som omgiv-

ningen,
■ mätaren har felaktig temperturkorrigering/har ing-

en korrigering,
■ fel utformning på mätstiften,
■ mätintervallet är utanför 7-25% FK,
■ mätintervallet är utanför mätarens tempartaturin-

tervall,

5.1 Inledning

5. Osäkerheter vid fuktmätning i trä

”Varenda mätning är behäftad med fel. Frågan 
är inte om mätvärdet är felaktigt. Frågan är hur 
pass felaktigt det kan vara”.

■ avläsning sker inte direkt efter inslagna stift (ger 
för låga värden),

■ mätningarna görs på fel ställe,
■ mätningarna görs på fel djup,
■ temperaturgradienter inom materialet,
■ mätning i punkter med kåda och kvistar.

5.2.2 Systematiska fel
Systematiska fel ser likadana ut hela tiden vilket gör 
att vi kan kompensera matematiskt för dem om vi 
känner till hur stora de är. Systematiska fel kan orsa-
kas av:
■ hysteres hos materialet,
■ att mätningen inte sker på träets flatsida,
■ att mättemperaturen skiljer sig från 20°C,
■ utformningen av mätspetsar,
■ fel resistansfuktkvotskurva i instrumentet,
■ att träet är impregnerat.

5.2.3 Slumpmässiga fel
Slumpmässiga fel uppträder även om vi gör exakt 
likadant på två mätningar. Bra mätmetoder har små 
slumpmässiga fel men man kan förbättra noggrannhe-
ten på mätningen genom att mäta fler gånger. Slump-
mässiga fel kan orsakas av:
■ onoggrannheten på mätdisplay,
■ osäkerheten i kalibrering,
■ variationen i kalibreringsmotstånd,
■ osäkerheten i framtagandet av resistansfuktkvots-

kurvan,
■ osäkerheten i temperaturmätning,
■ variationer av elektriskt motstånd i träet,
■ mätdjupet avviker något från tänkt,
■ fuktprofilens (fuktkvotsgradientens) variation 

inom virket.

5.3 Ökad mätnoggrannhet
Fuktkvotsmätning med resistansfuktkvotsmätare har 
den fördelen att det går snabbt att få fram ett mätvär-
de. Det innebär att man enkelt kan arbeta med många 
mätvärden för att sen dra medelvärden och standard-
avvikelser ur resultatet. Arbeta med principen 3 x 3 i 
antalet mätpunkter för att få en statistiskt rejäl förbätt-
ring i upplösning per steg. 1, 3, 9, 27 avläsningar.
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5.4 Kom ihåg

■ Du mäter alltid fel. Hur mycket fel det blir beror både på instrument och den som gjort mät-
ningen.

■ Grova fel måste elimineras för att det ska gå att lita på sin mätning.

■ Systematiska fel kan hanteras om du känner till hur stora de är.

■ Slumpmässiga fel kan hanteras genom att mäta fler gånger. 
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med ånghalter i materialet. Mäter man skillnaden på 
ånghalter inomhus och utomhus får man även besked 
om fukttillskottet inomhus som även det indikerar om 
det finns ett bra torkklimat inomhus. RF i inomhusluft 
mäts också för att se till att fuktigheten inte når för 
höga nivåer. 

6.3.1 Psykrometer
Psykrometern  består av torrtermometer samt en våt-
termometer. Våttermometern är en torrtermometer 
med en fuktig linneduk. Förs en luftström över den 
så kyls termometern när vattnet avdunstar. Ju torrare 
luften är desto mer kyls våttermometern. Skillnaden 
i temperatur mellan termometrarna är ett mått på luf-
tens fuktighet. Skillnaden i temperatur kallas psyk-
tormeterskillnad och kan omräknas till RF med hjälp 
av en psykrometertabell, t ex den i kapitel 12.2.2. 
Instrumenttypen kan vara både handdriven eller ha 
en elektrisk fläkt. Fördelen är att mätinstrumentet är 
billigt och har bra noggrannhet vid rätt handhavande. 
Instrumentet är också lätt att kalibrera: 1) Båda ter-
mometrarna läggs i en stor burk med vatten. 2) Avläs 
temperaturskillnaden mellan termometrarna under 
omrörning av vattnet – skillnaden i temperatur note-
ras. 3) Öka temperaturen på vattnet i steg och notera 
temperaturskillnaden för varje steg. 4) Vid mätning 
justeras mätvärdena med de noterade värdena. 
 
6.3.2 Polymera RF-sensorer
Mätaren mäter de elektriska egenskaper i ett material 
som reagerar på fuktinnehåll och som ställer in sig i 
jämvikt med fuktinnehållet i luften.

Nackdelen med dessa givare är att de måste kalibre-
ras ofta för att vara helt tillförlitliga. För det mesta har 
man dock inte något större behov att veta RF-nivån i 
luft med så hög noggrannhet. 

Fördelen är att de är lätta att ha med sig, enkla att 
läsa av och att de finns i loggningsbara varianter för 
långtidsstudier.

6.4 Temperaturmätning i trä
Yttemperaturer mäts i träet för att kunna göra tempe-
raturjusteringar vid resistansfuktkvotsmätning samt 
för att kunna bedöma torkklimatet. Yttemperatur kan 
även vara intressant för att bedöma risken för kondens 
samt för att hitta köldbryggor.

Ofta finns det anledning att använda sig av komplet-
terande snabba metoder för att ta fram intressanta 
mätpunkter eller för att kontrollera t ex ett uttork-
ningsklimat. Detta kapitel beskriver kort en del av de 
metoder som kan vara aktuella att använda sig av i 
samband med fuktmätning i trä.

Handhavandet för mätmetoderna beskrivs inte. Följ 
instrumenttillverkarnas anvisningar om ni ska använ-
da metoderna.

6.2 Okulär besiktning
Ett snabbt sätt att kontrollera synliga skador på virke 
är att titta på det. Därför lämpar sig metoden till om-
fattande kontroller. Den okulära besiktningen används 
ofta som första gallring inför val av mätpunkter. Allt 
virke som är synligt besiktigas. Alla bör genom hela 
byggprocessen vara observanta på synliga skador och 
meddela när misstankar om problem finns. Ser man 
något misstänkt utökas mätningen där.

Synliga tecken på fuktskada/biolgiskt angrepp kan 
vara mörka områden (fuktfläckar) på golv eller vägg, 
rinnmärken, missfärgning av virket i form av blånad 
eller mögelprickar. Mögelprickar kan ses som svarta, 
blågröna, gröna, vitgröna eller gula prickar. I för-
stadiet till blånad eller mögel är det svårt att avgöra 
om missfärgat virke är smutsigt eller fuktskadat. Det 
underlättar att ha ett förstoringsglas som förstorar 10 
– 15 gånger. Missfärgning kan kontrolleras genom att 
någon mm av virket hyvlas bort. Finns missfärgning-
en även någon mm under virkesytan är det troligen 
blånad. Mögel kan utvecklas vid lägre fuktkvot än 
blånadsangrepp.

Mörk missfärgning på trä kan också vara röta. Man 
kan enkelt med en kniv eller ett stämjärn konstatera 
om det är röta eftersom trä spricker sönder på ett an-
nat sätt då. Man får inte loss stickor utan kortare bi-
tar av träet. Röta kräver högre fuktkvot än mögel och 
blånad för att kunna utvecklas.

6.3 Mätning av relativa luft- 
 fuktigheten
RF-mätning i luft utförs för att få kontroll på torkkli-
matet. Ånghalterna i luften bestäms för att jämföras 

6.1 Inledning

6. Kompletterande kontrollmetoder
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6.7 Mögelkontroll med 
 mikroskopering
Metoden används för att artbestämma mögel samt när 
man mängdbestämmer påväxt på agarplattor eller ut-
tagna prov.

Fördelen är att man kan få reda på arten vilket kan 
vara viktigt ur hälsosynpunkt. Nackdelen är att det är 
en rätt tidsödande metod att räkna påväxt samt att den 
som artbestämmer provet måste ha hög kompetens. 

6.4.1 Yttemperaturmätning med 
anliggningsgivare
Mätaren mäter med ett temperaturberoende elektriskt 
motstånd i en givare som hålls i kontakt med träet. 
Det finns ett antal varianter på givare. Inställelsetiden 
innan jämvikt beror på värmetrögheten och värmeka-
paciteten i givaren. Strålning från andra värmekällor 
kan påverka mätningen om man inte avskärmar mät-
punkten. 

6.4.2 Yttemperaturmätning med IR
Mätaren mäter den infraröda värmestrålningen från 
en yta och är ett mycket snabbt sätt att leta upp kalla 
eller varma partier på en yta. Dagens instrument kan 
ofta filma eller fotografera av värmebilden för återgiv-
ning. Nackdelen är att instrumenten med bildfunktion 
är mycket dyra. Ypperligt sätt att undvika att borra i 
golvvärmerör. Fungerar även för att spåra vattenläck-
or eftersom blöta ytor blir kallare via avdunstning. 
 
6.5 Mögelkontroll med 
 agarplatta
Mätmetoden visar spor- eller diasporförekomsten på 
en yta. En mottagarplatta trycks mot ett provtagnings-
stället. Provet odlas sedan i näringslösning i en kli-
matkammare i x-antal dagar. Ju fler sporer eller di-
asporer som finns på ytan vid provtagningstillfället 
desto större påväxt. 

Nackdelen är att metoden inte visar om det pågår 
någon tillväxt vid provstället utan bara vilken mängd 
sporer som finns. Det kan vara kraftigt med sporer på 
en yta utan att det finns påväxt. Nackdelen är också 
att provet tar tid att odla vilket gör att det är lång tid 
mellan provtagning och resultat.

6.6 Mögelkontroll med 
 myco-tech-metoden
Metoden används för att indikera mögelförekomst. En 
provyta torkas av med en provtagningssticka. Stickan 
analyseras med en speciell teknik som gör att ett visst 
enzym som all mögel innehåller florucerar. Ljusheten 
på provet mäts med ett ”mycometertal” som indikerar 
mängden biologiskt material.    

Fördelen är att metoden är mycket snabb och finns 
som fältutrustning vilket gör att man kan få svar på 
om en sanering lyckats efterhand som man utför den. 

Fördelen är också att den reagerar på mängden på-
växt vilket gör att det är enklare att bedöma en ska-
das omfattning. Metoden reagerar också på uttorkad 
mögel vilket kan vara en fördel om man letar efter 
biologiska emissioner. 
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6.8 Kom ihåg

■ Det krävs för det mesta fler mätmetoder än metoden för resistansfuktkvotsmätning för att 
kunna uttala sig relevant om ett fuktproblem i virke.

■ Mätmetoder som är snabba används för att ta ut relevanta punkter för noggrannare mätning.
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7.2 Grundläggande frågeställ- 
 ningar
Vid skapandet av ett kontrollprogram bör följande tre 
frågor beaktas.
Varför ska jag mäta? 
Vad ska jag mäta?
Hur ska jag mäta detta tillförlitligt?
Ställs inte dess frågor är det mycket lätt att hamna fel 
med sitt kontrollprogram. 

Är svaret på varför jag skall mäta att ingen ska bli 
sjuk på grund av mögelpåväxt på trä ger det helt andra 

7.1 Inledning

7. Upprättande av kontrollprogram

Syftet med att upprätta ett kontrollprogram för fukt i 
trä är att på ett systematiskt sätt gå igenom riskerna i 
träkonstruktionen samt att  ange hur man ska ta hän-
syn till dessa genom relevanta mätningar.   

Upprättande av kontrollprogram bör göras i samråd 
med konstruktörer, produktion, mättekniker och even-
tuellt fuktspecialister. Eftersom byggherren ansvarar 
för huset bör det även vara byggherren eller hans/hen-
nes ombud som godkänner kontrollprogrammet. 

I ett kontrollprogram arbetar man oftast med flera 
mätmetoder samtidigt. Dels snabba grova metoder 
som kan täcka av stora ytor (t ex okulär besiktning) 
för att hitta intressanta områden för noggrannare mät-
ning. Dels noggranna mätmetoder som med stor sä-
kerhet visar hur förhållandena är i en viss punkt.

Ingen konstruktion/produktion blir bättre av att mä-
tas. En mätning kan bara indikera om konstruktionen/
produktionen fungerar eller inte och det är eventuella 
beslut och åtgärder baserade på mätresultaten som 
kan förändra ett projekt. Mätningarnas syfte skall allt-
så vara att konstatera att viktiga förutsättningar råder 
samt att ge en varning när så inte är fallet.  

Att mäta fel är ofta sämre än att inte mäta alls efter-
som man då får ett beslutsunderlag som inte är kor-
rekt.

Vid fuktmätning i trä innebär relevanta metoder för 
det mesta okulär besiktning och mätning av fuktkvot 
med resistansfuktkvotsmätare. Ska man säkra ett ut-
torkningsklimat i projektet mäter man även tempera-
tur och RF i luften samt temperaturen i träet.

riktlinjer för mätningen än om man vill undvika tork-
sprickor i t ex limträbalkar. 

Det är också stor skillnad på att avgöra hur fuktig 
en träsyll är just nu och att mäta för att veta när den är 
tillräckligt torr. Det är även stor skillnad att mäta om 
en träregel riskerar att bli utsatt för mögelpåväxt eller 
om den faktiskt blivit det.

De tre frågeställningarna resulterar i krav som ska 
uppfyllas. Dessa krav kan man mäta för att bevisa 
att de är uppfyllda. Har man ingen teoretisk modell 
bakom sin mätning är det väldigt svårt att dra några 
slutsatser ur mätresultatet och mätningen blir bara en 
ögonblicksbild av hur det ser ut just nu (om det ens är 
en relevant mätning). Dessutom har man inte någon 
kontroll över hur resultatet erhållits. 

Nedan visas exempel på varför jag ska mäta, vad 
jag ska mäta och hur jag ska mäta.
Varför: 
• Ingen ska bli sjuk på grund av huset.
• Människor är känsliga för olika ämnen. Trä av-

ger egenemissioner och har risker med biologiska 
angrepp som kan påverka människors hälsa nega-
tivt.

Vad: 
• Inga skadliga emissioner ska finnas i inomhusluf-

ten.
• Mögelpåväxt på trä skapar farliga emissioner i 

form av toxiska gaser och sporer. 
• Från trämaterial avges egenemissioner. Terpener 

kan t ex vara besvärande. Målningsbehandlingar 
avger också egenemissioner men kan också mins-
ka egenemissionerna från träet.  

Hur: 
• Mät i nyproduktion så att risk för skadliga emis-

sioner inte uppstår från träet.
• Egenemissionerna ökar vid höga fuktnivåer och 

höga temperaturer. Egenemissionerna klingar av 
med tiden. Egenemissioner bestäms enligt vissa 
SIS-standarder på främst ytmaterial och provas i 
laboratorier. Vid mätning på ytor i fält kan man t 
ex göra FLEC-mätning med gasklocka.

• Trä riskerar att få mikrobiell påväxt vid höga fukt-
nivåer. Mätning utförs på sågverk, vid lagring och 
i produktionen så att höga fuktnivåer inte förekom-
mer i träet. Det enklaste sättet i fält är genom att 
använda resistansfuktkvotsmätare. Även torkkli-
matet är för det mesta intressant att kontrollera så 
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7.3 Förbedömning av 
 konstruktionen
Innan det är meningsfullt att bestämma vilka mätme-
toder som ska användas måste man göra en rimlig-
hetsbedömning av konstruktionen för att avgöra om 
den har förutsättningar att klara sig under sin livs-
längd samt om den går att producera som man tänkt. 
Förbedömningen bör göras så tidigt som möjligt 
medan man fortfarande kan påverka materialval och 
produktionsteknik. 

Förbedömningen bör ingå i en så kallad fuktdimen-
sionering (fuktsäkerhetsprojektering). Hur en sådan 
går till beskrivs i skriften ”Fuktdimensionering med 
generell checklista”.

Förbedömningen kan vara svår att göra och krä-
ver stor erfarenhet och stort tekniskt kunnande när 
det gäller både byggfysik och konstruktionsdetaljer. 
Ofta är det både lämpligt och väl investerade pengar 
att koppla in specialister för att belysa vilka problem 
som kan dyka upp. I dagsläget (2005) har inte kon-
struktörer i Sverige generellt en hög kunskapsnivå på 
dessa områden varför det tyvärr ofta finns brister i de-
taljlösningar.

En förbedömning av träkonstruktionen bör behand-
la följande:

■ Hur produceras huset och kommer träet att utsät-
tas för fritt vatten?

■ Vilken fuktkvot ska träet ha vid montage/inbygg-
nad?

■ Vilket klimat över året kommer konstruktionen 
att befinna sig i? 

■ Kan förväntat klimat över året skapa problem 
med:

– Fuktrelaterade rörelser?
–  Mögelpåväxt?
–  Algpåväxt?
–  Skadeinsekter?

att RF i luften invid träet inte blir för hög (bör alltid 
vara under 75% ). Detta mäts via RF-mätare för 
luft.

• Om mätningen visar på höga fuktnivåer bör man 
även mäta om mögelpåväxt har etablerat sig på 
träet. 

Kommentar: Tittar man på mätning ur det här perspek-
tivet inser man snabbt att fuktmätningen i trä ingår 
som en liten pusselbit i ett större sammanhang. Det 
räcker inte med att bara mäta fukt i trä för att säkra 
ett bra inomhusklimat för brukaren men det är en av 
förutsättningarna för att kunna göra det.

■ Krävs fungicider eller andra gifter för att kon-
struktionen ska kunna fungera?

■ Om konstruktionen riskerar mikrobiell påväxt. 
Hur stor påverkan kan detta förväntas ha på in-
omhusklimatet (är risken acceptabel)?

■ Kan det bli problem på grund av egenemissioner 
med vald lösning?

Förbedömningen bör redovisa vilka risker som finns 
samt när de inträffar. Det bör även ingå en katastrof-
plan på hur man agerar vid inträngande av fritt vatten 
(översvämning) –  regnskurar och läckande rör inträf-
far tyvärr med jämna mellanrum. Är man förberedd 
med t ex våtdammsugare och uppsugningsmedel på 
plats finns större förutsättningar att undvika allvarli-
gare konsekvenser av läckan. 

7.4 Fuktkvotskrav/mätkrav
7.4.1 Fuktkvotskrav
Fuktkvotskraven är en kombination av de fuktkrav 
som ställs på träet enligt tidigare bedömning. Det tuf-
faste kravet styr. 

Om kravet är att inte mögel ska kunna växa ska man 
hålla sig under en viss fuktkvot; är kravet att limträ-
balken inte ska kunna få krympsprickor inomhus ska 
man hålla sig under en annan fuktkvot; är kravet att 
uppfylla AMAs krav vid inbyggnad av trä som kan 
fortsätta torka efter inbyggnad ska man hålla sig un-
der en tredje fuktkvot; är kravet att man ska ta emot 
trä samt göra mottagningskontroll beror det på hur 
träet köpts osv. 

7.4.2 Mätkrav
Det mätkrav man arbetar mot är fuktkvotskravet mi-
nus den osäkerhet som finns i mätmetoden. Ska man 
uppnå 18% FK och mäter med en dubbel standardav-
vikelse på 1% FK blir mätkravet 17%. Är osäkerheten 
2% FK blir mätkravet 16% o s v Ju osäkrare mätme-
tod desto större marginaler behövs för att kunna uttala 
sig med säkerhet. 

7.5 Val av mätmetoder
Olika mätmetoder har olika styrkor och svagheter. Det 
är viktigt att ha klart för sig vad man kan och inte kan 
utläsa ur mätvärdet från en metod. Exempelvis visar 
inte låga fuktkvotsvärden något om mögelförekom-
sten på träet. De indikerar bara att förutsättningarna 
för mögelpåväxt inte finns just nu.

Valet av mätmetod beror också på vem som ska ut-
föra mätningen samt när det är intressant att mäta. 
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Man kan t ex välja att utföra vissa mätningar som 
egenkontroll på brädgården innan leverans till bygget. 
Vill man göra mottagningskontroller på arbetsplatsen 
innebär det praktiskt att någon som finns på plats när 
leveransen kommer måste utföra mätningen. Vill man 
mäta på kvällar, nätter och helger betyder det loggad 
mätning eller att en mättekniker bor nära om det inte 
ska bli orimligt dyrt. 

En tidsmässigt regelbunden serie mätningar (log-
gade mätningar) är betydligt bättre att dra slutsatser 
ifrån än några enstaka stickprov. Med sådana loggade 
mätningar ser man tillfälliga förändringar i mätresul-
tat som just tillfälliga medan avvikande mätresultat 
kan vara mycket svårförklarade vid enstaka mätning-
ar. Tyvärr är loggad mätning oftast också dyrare.

Vid svåråtkomliga och riskfyllda lösningar som 
man vill ha kontroll över är det ofta lämpligt att sätta 
kvarsittande givare som kan läsas av från mer lätt-
åtkomliga ställen. För fuktmätning i trä finns det ett 
antal mätgivare som är möjliga att använda som kvar-
sittande givare. Information om fuktkvotsloggande 
utrustning finns t ex på www.fuktcom.se.

7.6 Omfattning
Hur många mätpunkter som skall väljas varierar kraf-
tigt från projekt till projekt. Därför ger denna handbok 
bara generella riktlinjer för antalet mätpunkter som 
ska väljas. För placering av mätpunkter se kapitel 6.

Hur många mätpunkter som behövs för att kunna 
garantera en bra produkt beror väldigt mycket på hur 
man hanterat produkten genom hela processen. Är 
den noggrant kontrollerad tidigt i processen behöver 

man bara stickprovskontrollera att inget har skett på 
resan. Får man okontrollerade trävaror till arbetsplat-
sen, som dessutom är köpta utan några fuktkrav, kan 
mätningarna bli mycket omfattande för att kunna sä-
kerställa att rätt fuktkvot har uppnåtts.

7.6.1 Statistik och omfattning
Minsta lämpliga antalet mätpunkter statistiskt är 3 st. 
Med en mätpunkt vet man inte om den är fel eller inte. 
Med två mätpunkter ser man att en punkt är fel men 
vet inte vilken. 

Alltså bör alla mätningar utgå ifrån minst 3 st mät-
punkter.

7.6.2 Mätning med kontrollnivåer
Följande avsnitt beskriver principiellt hur man kan 
begränsa mätningens omfattning när man har upp-
repade serier av mätningar. En förutsättning för att 
kunna begränsa mätningar är att de olika delarna av 
konstruktionen haft likartade förutsättningar vad gäl-
ler uppfuktning, torkklimat, ursprungsfuktkvot o s v 
Detta måste man vara mycket observant på eftersom 
så oftast inte är fallet. Över tiden får man då ett mät-
förfarande där man hoppar mellan olika kontrollni-
våer beroende på kunskap som byggs upp under pro-
jektets gång.     
Mätningar delas i det här exemplet in i tre nivåer.
Nivå 1: Normal kontrollnivå (hög kunskap om ris-
kerna).
Nivå 2: Utökad kontrollnivå (måttlig kunskap om ris-
kerna).
Nivå 3: Högsta kontrollnivå (liten kunskap om ris-
kerna).

Figur 7.6.1 Variationer i kontrollnivå på en serieproducerad träkonstruktion över tiden. 
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7.6.2.1 Högsta kontrollnivå
När man börjar ett projekt är man oftast inte helt klar 
över var riskerna finns eftersom det till stor del beror 
på val av arbetssätt, leveranser, material, konstruktion 
o s v.

Man börjar med att göra en bedömning för att se 
om vissa virkesdelar ur mätningen kan uteslutas med 
hänsyn till kunskap eller erfarenhet. Alla virkesdelar 
som man är osäker på bör mätas. Detta resulterar i en 
omfattande kontroll med många mätpunkter. 

De omfattande mätningarna skapar snabbt en för-
ståelse för var riskerna finns i konstruktionen samt 
var det är intressant att mäta. När man fått grepp om 
riskerna använder man kunskapen för att övergå till 
utökad kontrollnivå, figur 7.6.1.

7.6.2.2 Utökad kontrollnivå
Mätpunkterna justeras och minskas i antal eftersom 
man nu vet var det är intressant att mäta. Kontroll-
nivån hålls tills man ser att man kan minska antalet 
mätpunkter ytterligare. Då övergår man till normal 
mätnivå.

Vid överskridna gränsvärden/oväntade mätresultat 
återgår mätningen till högsta kontrollnivå med efter-
följande nedtrappning enligt tidigare.

7.6.2.3 Normal kontrollnivå
Vid stora serier, där man har ett stort mätunderlag, 
kan man se statistiskt på resultaten. När man fått stor 
kunskap om riskerna kan man övergå till att göra mer 
stickprovsmässiga mätningar med god säkerhetsnivå.  
Vid överskridna gränsvärden/oväntade mätresultat 
återgår mätningen till högsta kontrollnivå med efter-
följande nedtrappning enligt tidigare.

7.6.3 Exempel på ett kontrollprogram
Förutsättningar: platsbyggd 1-plans villa med vind. 
Byggs mars – september.
Allmänt: En villa är en så pass litet projekt att det 
inte är lönt att diskutera olika kontrollnivåer. Byg-
ger man däremot villor i grupp kan det bli möjligt 
att begränsa mätningarna.

7.6.3.1 Kontroller före tätt hus
Mottagningskontroll, se även kapitel 4.2.2.9 och 
8.4.1. Träet köps kontrollerat från brädgård. Mot-
tagningskontroll på arbetsplatsen sker i minst tre 
punkter i 3 reglar vid leverans. Mätkrav konstruk-
tionsvirke < 20% FK enligt köp (alltså betydligt 
bättre än klass 18 för att få en rimlig mögelrisk). 
Limträ < 15% FK enligt klass 12. Punkterna väljs 
enligt kapitel 8.

Klimat utomhus från stomresning fram till tätt 
hus ska mätas. RF och temperatur loggas, neder-

bördsmängder mäts. Mätningarna utförs lämpligen av 
produktionschefen och skrivs in i dagboken på arbets-
platsen. Februari – maj är normalt de torraste måna-
derna på året vad gäller nederbörd.

Från stomresning till tätt hus får det gå max 2 veck-
or om man inte bygger under väderskydd (gäller att 
minimera den tid träet kan bli utsatt för fritt vatten 
samt att ha en rimlig chans att hinna torka ut kon-
struktionen utan att det etableras mögelpåväxt).  

Läckage vid nederbörd ska fotodokumenteras (så  
man ser var det står pölar). Inga vattenpölar får stå i 
kontakt med träet. 

7.6.3.2 Kontroller efter tätt hus
Direkt efter tätt hus påbörjas uttorkning, kapitel 10. 
Torkklimatet (RF, temperatur) loggas i tre punkter 
fram till besiktning. Nere vid golv på yttervägg mot 
norr, uppe vid undersida på takbjälklag mitt i huset 
samt uppe på vinden ovanför vindslucka. Ingenstans 
får RF överstiga 75%. Antagligen krävs volymavfukt-
ning för att klara av detta. Loggrarna läses av dagligen 
första veckan för att få kontroll på torkklimatet. 

Hitta blöta konstruktionsdelar direkt. På varje fasad 
mäts minst 3 punkter i syll, 3 punkter vid väggöpp-
ningar, 3 punkter i lejd samt 3 punkter i anslutning 
mellan bjälklag och vägg. Mätpunkter väljs enligt 
kapitel 6. Hittas ”blöta ställen” > 20% FK forceras 
torkklimatet där.     

Mätning innan inbyggnad av virke. Samma fuktiga 
punkter som hittats tidigare följs upp. Mätkravet innan 
inbyggnad är dock < 16% FK (18% - mätosäkerheten 
enligt kapitel 4). 

7.6.3.3 Mätning efter slutbesiktning
Innan garantibesiktning skall huset termograferas när 
utomhustemperaturen är max - 5°C för att identifiera 
eventuella luftläckor och köldbryggor. Särskilt vik-
tigt är det att termografera inne på vinden och kring 
genomföringar i klimatskalet. Resultat av termogra-
feringen skall behandlas under en egen punkt i garan-
tibesiktningen. 

Kommentar: I exemplet använder man även mät-
metoder som inte direkt mäter fukt i trä. Dessa mät-
metoder kompletterar trämätningarna så att man får 
kontroll på hela processen. Vi kan inte svara på alla 
relevanta frågeställningar bara genom att använda 
fuktkvotsmätning och det är ibland inte det effekti-
vaste sättet heller.

I ett komplett kontrollprogram kontrollerar man 
även att förutsättningar i bruksskedet stämmer (inte 
konstigare än att göra driftskontroller av hissar och 
ventilation). I dagsläget görs detta nästan aldrig var-
för många dåliga konstruktionslösningar fortsätter att 
produceras under lång tid (ingen har insett hur dåligt 
de fungerar). 
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7.7 Redovisning
Det är viktigt att fundera kring hur man ska presentera 
sina mätresultat så att de blir lättförståeliga. Det är 
stor skillnad på att redovisa mätvärden för en ovan 
person (t ex en villaägare) eller för en rutinerad mät-
tekniker. Dock finns det en del minimikrav man bör 
ställa på en rapport för att den ska kunna betraktas 
som seriös.

7.7.1 Fuktrapportens innehåll
En rapport bör innehålla:
• bakgrundsdata,
• rapportnummer, rapportdatum samt underskrift,
• beställarinformation (vem som beställt mätningen, 

namn och adress),
• syftet med mätningen, (miljökrav, fuktrelaterade 

rörelser, etc.)
• var mätningen gjordes (projektnamn och adress),
• vem som utförde mätningen (namn och adress),
• när mätningen utfördes (tidsperiod, år och da-

tum),
• förutsättningar för mätningen (begränsningar i åt-

komlighet, tid, omfattning, avvikelser från mätme-
tod o s v),

• konstruktionens uppbyggnad,
• mätkraven som gäller vid mätningen samt varför 

de gäller,

• uppgifter om mätinstrumentet,
• generellt om mätmetoden,
• instrumentnamn (identifikationsnummer),
• kalibreringsdata,
• uppgifter om mätpunkterna,
• var mätpunkterna är tagna (planritning och text),
• när mätpunkterna är tagna (datum och tidpunkt),
• mätvärden i mätpunkterna (temperatur och fukt-

kvot),
• korrigerad fuktkvot vid 20°C,
• kalibrerad fuktkvot med avseende på resistans-

fuktkvotskurva gällande svensk furu och gran, ka-
librerat värde.

Ofta innehåller rapporten även:
• kommentarer kring mätresultaten och vad de inne-

bär,
• förslag till vidare åtgärder. 

7.7.2 Uppställning av mätpunkter
Vid redovisningen av mätpunkterna är det viktigt att 
tänka på vad man vill visa. Är det att en lägenhet är 
torr bör mätpunkterna för den lägenheten redovisas 
för sig. Vill man titta på fuktrisker kan det vara intres-
santare att titta per våning, per fasad eller på speciellt 
känsliga konstruktionsdelar som t ex terrasser.
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7.8 Kom ihåg

■ Upprätta alltid ett kontrollprogram när villor byggs i grupp.

■ Kontrollprogram består oftast av flera mätmetoder.

■ Gå igenom frågeställningen varför, vad, hur.

■ Gör alltid en förbedömning av konstruktionen innan mätning (fuktdimensionera).

■ Ingenting blir bättre av att mätas. Mätningarna ska användas som beslutsunderlag för hur man 
ska agera framöver om de ska tillföra något till projektet.

■ Fuktkvotskrav är inte samma sak som mätkrav.

■ Anpassa redovisningen till den som ska läsa den. 

■ Att mäta fukt i trä är bara en av många viktiga pusselbitar i ett kontrollprogram för att kunna 
skapa ett bra inomhusklimat.
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8.2 Var brukar det vara
 blötast

8.1 Inledning

8. Val av mätpunkter i en konstruktion

Grundregeln för att kunna garantera en torr konstruk-
tion är att lokalisera det fuktigaste stället. Var det 
fuktigaste stället finns i just den konstruktionen man 
ska mäta i varierar kraftigt. Om det förekommit fritt 
vatten i kontakt med träet kan dessa virkesdelar vara 
mycket blötare än intilliggande delar. Därför bör man 
alltid låta förutsättningarna på plats slutligen avgöra 
var mätpunkter placeras. Med okulär kontroll samt 
intervju av platsledningen om var det funnits otäthe-
ter i väderskyddet har man en bra grund för val av 
mätpunkter.

Detta kapitel beskriver var det kan vara relevant att 
mäta i olika konstruktionsdelar av trä men det är mät-
teknikern på plats som avgör om andra förutsättningar 
är styrande i det aktuella fallet. 

Vid uppräkningen av relevanta mätpunkter har ett 
försök till rangordning gjorts i varje konstruktionsdel 
där den troligtvis relevantaste mätpunkten står först.

Om leveransfuktkvoten beställs som: ”93,5 % av 
virkespartiets fuktkvoter ska vara lika med eller min-
dre än 18 %” måste levererad medelfuktkvot ligga på 
omkring 14-15 % vid normal fuktkvotsspridning på 
virkespartiet, se kapitel 2.4. I ett sådant parti finns be-
tydligt torrare virke. Om virke för en syll och en regel 
för en vägg vid byggstart har en fuktkvot på 13 % 
kommer fuktkvoten sannolikt att ändras under byg-
gets gång. Det är bara en fråga om hur mycket för-

Figur 8.1.1 Exempel på virkets fuktkvotsförändring 
från leverans till bruksskedet /2/.

ändringen ska bli. Ett av de värsta fallen är under en 
regnig semesterperiod där det tidvis är slagregn. Även 
om taket är på plats men väggarna är öppna kommer 
fritt vatten att hamna på den oskyddade syllen. Vid 
kontroll av fuktkvoten i en byggnad är det viktigt att 
informera sig om hur bygget regnskyddats under de 
olika byggstadierna, se kapitel 3.

Enkelt kan man säga att blötaste stället oftast är där 
störst risk för uppfuktning finns alternativt där det tor-
kar som sämst. 

Tittar man på risken för uppfuktning är det ofta 
slagregn som gör att det läcker in vatten. Därför är 
det intressantast att titta på den fasad som ligger i den 
riktning det oftast blåser ifrån. Troliga vindriktningar 
varierar en del över årstiderna och beroende på var i 
Sverige man befinner sig. Data kan hämtas ur ”Kli-
matdata för fuktberäkningar” (kan hämtas gratis på 
www.fuktcentrum.lth.se). Kustnära bebyggelse och 
andra vindutsatta lägen ger större risker. Fritt vatten 
rinner nedåt med tyngdkraften tills det inte kommer 
längre. Var det stoppar upp är inte alltid så självklart. 

Tittar vi på förmågan till uttorkning är det 1) den 
kallaste och sämst ventilerade delen av konstruktio-
nen som kommer att torka sämst. Solinstrålningen har 
betydelse vilket gör att sämsta torkförutsättningarna 
för det mesta är mot norr. 2) Grova konstruktioner 
torkar mycket långsammare än slanka (större mängd 
fukt som ska torka ut samt längre väg för fukten att nå 
till ytan), se även figur 3.1.1 och kapitel 1.2.10.

Dessa två grundregler bör alltid ligga till grund vid 
val av mätpunkter.

8.3 Mätdjup
Mätdjupen vid mottagningskontroll (kapitel 3.8) skil-
jer sig mot mätdjupen vid fuktkvotskontroll i en kon-
struktion.

Vid leverans är träet normalt fuktigast i de inre de-
larna vid pågående uttorkning. Har virket blivit upp-
fuktat efter leverans kan ytan vara fuktigare. Därför 
görs mätningar både på virkesytan (kapitel 4.2.2.11), 
0,3 gånger virkestjockleken och i virkets mitt. 
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Figur 8.3.1 Exempel på fuktfördelning i en regel.

Vid mätning på mätdjupet 0,3 gånger virkestjockleken 
erhålls ett värde på fuktkvot som representerar virkets 
medelfuktkvot då virket är under uttorkning. Detta 
förutsätter att mätningen utförs på virkets flatsida. Är 
flatsidan omöjlig att komma åt utförs mätningen även 
här mitt på kantsidan på mätdjupet 0,3 gånger virkes-
tjockleken. Mätning av ytfukt kompletteras med mät-
ning på djupet ca 6 mm. Anledningen till detta är att 
virke som fuktas upp i ytan kan ha förhöjd fuktkvot en 
liten bit in i virket efter det att ytfukten torkat bort vil-
ket kan gå fort. Vid mätning i syll och hammarband på 
monterade väggar skall man mäta närmast den sida av 
regeln som ligger mot golv/tak. Anledningen till detta 

är att syllen i många fall är blötast på undersidan och 
hammarbandet på ovansidan på grund av uppfuktning 
(figur 8.3.2). Syllen har då varit utsatt för uppfuktning 
efter montage. Medelfuktkvoten för syllen beräkna-
des till 29%, se även figur 1.2.10.

Figur 8.3.2. visar vikten av att mäta på rätt ställe och 
med rätt mätdjup då risk annars är stor att felbedöm-
ning görs av fuktkvoten i virket. För att lokalisera det 
djup där virket är fuktigast kan avläsning utföras efter 
det att elektroderna endast slagits in en bit. Därefter 
slås elektroderna in ytterligare en bit varefter avläs-
ning sker. Förfarandet upprepas till det att elektroder-
na är inslagna till sin fulla längd.

Figur 8.3.3 Placering av ham-
marelektrod i trä under uttork-
ning.Figur 8.3.2 Uppmätt fuktkvot i olika delar av en syll. 

Medelfuktkvot: 29,0 %

18,1 19,2 19,8 19,8 20,0 19,9 20,4 20,6 20,5 19,7

19,8 22,9 24,1 23,8 23,7 23,7 23,7 23,9 24,6 23,9

21,6 27,3 28,4 26,5 26,1 25,7 25,9 26,8 27,7 27,8

21,8 31,4 49,5 55,2 46,6 43,1 51,1 54,7 57,5 52,7

Platta på mark

Utomhus
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8.4 Relevanta mätpunkter i  
 virkespaket
8.4.1 Vid mottagningskontrollen
Man får skilja på mottagningskontroll inför en rekla-
mation (kapitel 4.2.2.9 och 7.6.3.1) och kontroll in-
för bygget. I första fallet ska enligt SS-EN 14298 de 
yttre virkesstyckena inte medtas medan i andra fallet 
ska de tas med. Inför bygget är det viktigt att veta om 
det yttre virket fuktats upp av nederbörd eller hög RF. 
Inre virkesstycken görs åtkomliga genom att de slås 
ut ur virkespaketet från ena paketänden.   

Virke torkar fortast via ändträet. Därför rekommen-
deras det att man inte mäter närmare virkesänden än 
0,3 meter i virke under uttorkning. Har virket varit 
utsatt för uppfuktning kan det vara blötast i ändträet 
eftersom uppsugningen sker snabbast där. Därför ska 
man välja mätpunkter både nära ändträ och en bit in.

8.4.2 Vid mellanlagring på arbetsplatsen
Virke som lagras under presenningar löper risk att 
få höga RF-nivåer och kondensproblem på nätterna. 
Detta gäller speciellt om man inte skyddar ordentligt 
mot markfukt, har mycket solinstrålning dagtid eller 
har hög medelfuktkvot i paketet. Kondensproblemen 
gör att ovandelen på paketet blir utsatt för fritt vatten. 
Skyddar man inte paketet mot markfukt finns det en 
stor risk att hela paketet får mögelpåväxt. För riktlin-
jer om hur ett lämpligt upplag utformas se kapitel 3.3 
och 3.4.

Figur 8.4.1 Exempel på relevanta mätpunkter i pa-
ket.

8.5 Generellt blöta områden i  
 regelverk av trä
Fukt kan stängas inne (har svårt att torka ut) mellan 
anslutande materialdelar. Särskilt om konstruktionen 
blivit utsatt för regn blir detta viktigt eftersom det ofta 
kan rinna in vatten i springorna mellan materialen.  I 
regelverk av trä finns det ett antal svaga punkter när 
det gäller uttorkningsförmåga och risker med uppsu-
get vatten, se även figurerna 3.1.1, 3.1.2 och 8.1.1.

I springan mellan trä och gipsskivor, sylltätningar, 
tätremsor, drev och pallbrickor kan vatten sugas in 
vid nederbörd. Detta vatten kan ta mycket lång tid att 
torka då det är instängt mellan två skikt.

Förhöjd fuktkvot kvarstår mellan två sammanfo-
gade reglar eller mellan syll och en stående regel. En 
syll är ofta fuktigare invid en stående regel än mitt 
emellan två reglar.

Mätpunkter bör placeras nära ändträet vid misstan-
ke om uppfuktning eftersom vattenuppsugning sker 
snabbast i ändträ. Eftersom ändträ också torkar snab-

bare än genom ytan ska man även mäta på avstånd 
från ändträ (rekommenderas 7,5 ggr tjockleken) för 
att inte mäta för låga värden.

Figur8.5.1 Exempel på relevanta mätpunkter i ett re-
gelsystem. 

8.6 Relevanta mätpunkter i  
 ytterväggar
Ytterväggar är ofta problematiska på grund av att 
man inte lyckas få tätt hus förrän i ett sent skede. 
Särskilt i vindutsatta lägen är det svårt. Där håller 
exempelvis inte en skruvad gipsskiva på en träregel 
tätt utan ytterligare åtgärder. 

8.6.1 Syllen
Syllen är normalt det blötaste stället. Svårt att skapa 
ett bra torkklimat nere vid golvet och lätt att få in 
fritt vatten som står i kontakt med syllen. Speci-
ellt svårt vid dubbelsyllar (lång uttorkningstid vid 
grova konstruktioner) och syllar som inte är lyfta 
från golvet. Mätpunkter bör göras invid stående 
regel samt vid ändträ. Stiften slås i så nära ytter-
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8.6.2 Vid anslutningar, hål och genomföringar
Det finns ofta problem med att få tätt hus vid anslut-
ningar, hål och genomföringar (även provisoriska). 
Vid utfackningspartier blir det ofta läckage invid pe-
lare, väggar och bjälklagskanter. Därför bör man välja 
mätpunkter i dessa områden.

8.6.3 Grova konstruktionsdelar
Grova konstruktionsdelar torkar långsammare än tun-
na. I bärande ytterväggar finns det ofta avväxlingar 
med dubblerade reglar samt överliggare. I dessa bör 
man ta mätpunkter.

8.6.4 Specialfall
Vid hög prefabriceringsgrad (färdigisolerade och fär-
digplastade element) kan det vara helt andra mätpunk-
ter som blir relevanta eftersom elementen ofta trans-
porteras eller mellanlagras orienterade annorlunda än 
hur de senare ska monteras. Vid hög prefabgrad bör 
man istället göra mätningar i fabriken samt via rikt-
linjer för montage och transport så att man vidhåller 
en torr kedja från fabrik till tätt hus. Hög prefabgrad 
innebär att det blir mycket känsligt för inträngande 
vatten. De färdigplastade elementen blir svåra att 
torka ut. Dessutom är det ofta svårt att se att det har 
trängt in vatten.

Mätpunkter bör väljas i inklädda reglar (slås genom 
gipsen från insidan) samt längs åtkomliga reglar innan 
montage där man slår in stiften så att mätningen sker 
nära insidan.

8.7  Relevanta mätpunkter i  
 innerväggar
Innerväggar är för det mesta relativt skyddade.

8.7.1 Syllen
Normalt det blötaste stället. Svårt att skapa ett bra 
torkklimat nere vid golvet och lätt att få in fritt vat-
ten som står i kontakt med syllen. Speciellt svårt vid 
dubbelsyllar (lång uttorkningstid vid grova konstruk-
tioner) och syllar som inte är lyfta från golvet. Mät-
punkter bör tas invid stående regel samt vid ändträ. 
Har syllen råkat ut för uppfuktning så är det oftast 
undersidan som är blötast varför mätelektroderna ska 
slås in så nära syllens undersida som möjligt. Ham-
marelektroden slås in successivt tills fuktkvoten inte 
längre stiger.

väggens utsida som möjligt. Har syllen råkat ut för 
uppfuktning (vanligt) så är det oftast undersidan som 
är blötast. Mätstiften ska därför slås så nära syllens 
undersida som möjligt. Hammarelektroden slås in 
successivt tills fuktkvoten inte längre stiger.

8.7.2 Grova konstruktionsdelar
Grova konstruktionsdelar torkar långsamt. I bärande 
innerväggar finns det ofta avväxlingar med dubble-
rade reglar samt överliggare. I dessa bör man ta mät-
punkter.

8.8 Relevanta mätpunkter i  
 bjälklag
Bjälklag i trä kan ha väldigt olika utformning och ma-
terialsammansättning. Vissa lösningar är känsligare 
än andra. Exempelvis uteluftsventilerade krypgrunder 
och kombibjälklag med träbjälkar ingjutna i betong är 
mycket känsliga konstruktioner som kräver stor om-
sorg i produktion och konstruktion för att fungera, se 
även figur 1.1.4 i kapitel 1.1.2

8.8.1 Anslutande byggdelar
Anslutning till andra byggdelar innebär ofta att man 
begränsar uttorkningsmöjligheterna för bjälklaget. 
Det läcker lätt in i sammanfogningarna mellan bygg-
delarna. Inte sällan är det även mycket trä i dessa 
knutpunkter. Mätpunkter bör därför väljas i dessa om-
råden längs ytterväggar. 

8.8.2 Skivor
Skivgolv monteras ibland på träbjälklag i ett tidigt 
skede när de riskerar att bli utsatta för regn. Skivorna 
gör att vattennedträngningen koncentreras till skarvar 
och bjälklagshål. Förutom att skivorna kan ta skada 
hindras uttorkningen av bjälkarna. Mätpunkter bör 
tas vid skarvar i närheten av spånskivan, se kapitel 
4.2.3.2.

8.8.3 Plastfilm
Ibland monteras armerad plastfilm i ett tidigt skede 
på bjälklagets undersida som genomtrampningsskydd 
(vanligt vid bjälklag upp mot oinredd vind). Plastfil-
men är diffusionstät och hindrar uttorkning. Den är 
dessutom vattentät vilket gör att det snabbt bildas 
vattenpölar om det kommer in fritt vatten. Så länge 
man inte har satt upp gipsundertaken, ser man enkelt 
var detta vatten är ansamlat. Vattnet ska tas bort om-
gående även om det inte ligger i kontakt med träet 
eftersom det, när det avdunstar, även fuktbelastar an-
dra konstruktionsdelar. (Punkterar man plastfolien är 
det mycket viktigt att laga den efteråt på ett lufttätt 
sätt.) Mätpunkter väljs nära bjälklagets undersida där 
plasten ligger klämd mot träbjälken. Vid mätningen 
är det viktigt att inte punktera plasten om bjälklaget 
ligger upp mot kallt utrymme, (mätningen bör ske 
ovanifrån).
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8.9 Relevanta mätpunkter 
 i tak
Taklösningar i trä kan se ut på en mängd olika sätt. 
Oftast ligger inte riskerna i produktionsskedet utan i 
bruksskedet på grund av tjocka bjälklagsisoleringar 
som skapar för kalla takytor och utomhusklimat på 
vinden. Ibland har man dåligt tätade genomföringar 
som dels släpper in vatten utifrån men även släpper 
igenom fuktig luft inifrån. Dock finns det en del mät-
punkter som kan vara intressanta i produktionsske-
det.   

8.9.1 Genomföringar
Takljus, takkupor och andra genomföringar är ofta 
problematiska att få täta. Ofta är det även svårt att 
komma åt att mäta (särskilt vid lutande tak). Läcker 
genomföringar ska man vara uppmärksam på var vatt-
net tar vägen eftersom det ofta kan rinna vidare nedåt 
i både tak och väggar.  

8.9.2 Anslutande konstruktionsdelar
Särskilt tak utan ordentlig takfot är utsatta eftersom 
risken för läckor är stor innan alla beslag är på plats.

8.9.3 Jämviktsfuktkvot
Vid limträkonstruktioner, som ska placeras kallt och 
vid inbrädning av tak, bör man mäta så att träet inte 
ligger för långt från jämviktsfuktvoten över året. 
Monteras brädorna vid för hög fuktkvot kan de torka 
så mycket på sommaren att not och spont släpper. 
Omvänt kan de, om de monteras för tätt, när de är 
torra svälla sönder på vintern. Limträ som sitter ut-
omhus kommer att ha en jämviktsfuktkvot på ca 18%. 
Normalt köps limträ med en fuktkvot kring 12% vil-
ket gör att man kan få problem med svällning om man 
monterar limträet innan det hunnit uppfuktas. Se även 
kapitlen  1.2.2, 10.2, 4.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.12.

8.10 Relevanta mätpunkter   
 vid golvläggning
Vid läggning av massiva trägolv och väggar och mon-
tage av trälister handlar problematiken om att virket 
ska vara konditionerat till rätt jämviktsfuktkvot innan 
användning. Vid de låga fuktkvoter som man strävar 
efter (ofta mindre än < 12 % FK) är spridningen av 
fuktkvot inom träet så låg att valet av mätpunkter inte 
spelar så stor roll. Däremot ska man vara uppmärk-
sam på att träet för det mesta behöver skyddas mot 
uppfuktning innan montage.

8.11 Relevanta mätpunkter   
 vid terrasser
Terasser ovanpå träbjälklag är en högriskkonstruktion 
och måste hanteras därefter. I bruksskedet blir det lätt 
problem med tätskiktet eftersom träet rör sig mycket. 
Ofta skapar man också väldigt svårtorkade områden 
som inte tål något som helst läckage.  

8.11.1 Tätskikt mot skivunderlag
Det är mycket viktigt att mäta så att skivunderlaget 
är torrt vid montage av tätskiktet. All isolering bör 
ligga ovanpå tätskiktet så att bjälklaget blir varmt och 
torrt. Med den lösningen används tätskiktet som fukt 
och luftspärr. Monteras plastfolie i bjälklagets under-
sida låser man bjälklaget fuktmässigt mellan två täta 
skikt. 

8.11.2 Anslutande byggdelar
Oftast skapar tätskiktet fukttekniskt låsta områden i 
stommen som kommer att ha mycket svårt att torka 
ut om det kommer in vatten eller om det finns bygg-
fukt kvar vid montage av tätskiktet. Dessa områden 
bör torkas till lägre fuktkvot än vad AMA föreskriver 
innan inbyggnad för att inte riskera mögelpåväxt.

8.11.3 Dörrhål
Beroende på utformning kan det vara väldigt lätt att 
få vattenläckage vid terrassdörren (särskilt vid inåt-
gående dörrar) och därför bör man ta mätpunkter vid 
och under dörrhål.
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8.12 Kom ihåg

■ Val av mätpunkter bestäms slutligen alltid av förhållandena på plats.

■ Leta alltid efter sämsta stället. Varje konstruktion har sina egna specifika svagheter som inte be-
höver finnas i en annan liknande konstruktion.

■ Vädret och uttorkningssystemet påverkar var det är störst risk.  Leta efter största risken för upp-
fuktning och de sämsta torkförutsättningarna.

■ Mätdjupet varierar beroende på om träet blivit uppfuktat efter torkning vid sågverket eller inte. 
För det mesta mäter man på flera djup i en mätpunkt.

■ Det går inte att känna på virket om det är torrt. Virke som är fuktigt kan kännas torrt – men kan 
då bara vara yttorrt.
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Det finns många olika anledningar till krav på fukt-
kvoten i virke. För byggnadsvirke finns generella 
krav som tar mer eller mindre hänsyn till alla faktorer 
(efterkrympning/formförändringar, hållfasthetsned-
sättning, mögelpåväxt, etc). 

Dessutom finns specifika fuktkvotskrav, t ex fukt-
kvotskraven i svenska och europeiska produktstan-
darder för trägolv, parkett, träfönster, etc eller fukt-
kvotskrav/kriterier för att undvika svamptillväxt, 
exempelvis mätt med resistansfuktkvotsmätare 
max 16% fuktkvot före inbyggnad (max 18% mätt 
med torrviktsmetoden), se även kapitel 4.2.1.1 och 
7.6.3.2.

I kapitel 2.1.3 till 2.1.4 redovisas de generella fukt-
kvotskraven i de olika handelssorteringarna.

De specifika krav som tas upp i detta kapitel, avser 
att minimera mögelpåväxt, bakteriepåväxt, rötupp-
komst, algpåväxt och fuktrörelser (formförändring-
ar).

Kraven gäller två fuktkvoter: medelfuktkvoten för 
virkets tvärsnitt och virkets ytfuktkvot. 

9.2 Kritiska fukttillstånd vid  
 formförändringar
Detta kapitel är ett av de viktigaste. För att kunna till-
godogöra sig innehållet bör följande kapitel först lä-
sas: 1.1, 1.2, 2.2 – 2.4 och 10.8.1.

För att undvika för stora formförändringar i huskon-
struktionen får fuktkvoten i det inbyggda virket inte 
avvika för mycket mot den fuktkvot virket får i bruks-
skedet. Här finns ännu inte några väl underbyggda 
och vedertagna max- och minvärden för fuktkvoten. 
Som vi sett varierar fuktkvoten i bruksskedet, kapitel 
1.2.3 och 1.2.4.

Det är lätt att ställa ett högt krav vid beställning av 
ett parti virke, t ex ”fuktkvoten får maximalt vara 12 ± 
1%” för att gardera sig mot för stora formförändring-
ar. Men ett så snävt intervall kan ingen uppfylla. I dag 
är det bara möjligt att garantera att medelfuktkvoten 
på ett parti ligger inom detta intervall, se kapitel 1.2 
och 2.2. Vad som är viktigt är att ta reda på hur stor 
avvikelse ifrån en ideal fuktkvot man kan tolerera för 
en träprodukt. Sådana undersökningar har knappast 
genomförts. Resultaten från sådana undersökningar 

9.1 Inledning

9. Kravnivåer gällande fuktkvot

skulle ligga till grund för kritiska fukttillstånd vid 
formförändringar. Vi får därför i detta kapitel nöja oss 
med de små undersökningar som gjorts samt erfaren-
hetsvärden för olika träprodukter.

Under 1970-talet gick man ned i fuktkvot från det 
som kallas skeppningstorrt, d v s en fuktkvot mindre 
än 24 % (kapitel 2.1.3) till på 1990-talet en fuktkvot 
på max 20 %. Däremellan var kravet från byggindu-
strin under några år max 22 %. Nu föreslås i AMA-
nytt Hus 2/2005 att byggvirke ska ha max 18 % fukt-
kvot. Ett rejält hopp från ”mindre än 24 %”. I och med 
detta blir det allt svårare att producera stora volymer 
”rakt virke”, figur 1.1.6.

Alla dessa krav fick dålig genomslagskraft, bl a för 
att de i princip innebar att kravet var 100-procentigt. 
Nolltolerans är ett alldeles för hårt krav med tanke 
på att fuktkvotsmätare, särskilt in-line-mätare, har låg 
mätnoggrannhet. Även i många standarder för träp-
rodukter uttrycks fuktkvoten på ett ”felaktigt” sätt, 
kapitel 2.2.

Innan relevanta värden för kritiska fukttillstånd vid 
formförändringar tagits fram kan vi använda värdena 
i nedanstående två rapporter:
■ Byggforskningsrådets ”Inköpsregler för bygg-

virke”, G Johansson, R Kliger och M Perstorper, 
BFR, Rapport R20, 1993. Se kapitel 2.1.5.

■ Rapport från högskolan i Växjö ”Rätt kvalitet och 
dimension hos byggnadsvirke”, L B Bergman, B 
Fransson och T Thörnqvist, Rapport Nr 5 1997.

Kraven i dessa två rapporter bör emelltid uttryckas 
på det sättet som anges i den nya SS-EN 14298.

Vad gäller formförändringar är golvvirke och golv-
bjälklag bland de mest kritiska komponenterna, figur 
1.1.4, figur 1.1.7 och figur 1.1.11. För golvvirke finns 
också en stor mängd EN-standarder för varje golvtyp 
med krav på fuktkvotsnivå och i vissa fall även maxi-
mal fuktkvotsvariation. Standarderna uttrycker ofta 
fuktkvotskraven på olika sätt och för det mesta på fel-
aktigt sätt. Det är för träbranschen viktigt att den nya 
fuktkvotsstandarden EN 14298 följs vid framtagning 
av fuktkvotskrav i standarder för träprodukter. Olika 
sätt att uttrycka fuktkvoten innebär lätt att de blir fel-
aktiga, misstolkas och att produktionen av virket blir 
mer omständlig.
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Tabell 9.2.1 Rekommenderade fuktkvotskrav för olika träprodukter hämtade ur de båda rapporterna R20 och 
Nr 5. Fuktkvotsklasserna hänvisar till SS 23 27 40, se kapitel 2.2. Rapporten R20 anger att 95 % av levererat 
parti ska uppfylla deras krav. Rapport Nr 5 anger felaktigt inget sådant krav men med samma tillägg som i R20 
att om kravet gäller för 95% eller 93,5% kan de bli relevanta. Gröna bokstäver och siffror på fuktkvotskrav 
betyder för hög fuktkvot – de medför för stor risk för trämögelpåväxt. Röda bokstäver och siffror innebär att 
fuktkvotskravet är i det närmaste orealistiskt. Ingen seriös virkesleverantör kan garantera virke med dessa 
krav. T = Tjocklek, B = Bredd och L = Längd.

Komponent Fuktkvot Tjocklek/Breddtolerans Skevhet Kantkrok Flatböj

Syllvirke, Nr 5 högst 20 %  ±1 mm/max 8 mm ≤8 % av B ≤8 mm ≤15 mm
 alt. klass 18

Syll flervånings-  15 ± 2 % ----   
hus, Nr 5

Bärande inner- 10 -12 % - 0, +2 mm/±1 mm 2 % av B på hela L; 4 mm på hela L** 2,5 mm för 38  
väggsregel, Nr 5   3 mm godkänns  38 mm tjocklek;

     6 mm för 45 mm   
     tjocklek

Väggrelgar inne 15 ± 2 % ± 1 mm/±  1 mm ≤ 4 % av B; 5 mm ≤ 4 mm ≤ 6 mm
och ute, R 20 alt. 18  ± 2 %  godkänns
 dock max 22 %

Bjälklagsbalk 13-15 % - 0, + 2/± 1 mm 2 % av B på 2 m 5 mm på 2 m L/300 
Nr 5      max 10 mm
B 144-295 mm    max 8 mm hela L

Golvbrädor 6-8 % ± 1 % ± 0,5 mm/± 0,5 mm ≤ 6 mm ≤ 3 mm ≤ 25 mm
Nr 5 L ≥ 3,6 m alt. klass 8

Mellanbjälklag 15 ± 2 %,  ± 0,5 mm/± 5 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm ≤ 20 mm
Nr 5 L  ≥ 3,6 m alt klass 12

Golvbjälklag,  15 ± 2 %, ---/± 1 mm ≤ 2 % ab B på 2 m. 3 mm/2m Bjälkens L
R20 alt klass 12  Max 10 mm på Max 8 mm på dividerat med
 alt 18 ± 2 %,  hela L hel L 300 dock ≤10 mm
 dock max 22 %    på hela L

Undertak/bärverk klass 18 ± 0,5 mm/± 2 mm ≤ 20 mm ≤ 20 mm ≤ halva takåsens T     
L = 6-7,2 m, Nr 5

Takpanneläkt klass 18 ± 2 mm ≤ 5 mm ≤ 10 mm ≤ 10 mm                     
      
 Nr 5

Inbrädning - Rå- 18 ± 2 %  ± 0,5 mm/± 1 mm ≤ 25 mm ≤ 8 mm ≤ 20 mm
spont L = 3,6 m 
Nr 5            Värdena ska innehållas även vid låg fuktkvot

Ytterväggspanel 18 ± 2 % ± 1 mm/± 2 mm * ≤ 6 mm av B dock ≤ 8 mm på hela ≤ 50 mm
R 20   godtas 10 mm på L, dock max 2 mm/ på hela L
   hela L för L > 2 m 2 m **

Takstol, Nr 5 12 - 14 %  ± 1 mm - 2, + ∞ 2 mm på hela L L/300 max 6 mm 
 
            Värdena ska innehållas även vid låg fuktkvot

Fönstervirke enligt 12 ± 2 %  ≤ 2 mm/dm/m ≤ 2 mm/m 
SS 81 81 04, Nr 5

Limträlameller 8-15 %;  - 0, + 2mm 2 % av B på 2 m ≤ 10 mm på hela L ≤ 10 mm på hela L
Nr 5 
SS-EN 386:1995 max diff 4 %
 mellan lameller
 vissa kräver 12 ± 2 %

*  För spontad och dubbelfasad panel är toleransen ± 1 mm
**  För spontad och fasad panel
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9.3 Kritiska fukttillstånd vid 
trämögelpåväxt
9.3.1 Kritiskt fukttillstånd för RF vid rums-
temperatur och lång tid
Trämögel är ett samlingsnamn för både vanligt mögel 
och blånadssvamp när blånadssvampen i sitt första 
stadium bara växer på virkesytan /82/. 

Av de svampar som kan etablera sig på virke är 
mögelsvampar den svamptyp som behöver lägst fuk-
tighet. Därför är i princip mögelsvampen den typ av 
svamp som blir ”dimensionerande”.  I inledningen till 
kapitel 1.4 har – förutom fuktkvoten – övriga krav be-
lysts för att trämögeltillväxt inte ska uppstå. 

De kritiska fukttillstånden är i dag osäkra. Dess-
utom är det RF i mikroklimatet över virket och inte 
rumsluftens RF som borde vara avgörande och där-
med även ytfuktkvoten. Ett förslag på kritiska fukt-
tillstånd har i oktober 2004 överlämnats av SP till 
Boverket /64/. Nedan visas en sammanställning av 
detta förslag. Sammanställningen ska läsas med kom-
mentarerna i kapitel 1.4.1.1.

Tabell 9.3.1 SPs förslag till kritiskt fukttillstånd utifrån genomgången litteratur visande kritiska fukttillstånd 
uttryckt med RF för mögelpåväxt vid rumstemperatur. Virkets fukttillstånd kan mätas i ytan med en elektrisk 
fuktkvotsmätare (kapitel 4.2.2.11). För de andra materialen är det svårare att göra en sådan mätning. Därför 
har vi i denna handbok kompletterat tabellen nedan med ytfuktkvotsvärden inom parentes beräknade via tabell 
i kapitel 12.2.2.

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd           
 % RF (Motsvarar ungefär ytfuktkvoten 
  när träytan är i jämvikt med RF)
Smutsade material 75-80*  (15-16 %)      
Trä och träbaserade material 75-80  (15-16 %)      
Gipsskivor 80-85                                    
Mineralullsisolering 90-95                               
Cellplastisolering (EPS) 90-95                                
Betong 90-95

 * Uppskattning/erfarenhet från SP                              

9.3.2 Kritiska fukttillstånd för samtidig 
trämögelpåväxt och virkesdeformation
Virket ska ha en tillräckligt låg fuktkvot så att det inte 
uppstår mögelpåväxt, kapitel 1.4.1.2. Samtidigt är det 
också viktigt att inte gå ned i fuktkvotsnivå mer än 
nödvändigt. Ju lägre fuktkvot desto mer ökar virkets 
formförändringar. Skevhet ökar på grund av att hu-
vuddelen av träfibrerna vanligtvis inte är parallella 
med virkets längdriktning.

När virke används i ett bygge är fuktkvoten ofta 
högre än i brukarstadiet. Under och efter ett hus har 
byggts sker en uttorkning. Fuktspärrar och isolering 
får inte monteras förrän virket torkats till angivet kri-
tiskt fukttillstånd. Med en sådan arbetsmetod är det 
till god hjälp att ha en hjälptabell där tidens och tem-
peraturens inverkan på kritiska fukttillståndet är med-
taget – exempelvis med kritiska fukttillståndet under 
1 och 2 månader för trämögel. 

Under uttorkningen uppstår 1) ökad virkesdefor-
mation och 2) sänkning av fuktkvoten för att förhin-
dra mögelpåväxt (lägre än 18% fuktkvot). Ökning av 
väggreglarnas deformation har undersökts av /76/. 
När fuktkvoten minskar från 18% till 8% deformeras 
regelväggen om bara ena sidan av väggen täcks av en 
gipsskiva. Med gipsskivor på båda sidor tar skivorna 
upp reglarnas skevning och väggen bibehålls rak. Men 
för att inte mögel ska uppstå får bara inbyggnad ske 
när både medel- och ytfuktkvoten är lägre än 18%.

Sammanfattningsvis finns det anledning att vid be-
dömning av kritiska fukttillståndet ta hänsyn till både 
temperaturen, gran respektive furu, tid med viss yt-
fuktkvot och eventuellt fuktkvotsgradienten. 

Genom att ta med dessa parametrar med utgångs-
punkt från resultaten i /13/ presenterade i figur 1.4.2 
har kritiska värden sammanställts i figur 9.3.1. RF är 
hämtat från försöken i /13/ där virket är i jämvikt med 
luftens RF. Jämviktsfuktkvoten har bestämts enligt 
kapitel 12.2.2.

För information om ytfuktkvot vid leverans av virke 
och ytfuktkvotsmätning, se kapitel 4.2.2.11 respekti-
ve 1.2.1.
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Temperatur, ºC

 Dag Temperatur ° C Ytfuktkvot % Avvikelse från kritiska fuktkvoten % Anm.

 1 5 24 0
 3 6 24 0,5
 5 7 23 0
 8 8 22 1
 10 10 21 - 1
 12 11 20 - 1
 14 18 17 - 3 Byggtork på
 15 23 16 - 3 Byggtork på

Gransplint lagrat under 4 veckor

 Temperatur RF Jämvikts- Mögelgrad
 ° C % fuktkvot % skala 0-6

 0 100 25,3 0
 5 95,5 23,8 0
 10 92,2 22,1 0
 15 89,5 20,5 0
 20 88 19,5 0
 30 86 18 0

Gransplint lagrat under 8 veckor

 Temperatur RF Jämvikts- Mögelgrad
 ° C % fuktkvot % skala 0-6

 0 100 25,3 0
 5 92,5 22,1 0
 10 88 20,1 0
 15 85 18,7 0
 20 83,2 17,3 0,1
 30 81,5 16,1 0,2

Furusplint lagrat under 4 veckor

 Temperatur RF Jämvikts- Mögelgrad
 ° C % fuktkvot % skala 0-6

 0 100 25,3 0
 5 93 22,8 0,1
 10 89 20,5 0,2
 15 87 19,3 0,1
 20 85,3 18,3 0
 30 83,6 17,1 0

Furusplint lagrat under 8 veckor

 Temperatur RF Jämvikts- Mögelgrad
 ° C % fuktkvot % skala 0-6

 0 100 25,3 0
 5 92 22 0
 10 87 19,3 0
 15 83,3 17,7 0
 20 81,5 16,7 0
 30 79 15,5 0

Figur 9.3.1 Kritiska fukttillståndet uttryckt i RF och jämviktsfuktkvot vid olika temperaturer för gran respek-
tive furu vid två tidsperioder – 4 respektive 8 veckor. Värdena tagna ur figur 1.4.4 – figur 1.4.7.

Exempel på uppföljning av kritiska 
fukttillståndet
Vid uppföljning av kritiska fukttillståndet, figur 1.4.5 
för granvirke och figur 1.4.7 för furuvirke (kapitel 
1.4.1).

När bygget påbörjades gjordes ett antal stickprov-
smätningar och vi fann flera grankomponenter i huset 
med höga fuktkvoter. För att undvika mögelpåväxt 
gjordes därför regelbundet ytfuktkvotsmätningar på 
de fuktigaste ställena. För varje mätställe gjordes ett 
mätprotokoll, tabell 9.3.2. Golv, väggar och tak var 
färdigställda efter 14 dagar. I samband med detta 
kopplades en avfuktare på i huset. Ytfuktkvotsmät-
ningarna fortsatte därefter i ytterligare 14 dagar.

Tabell 9.3.2 Mätprotokoll för uppföljningen av risken för mögelpåväxt. Med mätvärdena för temperatur och 
ytfuktkvot kan avvikelse från kritiska fuktkvoten tas fram grafiskt i figur 9.3.2.

Figur 9.3.2 Gränsen mellan mögelrisk och inte mö-
gelrisk, dvs det kritiska fukttillståndet.

Figuren är densamma som figur 1.4.5 i kapitel 1.4. 
Figuren används för bestämning av avvikelsen från 
den kritiska fuktkvoten. Detta värde får man genom 
att lägga in uppmätt temperatur och ytfuktkvot och 
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därefter grafiskt i figuren mäta skillnaden mellan den-
na punkt och den kritiska kurvan.

I mätprotokollet antecknades temperaturen intill 
mätstället och ytfuktkvoten. När vi också lagt in dessa 
mätvärden i figur 9.3.2 kan vi avläsa att skillnaden 
mellan uppmätta ytfuktkvoten och kritiska fuktkvoten 
vid + 5°C var noll, d v s att vi låg precis på kurvan – 
mitt mellan ”mögelrisk” och ”ingen mögelrisk”. Den 
tredje dagen var värdena + 6°C och 24 % ytfuktkvot. 
När dessa värden lades in i figur 9.3.2 blev avvikelsen 
mellan den uppmätta ytfuktkvoten den kritiska fukt-
kvoten vid + 6°C bara + 0,5 %, d v s på den sidan av 
kurvan som innebär risk för mögelpåväxt. Men tiden 
för detta är för kort. Det behövs 1 månad med dessa 
värden för att det ska uppstå mögelpåväxt. Den 4:e 
mätningen och övriga mätvärden var negativa, d v s vi 
låg hela tiden inom området ”ingen mögelpåväxt”.

Parallellt med att mätprotokollet fylls i kan ett trend-
diagram också fyllas i, figur 9.3.3. Diagrammet visar 
tydligt effekten av avfuktaren, som slogs på dag 14.

Diagrammet är baserat på värdena i tabell 9.3.2. För 
mögelpåväxt fordras att mätvärdena ligger på eller 
strax över 0-linjen under 1 månad.

Upptäcks trämögel på virke innan eller efter att det 
har byggts in ska följande åtgärder genomföras:

■ Ta reda på orsaken.

■ Beror trämöglet på läckage i byggnaden ska 
möglet åtgärdas enligt nedan och uttorkning ge-
nomföras (kapitel 10). 

■ Finns mögel på virket i ringa omfattning kan 
möglet hyvlas bort.

■ Är det mer mögel byts mögligt virke ut.

■ Är det blånad byts blånat virke ut.

■ Om ovan angivna åtgärder inte går att genomföra 
för trämögel – sanera med Boracol eller med lik-
nande godkänt medel på angränsande virke där 
möglet hittades. Där kan finnas diasporer bered-
da att växa om en uppfuktning sker.

Se vidare angående mögelkontroll i kapitlen 3.1, 3.9, 
6.5, 6.6 och 6.7 samt kravnivå för mögelpåväxt i ka-
pitel 9.3.1 och uttorkning av mögelskadade konstruk-
tioner 10.8.2.

En summering av trämöglets kritiska fukttillstånd:

 Fukt/vatten/temperaturkrav:
   Mögel Blånad
 • För sporgroning   Högre RF än för tillväxt Fritt vatten
 • För tillväxt Se figur 1.4.4 – 1.4.7 och 9.3.2 30 % – 120 % fuktkvot
 • För tillväxt Se figur 1.4.4 – 1.4.7 och 9.3.2 -3 – 40°C; Optimum 22-28°C
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 Figur 9.3.3 Diagram som visar den allt mer minskande risken för mögelpåväxt. 
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9.4 Kritiska fukttillstånd för 
rötsvamptillväxt

I inledningen till kapitel 1.4 har – förutom kritiska 
fukttillståndet –  övriga faktorer belysts för uppkomst 
av rötsvampar. 

Fukt/vatten/temperaturkrav för att någon av rötsvam-
parna, förutom hussvampen, ska etablera sig
■ För sporgroning – fritt vatten.
■ För tillväxt och nedbrytning av veden 30% – 120% 

fuktkvot.
■ För tillväxt 0°– 40°C; Optimum 25-32°C.

Fukt/vatten/temperaturkrav för hussvamp
■ För sporgroning – fritt vatten.
■ För tillväxt och nedbrytning av veden 20% – 55% 

fuktkvot vid närvaro av vatten.
■ För tillväxt 3°– 26°C; Optimum 21°C.

Fukt/vatten/temperaturkrav för källarsvampen
■ För sporgroning – fritt vatten.
■ För tillväxt och nedbrytning av veden; Optimum 

50% – 60% fuktkvot.
■ För tillväxt; Optimum 22°– 24°C.

9.5 Kritiska fukttillstånd för 
bakterietillväxt

Enligt kapitel 1.4.4 är det vid tre olika fall som pro-
blem brukar uppstå med bakterier i virke.
1) När sågtimmer våtlagras (vattenläggs eller bevatt-

nas) vid timmerupplag.
2) När träpålar slås ned i marken till t ex berggrun-

den inför ett hus- eller bryggbygge. 
3) När virke placerats i fuktiga dåligt ventilerade 

mörka miljöer i bostäder varvid dålig/elak lukt lätt 
uppstår. 

Fukt/vatten/temperaturkrav.
■ För tillväxt och nedbrytning av pormembranen 

och parenkymcellerna 30 % – 120 % fuktkvot.
■ För tillväxt -3°– över 70°C.

 Virke med bakterieangrepp (t ex vattenbegjutet 
virke under lång tid) ska inte användas i utomhusex-
ponerade delar av ett bygge, se exempelvis stormfällt 
virke i kapitel 1.4.4. Vid nederbörd suger träet mycket 
lätt upp fritt vatten och virket blir rötbenäget. Det går 
vanligtvis inte att se om virket är bakterieangripet. 
Laseras ett virkesstycke med spritbets syns bakterie-
angreppet som mörka stråk. Virket har då sugit upp 
mer bets där pormembranen saknas och parenkymcel-
lerna är skadade p g a bakterieangrepp.

9.6 Kritiska fukttillstånd för 
algtillväxt

Alger förekommer i mycket olika former. Cellerna 
innehåller liksom växter alltid klorofyll och kan utfö-
ra fotosyntes, d v s under medverkan av solljus bilda 
kolhydrat av CO2 och H2O. 

Alger förökar sig såväl könslöst som könligt med 
sporer. Alger lever huvudsakligen i både hav, sjöar, 
dammar, fuktig jord, våta klippor men förekommer 
också på husväggar och i snö. 

Fukt/vatten/temperaturkrav:
■ för tillväxt – fritt vatten,
■ för tillväxt mer än 0°C (det finns inte en övre tem-

peraturgräns för de 1 300 olika kända grönalgerna 
att tillgå.

9.7 Kritiska fukttillstånd vid 
insektsangrepp

De olika insekterna som angriper trä i Sverige finns 
beskrivna i kapitel 1.4.6.

Fuktkvoten ska vara lite högre än vad vi numera har 
i våra boningshus. Men de förekommer då och då i 
sommarvillor med torpargrund eller krypgrund. De 
förekommer:
■ vid fuktkvoter 12-25 %,
■ vid temperaturer 10-28°C.
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9.8 Sammanställning av fuktkvotskrav
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  35 100 100
  34 100 100
  33 100 100
  32 100 100
  31 100 100
  30 100 100
  29 99 96
  28 98 95
  27  97 94
  26  96 92
  25  95 90
  24  94 89
  23  93 87
  22  91 87
  21  90 83
  20  89 80
  19  87 77
  18  85 75
  17  80 70
  16  77 68
  15  75 63
  14  70 60
  13  65 55
  12  60 50
  11  55 40
  10  45 35
  9  40 30
  8  35 26
  7  27 20
  6  20 15
  5  15 12
  4  10 8
  3 6 6
  2 4 4
  1 2 2
  0 0 0
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9.9 Kom ihåg

■ Val av kritiska fuktnivåer beror på vilken typ av skador man vill undvika.

■ Vanligaste problemet är rörelser orsakade av fuktförändringar. Försök därför alltid fastställa 
driftmiljön för virket innan kritiska fuktkvoter väljs.

■ Vid svamp-algpåväxt är fler parametrar än fukt avgörande för om en skada uppkommer.

■ En lämplig tumregel är att virket vid inbyggnad ska ungefär ha en fuktkvot som virket får i 
bruksskedet. Detta motsvarar mededvärdet för jämviktsfuktkvoten under året, t ex inomhus i 
Malmö och utomhus i Luleå ska 90% av virket ligga inom 8 ± 3% respektive 16 ± 2%, se kapitel 
1.2.3.2.

■ Det finns många sätt att uttrycka ett fuktkvotskrav vid beställning av ett parti virke. För att göra 
fuktkvotskraven tydliga och korrekta bör de fr o m 2006 alltid uttryckas enligt den nya standar-
den SS-EN 14298, se alternativ 1-4 i kapitel 2.4 för kritiska fukttillståndet.
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10.1 Inledning 10.2 Grundläggande begrepp
10.2.1 Fukt i luft
Fukt i luft är vatten i gasform som svävar tillsammans 
med andra luftgaser. Vattenmolekylerna är väldigt 
små, vilket gör att de har stor förmåga att tränga in 
i och igenom material. T ex innehåller 1 gram vat-
ten  ca 3 x 1022 st molekyler. Luft har liten förmåga 
att innehålla vatten jämfört med trä. Vid relativa luft-
fuktigheten (RF) 90% och 20ºC innehåller 1m³ luft 
bara 15,6 gram vatten medan exempelvis 1m3 gran-
virke (med normaldensitet) i samma klimat innehåller 
70.000 g/m3 vatten.

10.2.1.1 Relativ (luft)fuktighet (RF), ånghalt (ν) och 
mättnadsånghalt (MÅ)
Fukt i luft mäts för det mesta i relativ luftfuktighet, 
RF [%]. RF beräknas genom att ta luftens ånghalt ν  
(luftens vatteninnehåll i t ex g/m3) och dividera med 
luftens mättnadsånghalt MÅ i g/m3 (maximalt vatte-
ninnehåll i luften utan kondens vid samma tempera-
tur). 

RF = (ν/MÅ) · 100 [%]

Detta innebär också att ånghalten är

ν = (RF/100) · MÅ [g/m3]
Om vi ökar temperaturen från 20ºC till 40ºC i exem-

plet i 10.2.1 och bibehåller RF = 90 % kommer luf-
ten att öka sin ånghalt från 15,6 g/m3 till ν = (90/100)  
· 51,4 = 46,3 g/m3. Luften kan bära nästan 3 ggr så 
mycket vatten trots att RF är lika i de båda fallen. 
Luften kan ta upp mer fukt och blir då ett effektivare 
torkmedium.

Mättnadsånghalten är starkt temperaturberoende (se 
figur 12.2.5, vilket gör att även RF varierar kraftigt 
med temperaturen. En grov tumregel är att om ång-
halten är konstant förändras RF med ca 5 % RF/1ºC. 
Sjunker temperaturen minskar mättnadsånghalten och 
RF ökar. Ökar temperaturen ökar mättnadsånghalten 
och RF sjunker. RF i luft är därför kraftigt temperatur-
beroende. Sjunker RF säger man att luften blir torrare 
trots att vatteninnehållet är detsamma före som efter 
temperaturökningen.

RF kallas även ibland RH (relative humidity) eller 
RÅ (relativ ånghalt).

10. Byggfukt och uttorkning

Byggfukt brukar definieras som den mängd vatten 
som måste avges för att materialen eller byggnadsde-
larna ska komma i fuktjämvikt med omgivande luft. 
Vanligtvis köper man numera virke som i medeltal 
har en medelfuktkvot på u = 15 ± 1,5% och ungefär 
en fuktkvotsvariation på A) ca 12,0 – 18,0 % eller B) 
ca 13,3 – 19,7 % när medelfuktkvoten är 15 % res-
pektive 16,5 %. Används detta virke till ett villabygge 
i Stockholm i augusti (inomhusluftens jämviktsfukt-
kvot 12 – 14 % inklusive det vanliga fukttillskottet) 
blir byggfukten måttlig. Däremot blir byggfukten stor 
för samma virke i februari (inomhusluftens jämvikts-
fuktkvot ca 5 – 7 %, se kapitel 10.3.

Som ovan indikeras levereras trä till ett bygge van-
ligtvis med en högre fuktkvot än jämviktsfuktkvoten 
för den färdiga byggnaden. Orsaken till detta är att 
virkesköparna vid beställningen eller i köpekontraktet 
inte specificerar fuktkvoten på rätt sätt. Anger man inte 
något fuktkvotskrav, eller anges fuktkvoten inte på 
rätt sätt, brukar virket levereras med samma fuktkvot 
som virket brukar ha vid transport till utlandet – s k 
skeppningstorrt/leveranstorrt. Definitionen för skepp-
ningstorrt är att virket ska ha en sådan fuktkvot att det 
vid leverans eller vid normal lagring hos kunden inte 
ska uppstå mögel- eller blånadssvampar. Definitionen 
för leveranstorrt står i den svenska standarden SS 23 
27 40. Definitionen innebär samma fuktkvotsnivåer 
som skeppningstorrt men definitionen anger vilket 
fuktkvotsintervall virket ligger inom. 

Praktiskt innebär detta att virket i bästa fall kommer 
att ”självtorka” under byggnationen eller i den färdiga 
konstruktionen. I värsta fall uppstår fukt/svampska-
dor och för stora krympningar och deformationer. 

Om det inköpta virkets fuktkvot i den färdiga kon-
struktionen skiljer sig allt för mycket från jämvikts-
fuktkvoten för den färdiga konstruktionen, måste 
byggfukten avlägsnas genom någon form av riktad 
torkning, kapitel 10.3 och 10.9. Det handlar inte bara 
om att få ut vattnet ur materialet utan även i lika stor 
grad om att få bort vattnet från huset. För att över hu-
vud taget kunna förstå vad ett bra torkklimat innebär 
bör man veta hur fukt i luft samt hur fukt i material 
fungerar. Det skiljer sig nämligen väsentligt på flera 
punkter. Till exempel reagerar material och luft helt 
olika på en temperaturförändring. 
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10.2.2 Konvektion
Konvektion uppstår när luft rör sig från högt till lågt 
tryck. Detta är en mycket viktig drivkraft för att till-
föra värme och föra bort vatten i en torkprocess.

10.2.3 Diffusion
Vatten i ångfas strävar efter att jämna ut sig i koncen-
tration precis som alla andra gaser. Hur snabbt detta 
går beror på hur stor koncentrationsskillnaden är samt 
hur stora hål det finns för molekylerna att studsa ige-
nom. Det är viktigt att komma ihåg att vattenmole-
kylerna rör sig åt båda hållen. Fuktrörelsen beror på 
att fler går åt ena hållet. Fler vattenmolekyler lämnar 
området med den höga koncentrationen av vattenmo-
lekyler än som kommer dit, se även kapitel 10.4.1. 

Figur 10.2.1 Principiell bild av fuktdiffusion genom 
ett material med högre fuktkoncentration till vänster 
än till höger.

10.2.4 Fuktens transportvägar i trä
Trä är i huvudsak uppbyggt av träceller och lignin. 
Ligninet har till uppgift att ”limma ihop träcellerna”. 
Barrträcellerna är ca 3 mm långa och 0,03 mm tjocka 
och har s k ringporer mellan varandra. Det fria vatt-
net kan transporteras från cell till cell (från fiber till 
fiber) via dessa porer. De flesta av dessa porer kan 
stängas och öppnas i splintveden, s k ringporer med 
pormembran (fungerar som en ventil för det fria vatt-
net). En stor del av det fria vattnet transporteras i de 
radiella märgstrålarna. När det fria vattnet börjar ta 
slut i cellhålrummen börjar ringporerna att stänga. 
Det runda pormembranet består av en förtjockning i 
mitten och som hålls fast av ett fint nät som även det 
har porer men med ännu mindre öppningar än ring-
poren, ca 0,003-0,00003 mm. Det kapillära vattnet 
passerar genom detta nät. Kärnveden (den inre röd-
bruna delen i furu, som omsluts av splintveden) inne-
håller mycket hartser och gör att fritt vatten inte kan 
komma in i de stängda cellerna (eller t ex impregneras 
med träskydd). Kärn- och splintved i gran har samma 
färg. Hartsmängden är hälften så stor i gran som i 
furu. Ringporerna i gransplinten sluter sig hårdare i 
poröppningen än i furusplinten. Därför tar gransplin-
ten inte upp fritt vatten lika fort vid t ex regn jämfört 
med furusplinten. Av samma anledning är det nästan 
omöjligt att impregnera granvirke medan splintveden 
i furuvirke är lättimpregnerad. Kärnvedens ringporer 
i furuvirke är helt slutna eftersom poröppningarna är 
blockerade av hartser/pormembran, se vidare kapitel 
1 och 4 i Trätorkning 1a – Grunder i torkning, Trätek, 
1992. 

När det gäller fukttransport i ångform inverkar ock-
så träcellernas beståndsdelar. Cellväggarna är upp-
byggda av s k fibriller med en diameter på 0,00003-
0,001 mm. Fibrillerna är i sin tur uppbyggda av buntar 
av en stor mängd cellulosakedjor s k miceller och som 
skulle kunna kallas ”makromolekylgitter”. Micellen 
är mycket liten, 60 · 10-6 mm (600 Ångström) lång 
och ca 5 · 10-6 mm tjock. Fibrillerna ligger ordnade i 

cellväggarna med olika spiralstigningsvinklar – både 
höger och vänstervridet. Samma typ av spiralform gör 
micellerna i  fibrillerna. Spiralformen i fibrillerna och 
micellerna är till för att öka träets styrka. En del av 
hålrummen mellan micellerna är av samma storleks-
ordning som en micell och ingår sannolikt i ett sub-
mikroskopiskt kapillärsystem. Dessutom finns hålrum 
mellan micellerna som är 10 ggr större än micellerna 
och är av utslagsgivande betydelse för de hygrosko-
piska egenskaperna. Den inre ”träytan” där vattenmo-
lekylerna kan ”hålla sig fast” är mycket stor. 1 gram 
ved (0,67 cm3) har en ”inre” yta på ca 4 · 106 cm2 eller 
400 m2/gram ved.

I trä liksom i andra material såsom betong binds 
vatten in till en sådan stor inre yta. Men skillnaden 
mellan andra material och trä är att träets struktur är 
mer komplicerad. 

10.2.4.1 Fuktkvot och fukthalt
Fuktkvot u (%) och fukthalt υ (kg/m3) har definierats 
i kapitel 1.1.1, se kapitel 4.7 i Trätorkning 1a – Grun-
der i torkning, Trätek, 1992. Fuktkvot brukar förkor-
tas med FK.

Det förekommer också att fukthalten uttrycks i %. 
Detta ska dock undvikas vid torkning av solitt trä. För 
att visa vatten- eller fuktinnehållet i trä är det van-
ligast att göra detta via fuktkvoten. Detta beror helt 
enkelt på att det inte finns fukthaltsmätare utan bara 
fuktkvotsmätare. Vill man bestämma fukthalten mås-
te detta göras via fuktkvoten, d v s mäta fuktkvoten 
med elektrisk fuktkvotsmätare och beräkna fukthalten 
i trä enligt 
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υ = (u · ρ0u)/100  [kg vatten/m3 trä med fuktkvoten u]

där u är fuktkvoten (%), ρ0u är densiteten (kg vatten i 
trät som avdunstar när virket torkas till 0 % dividerat 
med m3 trä vid den aktuella fuktkvot u %), se kapit-
len 12.2.12 och 12.2.13. Densiteten för absolut torr 
gran eller furu är i medeltal 430 kg/m3 respektive 490 
kg/m3. Eftersom trä har en densitetsvariation som är 
stor (250-650 kg/m3) är det ofta lämpligt att för ett 
hus, lägenhet, rum, etc först bestämma ett vägt medel-
fuktkvotsvärde. Ska man bestämma byggfukten, som 
ska torkas bort i ett hus/lägenhet, använder man sedan 
formeln ovan. 

I rått furuvirke (nysågat virke från en otorkad tim-
merstock) är fuktkvoten i kärnveden 35-40 % medan 
den i medeltal är 130 % i splintveden. Trots sin höga 
fuktkvot i splintveden är cellhålrummen i träet inte 
helt fyllda med fritt vatten utan innehåller i medeltal 
28 volymprocent luft. Värdena ovan är nästan samma 
för granvirke. Skulle furuvirket tryckimpregneras 
med vatten (eller impregneringsmedel) blir fuktkvo-
ten i medeltal maximalt 168 % vid medeldensiteten. 
Impregnerat virke är därför svårtorkat och har ofta en 
för byggändamål för hög och ojämn fuktkvot. Kon-
trollera därför alltid fuktkvoten i impregnerat virke 
med t ex resistiv fuktkvotsmätare, kapitel 4.4.2.13. 
Observera att saltimpregnerat trä, beroende på typ av 
saltimpregneringsmedel, visar 2-4 fuktkvotsprocent 
för högt värde. Information om fuktkvotsmätarens 
felvisningen bör leverantören stå till tjänst med.

För att få absolut torrt trä (m3
00 trä) måste virket tor-

kas i torkskåp vid 103 ± 2ºC tills vikten minskar med 
0,1 % mellan två vägningar med intervallet 2 timmar, 
se även bestämning av fuktkvoten via torrviktsmeto-
den, kapitel 4.2.1.

10.2.4.2 Sorptionskurva
Om ett tunt faner placeras i ett rum med konstant re-
lativ luftfuktighet RF och temperatur kommer träets 
fuktkvot att komma i jämvikt med luftens RF. Faneret 
får en fuktkvot som motsvarar den s k jämviktsfukt-
kvoten, se figur 12.2.1 och kapitel 1.2.2. För varje 
ändring av klimatet (luftfuktighet och temperatur) 
finns en motsvarande jämviktsfuktkvot. I ett tjockare 
trästycke, med en fuktkvot med ett par % över eller 
under en önskad jämviktsfuktkvot, tar det längre tid 
innan hela virkesstycket kommer i jämvikt. Diffu-
sionsvägen är lång. För t ex 50 mm regelvirke med 
hög fuktkvot tar det flera veckor att torka till jäm-
viktsfuktkvoten eller mer om temperaturen är låg och 
luftströmningen kring virket är dålig. Kriteriet för 
jämvikt är att fuktkvoten ska vara lika längs och tvärs 
hela virkesstycket. För bedömning av torkningstiden 
kan beräkningar göras enligt kapitel 10.7.

Utsätts virke stegvis för olika klimat kan en kurva 
(s k sorptionskurva) över jämviktstillståndet ritas. 

Kurvorna blir olika om virket torkar (desorption) el-
ler tar upp fukt (adsorption). Dessutom blir den första 
torkningen (initialkurvan) vid sågverket något annor-
lunda än den andra torkningen om virket fuktas upp 
däremellan. Vidare blir kurvorna annorlunda om man 
byter till en annan temperatur. Figur 10.2.2 åskådlig-
gör exempel på alla dessa kurvor vid ca 10ºC (bräd-
gårdstorkat virke) och vid 115ºC (högtemperaturtor-
kat virke). Vill man undersöka  jämviktsfuktkvoten 
för ett virkesstycke är det ofta vanligt att virket har 
legat i ett utrymme en längre tid och utsatts för väx-
lande klimat

Träet ställer då in sig på en slags medelfuktkvot, 
som inte är medelkurvan av desorptionen eller ad-
sorptionen utan ligger något närmare adsorptionskur-
van än desorptionskurvan.   

För alla barrträslag är denna kurva i stort sett den-
samma. En sådan praktiskt användbar kurva finns i 
figur 10.7.1, men kanske ännu mer praktisk är figur 
12.2.2. I detta sistnämnda diagram tar man snabbt ut 
jämviktsfuktkvoten vid den aktuella luftfuktigheten 
och temperaturen. Tabellen är också användbar vid 
mätning av luftfuktigheten via den mycket noggran-
na och billiga metoden med psykrometer, se kapitel 
6.3.1.

Här har vi bara behandlat sorptionskurvan för sam-
bandet RF och jämviktsfuktkvot. Det går även att an-
vända en sorptionskurva för sambandet RF och fukt-
halt såsom i figur 1.2.7 i kapitel 1.2.4 på samma sätt 
som för t ex betong. Till skillnad mot betong inverkar 
densiteten och därmed krympningen starkt på fukt-

Figur 10.2.2 Träets jämviktsfuktkvot som funktion av 
relativa luftfuktigheten (sorptionskurvor) för virkes-
temperaturerna 10ºC och 115ºC
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halten i materialet (se ekvationen i kapitel 10.2.4.1). 
Man hittar inte en sorptionskurva med fukthalt – RF i 
trälitteraturen eftersom man normalt inte behöver en 
sådan. Fukthaltsmätare är ju betydligt besvärligare att 
mäta med än en fuktkvotsmätare och felkällorna är 
fler än för en resistiv fuktkvotsmätare. Jämfört med 
betong så måste man också göra betydligt fler mät-
ningar i trä då fuktkvotsvariationen i trä för det mesta 
är större än i betong.

Det kan vara bra att känna till att jämviktsfuktkvo-
ten är i stort sett konstant vid konstant RF – även om 
temperaturen varierar, se figur 10.2.3.

Figur 10.2.3 Temperaturens inverkan på jämvikts-
fuktkvoten är mycket liten vid konstant RF - särskilt i 
temperaturintervallet 0 - 30ºC. 

10.2.4.3 RF i trä vid temperaturändringar
Vid en temperaturhöjning i träet händer följande: Luf-
tens mättnadsånghalt ökar och RF sjunker i cellhål-
rummen. Detta skapar en uttorkningseffekt som drar 
loss vattenmolekyler från det bundna vattnet. Ånghal-
ten stiger i cellhålrummen tills ny jämvikt uppnåtts. 
Cellhålrummens ökade förmåga att ta upp fukt tack 
vare temperaturökningen är i princip försumbar mot 
mängden bundet vatten i materialet, vilket ger en vik-
tig effekt. RF i trä är i princip inte temperaturbero-
ende. Detta fenomen ger kraftigt ökad drivkraft för 
diffusionen vid en temperaturökning i träet. Ånghal-
ten ökar i träets cellhålrum i samma takt som mättnad-
sånghalten, vilket ger större ånghaltsskillnad i förhål-
lande till omkringliggande luft.

10.2.4.4 RF, ånghalt υ och jämviktsfuktkvot ujv i trä 
vid olika årstiden (utomhus)
Vid planering av ett bygge bör man känna till hur 
jämviktsfuktkvoten brukar variera under året. På Tek-
niska högskolans hemsida i Lund kan man ladda ner 
månadsmedelklimat för olika platser i Sverige. Pro-
grammet heter ”Klimatdata för fuktberäkningar” och 
ligger på www.fuktcentrum.lth.se. Månadsmedelvär-
det varierar relativt lite mellan åren. Exempel på kli-
matdata för Stockholm visas i figur 10.2.4.

Under året varierar jämviktsfuktkvoten ujv från 12% 
till 22 %, RF från ca 65 % till ca 90 % och fukthalten 
från ca 12 till ca 3 g/m3 medan temperaturen varierar 
mellan -5 till 18ºC.

10.2.4.5 RF och jämviktsfuktkvot ujv i trä vid olika 
årstider (inomhus)
Fuktkvoten i golv, panel, tak, möbler etc i ett uppvärmt 
bostadshus varierar med årstiden. Om ånghalten ut-
omhus är känd och den värms upp av värmeelemen-
ten i ett hus, kan man bestämma den relativa fuktig-
heten φ och jämviktsfuktkvoten ujv vid temperaturen 
21ºC, se den heldragna kurvan i figur 10.2.5. En sådan 
bestämning görs enklast i ett s k mollierdiagram. 

Figur 10.2.4 Dygnsmedelklimatet i Stockholm för 
åren 1949-1969.

Figur 10.2.5 Diagram över relativ luftfuktighet och 
jämviktsfuktkvot.
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Månadsmedelvärdet för relativa luftfuktigheten φ 
och jämviktsfuktkvoten ujv vid temperaturen 21ºC 
i Stockholm (heldragen linje) och i Luleå (streckad 
linje). Detta klimat överensstämmer väl med månads-
medelfuktkvoten. Årsmedelfuktkvoten för Stockholm 
brukar ligga mellan 6 och 8 %. Värdena är baserade 
på klimatet för åren 1949-1969. 

10.3 Vattenmängder som ska 
torkas

Vattenmängder som behöver torkas beror på vilken 
fuktkvot materialet har vid torkstart samt vilken fukt-
kvot man vill uppnå (kritiskt värde, mätkrav eller 
jämvikt), se även inledningen till kapitel 10. 

Antag att man har köpt virke med en fuktkvot på 
18 % och en fuktkvotsvariation på 14,4 – 21,6 % (2 
standardavvikelser s = 1,8 %). Används detta virke till 
ett villabygge i Stockholm i augusti (inomhusluftens 
jämviktsfuktkvot 12 – 14 % inberäknat det vanliga 
fukttillskottet) kan man konstatera att fuktkvotsskill-
naden mellan virke och inomhusluftens jämviktsfukt-
kvot är liten. Byggfukten blir då måttlig förutsatt att 
virket lagras rätt på byggarbetsplatsen – särskilt med 
tanke på skydd mot nederbörd, se kapitel 3. Expo-
neras virket för flera dagars regn kan byggfukten bli 
omfattande. 

Sker bygget i februari med samma fuktkvot i virket 
får man räkna med att inomhusluftens jämviktsfukt-
kvot är mycket lägre än under augusti, ca 5 – 7 %. Det 
innebär också en stor skillnad mellan virkets fuktkvot 
och luftens jämviktsfuktkvot –  i detta fall 11 – 13 %. 
Här blir byggfukten ganska hög. En enkel beräkning 
visar att byggfukten är ca 96 kg (liter) vatten om gran-
virkesmängden är 2 m3. Beräkningen görs på följande 
sätt.

Vattenmängd (kg) = virkesdensitet (kg/m3) · virkes-
volym (m3) � (u före  - u efter torkning) 

Eftersom man vanligtvis mäter fuktkvoten på 10-20 
virkesstycken kan man använda medeldensiteten för 
gran respektive furu. Den är 400 kg/m3 för gran och 
454 kg/m3 för furu. Densiteten är bestämd vid vikten 
i absolut torrt trä och volymen vid FK före torkning 
= 18 %. Har virket en annan fuktkvot än 18 % före 
torkning ska densiteten ändras för denna fuktkvot. I 
kapitlen 12.2.14 och 12.2.54 finns densiteter för fukt-
kvoter från 0 % till 30 %. Ovanstående beräkning ger 
följande vattenmängd:

Vattenmängd = 400 · 2 · (0,18-0,06) = 96 kg 

10.3.1 Exempel syll
En 46 x 172 mm gransyll mäts till medelfuktkvoten 

22%. Mätkravet i projektet är att inget virke får vara 
över 16% FK innan inbyggnad.  Hur mycket vatten 
måste torkas bort innan fuktkvoten är nere i under 
16% FK?

Lösning:  
Vattenmängd = 393 · 1 · (0,22-0,16) = 23,6 kg/m³
Beräkna densiteten för gran vid fuktkvoten 22 % en-
ligt kapitel 12.2.15 
Uttorkningen som ska ske är 23,6 · (0.046 · 0.172 · 
1.0) = 0.19 kg/löpmeter syll
Redan när man kontrollmäter dimensionerna på syl-
len ser man att de är grövre än det nominella måttet 45 
x 170 mm. Man kan då misstänka att de är fuktigare 
än normalt. 

10.3.2 Exempel vattenskada
Ett läckande vattenrör har fuktat upp ett träbjälklag av 
furu 45 x 270 mm. Träbjälkarnas fuktkvot är i med-
eltal ca 40 %. Utbredningen uppskattas till ca 50 m². 
Hur mycket vatten måste torkas bort?

Lösning: 
Först och främst måste man säkerställa att skadan inte 
har gett mögelpåväxt. 
Vid vattenskador får man först försöka ta reda på 
vattenskadans utbredning vilket kan vara svårt. An-
gränsande material kan också vara blöta men för en-
kelhetens skull räknar vi bara på träbjälkarna i detta 
exempel. 
Fuktmätningen ligger klart utanför en resistiv fukt-
kvotsmätares mätintervall och kan därför visa mycket 
fel. I detta fall är mätvärdena kalibrerade via ett utta-
get prov där man mätt fukthalten. Fukthalten uppmät-
tes till 204 kg/m³. 
Risken för mögelpåväxt upphör vid ca 83 % RF vid 
20ºC, vilket motsvaras av en fuktkvot på 17,1 % (en-
ligt tabell 12.2.2) vilket ger fukthalten (17,1 · 430)/100 
= 74 kg/m³ (Densiteten tas ur kapitel 12.2.14 för furu. 
430 kg/m3 gäller för 30 % fuktkvot och uppåt efter-
som virket inte sväller över 30 %).
Vattenmängd som ska torkas bort: (204-74) · (1/0.6) · 
1.0 · 0.045 · 50 · 0.27 = 132 kg.

10.4 Drivkrafter för uttork-
ning i trä

Något förenklat förekommer vatten i träet som bundet 
vatten i cellväggarna vid fuktkvoter under ca 30 %. 
Fritt vatten finns i cellhålrummen från ca 30 % och 
mer. Dessutom finns det en liten mängd fukt i cellhål-
rummen. Denna fukt står i jämvikt med det bundna 
vattnet eller med det fria vattnet vid fuktkvoter över 
30 % och är viktmässigt så liten att den inte behö-
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ver tas med vid fuktkvotsbestämning. Fukten i cell-
hålrummen (ånghalten) är dock av stor betydelse vid 
fukttransporten under torkningsprocessen. 

I ett homogent material finns det en allmän strävan 
att fukten rör sig från våtare partier mot torrare. Den 
grundläggande orsaken är molekylernas värmerörelse 
som gör att koncentrationsdifferenser (ånghaltsskill-
nader) strävar att utjämnas. Detta gäller även för fukt 
i trä, men bilden kompliceras något av att fukten före-
kommer i olika former och med olika rörelsemönster.

10.4.1 Diffusion
Det mest typiska fallet av koncentrationsutjämning 
till följd av värmerörelse, har vi för den fukt som 
finns i ångform i fiberhåligheter. Vi får ett flöde från 
områden med hög ånghalt mot områden med låg ång-
halt. I princip helt samma fenomen gör att det bundna 
vattnet i fiberväggen rör sig från områden med högre 
fuktkvot mot områden med lägre. Det övergripande 
namnet för dessa processer är diffusion. Medan ång-
fasen och det bundna vattnet lokalt står i jämvikt med 
varandra, så ligger koncentrationsskillnader åt samma 
håll, d v s ånga och bundet vatten rör sig i normalfallet 
åt samma håll.

Finns det fritt vatten i virket kommer fiberväggen 
att vara mättad i detta område och då finns det ingen 
koncentrationsskillnad eller drivkraft för varken ånga 
eller bundet vatten. Då är det bara det fria vattnet som 
kan röra sig, se även kapitel 10.2.3.

10.4.2 Transport av kapillärt vatten
Den sugkraft som utövas på en vattenpelare i ett tunt 
kapillär är större än motsvarande kraft i ett grövre ka-
pillär. Om det finns fritt vatten i träet kommer detta 
att söka sig från grova kapillärer mot tunnare. I ett 
område med bara litet fritt vatten är endast tunnare 
kapillär vattenfyllda och då sugs vattnet från områden 
med mera fritt vatten, eftersom även grövre kapillärer 
är fyllda i det området. Det är alltså samma resultat 
som för ånga och bundet vatten, d v s flödet är från 
våtare partier mot torrare. Ibland hör man även talas 
om diffusion för det fria vattnet trots att det fysikaliskt 
är fråga om ett annat fenomen.

10.4.3 Tryckdriven fukttransport
I vissa fall, såsom t ex vid ett slutet rum med över- el-
ler undertryck, så kan man få ett svagt luftflöde ge-
nom trä i väggkonstruktion som drivs av tryckskillna-
den över väggen. Den fukt som följer med detta flöde 
överlagras till diffusionen.

10.4.4 Växelverkan mellan träyta och omgi-
vande luft
Uttorkning av virke kan ses som två processer i serie. 

Dels vill man få fukten i träet att röra sig från de inre 
delarna mot träytan, dels vill man från luften effektivt 
tillföra den värme som behövs för fuktens förångning 
och sedan transportera bort denna förångade fukt från 
ytan till luften. Den första processen styrs av träets 
diffusionsegenskaper visavi fukten och den senare 
styrs av växelverkan mellan träyta och luft. Båda pro-
cesserna är viktiga för uttorkningen.

Allra närmast träytan har man ett luftskikt som p g a 
friktionen står nästan stilla. Om t ex en fläkt blåser mot 
träytan blir detta skikt tunt och i ett dragfritt rum blir 
skiktet rätt tjockt. Både värmen till virket och den för-
ångade fukten skall passera detta skikt. Stillastående 
luft är ett utomordentligt isoleringsmaterial och därför 
är en god luftströmning kring virket en förutsättning 
för en effektiv torkning. Värme- och fukttransporten 
genom luftskiktet intill träytan kallas konvektion och 
kan även den ses som en diffusionsprocess.

Luften allra närmast en träyta kommer att stå i jäm-
vikt med ytan i fråga om temperatur och ånghalt. Detta 
tillstånd avviker ofta från luftens tillstånd i det omgi-
vande rummet. Kall luft är tyngre än varm (vid given 
fuktkvot) och fuktig luft är lättare än torr (vid given 
temperatur). På grund av dessa täthetsskillnader blir 
det en liten luftväxling kring en fuktig träbit även i ett 
rum med stillastående luft (s k fri konvektion) men 
torkningen blir mycket långsam i ett sådant fall. Där-
för bör man för torkningsbehov försöka åstadkomma 
en effektiv luftströmning kring alla sidor av de virkes-
bitar som skall torkas (forcerad konvektion).

10.4.5 Fuktflödet
Ovan beskrevs drivkrafterna för fukttransport i trä. 
Hur stort fuktflödet blir bestäms av hur stort motstånd 
vedstrukturen utövar. En mycket viktig egenskap hos 
trä är att fukten rör sig betydligt lättare i fiberriktning-
en än tvärs fibrerna. Om t ex ändytan på ett virkes-
stycke kommer i kontakt med vatten sker en snabb 
inträngning av vattnet.

Fuktflödet från det inre av biten till träytan balanse-
ras av värmeöverföringen från den omgivande luften 
genom det stillastående gränsskiktet och den förånga-
de fuktens massöverföring genom samma skikt. 

10.4.5.1 Diffusionskoefficient, ånggenomsläpplighet
Diffusionskoefficienten D [m2/s] är en materialpa-
rameter som anger hur stort fuktflöde g [kg/m2s] en 
fukthaltsgradient Δρ/Δx [kg/m4] i träet ger upphov 
till:

Fuktkvotsgradienten är skillnaden i fukthalt Δρ över 
avståndet Δx. Fukthalten [kg/m3] får man genom att 
multiplicera fuktkvoten med densiteten. Diffusions-

g = D
Δρ
Δx
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koefficientens värde tvärs fibrerna för gran och furu 
vid rumstemperatur och i fuktkvotsområdet 10-18% 
är av storleksordningen 1·10-10…4·10-10 m2/s. Längs 
fibrerna är motsvarande värde c. 4 gånger högre, vil-
ket visar att fukten rör sig lättare i denna riktning. Som 
jämförelse kan nämnas att diffusionskoefficienten i 
betong är av storleksordningen 1/10 av dessa nivåer.
Diffusionskoefficienten ökar både med stigande tem-
peratur och stigande fuktkvot i virket.

I byggsammanhang används ofta begreppet ångge-
nomsläpplighet för att beskriva ett materials förmåga 
att leda fukt. För trä (och andra hygroskopiska mate-
rial) har detta dock uppenbara nackdelar. Ånggenom-
släppligheten baseras på ånghalten i fiberhåligheterna 
såsom drivkraft för fuktflödet. Men denna ånghalt går 
ej att mäta utan beräknas ur uppmätt fuktkvot, var-
för fuktkvot eller fukthalt är ett naturligare mått på 
drivkraften. Vidare är ånghalten i träet temperaturbe-
roende vilket inte fuktkvoten är. Slutligen är namnet 
ånggenomsläpplighet missvisande eftersom det inte 
enbart är fråga om ett ångflöde, utan även ett flöde av 
bundet vatten (se kapitel 10.4.1). Fukt i ångform utgör 
en viktmässigt försumbar del jämfört med den mängd 
bundet vatten som finns i fiberväggarna. Härigenom 
bör begreppet ånggenomsläpplighet undvikas i vir-
kessammanhang och diffusionskoefficient användas i 
stället. För andra material kan ånggenomsläpplighet 
vara bättre lämpat.

10.4.5.2 Värme- och massaöverföringskoefficienter
Hur effektivt värme och fukt transporteras genom det 
stillastående luftgränsskiktet vid träytan beskrivs av 
värme- och massöverföringskoefficienter. Om tempe-
raturskillnaden mellan luften intill träytan och omgi-
vande luft multipliceras med värmeöverföringskoef-
ficienten får man värmeflödet som denna skillnad ger 
upphov till. På samma sätt ger skillnaden i ånghalt 

invid ytan och i omgivande luft, multiplicerad med 
massöverföringskoefficienten det uppkomna fuktflö-
det. Överföringskoefficienternas värde beror i första 
hand av luftens strömningshastighet kring virket och 
strömningsgeometrin. Det kan konstateras att om 
lufthastigheten fördubblas, så ökar koefficienterna 
ca 60– 70%, d v s detta yttre torkmotstånd minskar 
ca 40%. Detta visar att det är önskvärt med en effek-
tiv omströmning av virket. Värme- och massöverfö-
ringskoefficienterna beskriver alltså egenskaper hos 
luftskiktet nära en yta och värdena blir därigenom 
desamma även för andra material (t ex betong) såvitt 
strömningsförhållandena är likartade.

10.4.6 Helhetsbild av torkprocessen
Om virke omges av relativt torr luft kommer luften 
närmast virkesytan (som har en hög ånghalt i jämvikt 
med ytans fuktkvot) att blandas in i den omgivande 
luften och ersättas med denna torrare luft. Då kan 
denna torra luft uppta ny fukt från virkesytan. Denna 
förångning kräver värme varigenom virkesytan och 
intilliggande luft kyls. Genom denna temperaturskill-
nad börjar värme överföras från omgivande luft. Efter 
en tid blir det en jämvikt mellan tillförd värme och 
förångad och avlägsnad fukt. Virkesytans och så små-
ningom hela virkets temperatur, beror alltså enbart av 
växelverkan mellan virke och luft (såvitt inte värme 
tillförs via strålning från eller i direkt kontakt med 
heta ytor). Genom att fukt avlägsnas från virkesytan, 
blir fuktkvoten lägre där och denna fuktkvotsskillnad 
i förhållande till de inre delarna ger upphov till en dif-
fusion av fukt mot ytan. Alltså kommer de inre de-
larna under hela torkförloppet att vara våtare än ytan, 
d v s en parabelliknande fuktkvotsprofil utvecklas i 
virket. Denna process fortsätter så att virkets fuktkvot 
sakta närmar sig jämvikt med omgivande luft.

Figur 10.4.1 Schematisk bild visande fuktfördelningen i trä under en torkprocess.
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10.5 Vad är ett bra tork-
 klimat?
Grundregeln för ett effektivt torkklimat är ett lågt RF 
i luften kring virket. Det skapar förutsättningar för att 
avlägsna fukt från virket. Om därtill luftens tempera-
tur är hög blir torkprocessen snabbare. För att hålla 
luftens RF nere bör man ha vädring eller avfuktning. 
Vill man ha högre lufttemperatur än vad t ex uteluften 
kan erbjuda, måste värme tillföras.

Vill man exempelvis torka 1 m3 granvirke 1 %-en-
het (t ex från fuktkvoten 16% till 15%) vid rumstem-
peraturen 20°C samt RF 40% och vädrar mot uteluft 
av 0°C och RF 80%, så fordras det en omsättning av 
ca 1300 m3 luft. Luftens uppvärmning kräver ca 10 
kWh, av vilket en del kommer från fläktar o dyl. Om 
det samtidigt kommer ett fukttillskott till luften från 
något annat håll i ifrågavarande utrymme, blir totala 
vädringsbehovet naturligtvis större.

10.5.1 Bra torkklimat i luft
I luften vill man skapa bra förutsättningar för tork-
ningen, d v s lågt RF i luften vid materialet. Det vatten 
som diffunderar ut måste man ta hand om utan att det 
bildas farliga RF-nivåer på andra ställen i huset. RF 
bör inte överstiga 75% någonstans i luften om man 
ska vara någorlunda säker på att mögelpåväxt inte ska 
förekomma. Detta kan vara svårt i klimatskärmen om 
träet är kallare än luften. Särskilt i produktionsskedet 
är det lätt att skapa dåliga torkförutsättningar lokalt 
via bra uttorkning på andra ställen. Lågt RF i luften 
mitt i huset betyder inte att man har bra torkförutsätt-
ningar vid exempelvis yttertak. Detta talar för att av-
fuktare är att föredra framför varmluftstorkning under 
ventilation.

10.5.1.1 Ånghalter, temperatur och RF utomhus
Ånghalten varierar kraftigt i utomhusluften över året. 
Den är högst på sommaren och lägst på vintern (ca 
12 g/m³ respektive ca 3 g/m³). Temperaturen varie-
rar likadant, hög på sommaren och låg på vintern. RF 
har via förändringar i mättnadsånghalten ett helt mot-
satt förhållande, hög på vintern och låg på sommaren 
(90% till ca 65%). (Värdena är tagna ur datorpro-
grammet ”Klimatdata för fuktberäkningar” som kan 
hämtas gratis på www.fuktcentrum.lth.se. Värdena 
gäller som högsta och lägsta månadsmedel i Stock-
holm över året.)

10.5.1.2 Fukttillskott
Inomhus är det nästan alltid högre ånghalt än utomhus 
på grund av pågående uttorkning av byggfukt eller 
andra aktiviteter som tillför fukt. Man pratar om ett 

fukttillskott som läggs till ånghalten man tar in från 
utomhusluften.

Hur stort fukttillskottet blir beror på hur mycket man 
ventilerar (fler luftomsättningar har en utspädande ef-
fekt) samt hur mycket fukt som produceras (hur hårt 
man driver sin torkning).

Att mäta fukttillskottet ger mycket information 
(jämförande ånghaltsmätningar ute och inne). Högt 
fukttillskott kan tyda på dålig ventilation men även 
snabb uttorkning. Lågt fukttillskott kan tyda på bra 
ventilation eller dålig uttorkning.

10.5.1.3 Ånghalter, temperatur och RF inomhus
Inomhus försöker man oftast hålla hög temperatur 
året om även vid nyproduktion. Temperaturskillnaden 
ger effekter på RF när man jämför med RF utomhus. 
RF inomhus styrs av mättnadsånghalt, ånghalt från 
utomhusluften samt fuktillskottet. I praktiken innebär 
det att RF inomhus för det mesta är låg på vintern och 
hög på sommaren (ånghalten stiger utomhus på som-
maren). Ur torkperspektiv innebär det att det är lättare 
att skapa ett bra torkklimat inomhus under vintern via 
vädring och uppvärmning. På sommaren måste man 
ofta ta till avfuktning för att få ett bra torkklimat. 

10.5.2 Bra torkklimat i trä
I trä handlar bra förutsättningar för diffusion om att 
få upp den inre ånghalten i materialets luftporsystem 
så högt som möjligt. Om all värme tas från torkluften 
bestäms virkets temperatur av växelverkan med luf-
ten, d v s av luftens temperatur och RF. Vill man ha 
en högre temperatur på virket måste värme tillföras på 
något annat sätt än från luften.

10.5.2.1 Uppvärmning av material
Det finns ett flertal sätt att värma trä. Det är viktigt att 
värma materialet så jämnt som möjligt. Skapar man 
temperaturgradienter inom materialet har man även 
skapat förutsättningar för uppfuktning av de kallare 
områdena. Fukt från de varma ställena går mot de 
kalla (ånghalten strävar efter att jämna ut sig). 

Värmer man enbart med luft ska man se till att luft-
strömmen blåser längs den yta som ska värmas. Detta 
är särskilt viktigt vid syllar eftersom varm luft stiger. 
Utan riktad luftström är det svårt att få varmt vid gol-
vet.

10.6 Vad påverkar uttork-
ningshastigheten

Det är många faktorer som inverkar på torkningshas-
tigheten. De flesta av dessa faktorer finns i träet, vilket 
innebär att de inte kan åtgärdas. Man får leva med att 
en träbit inte är lik en annan och att de torkar olika 
fort. Det hindrar dock inte att det går att få en jämn 
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slutfuktkvot i virket efter torkning med en byggtork/
avfuktare. Uttorkningshastigheten räknas här som % 
fuktkvotsändring/timme.

Förutom klimatet (temperatur och RF, se kapitel 
10.7) är det följande faktorer som styr uttorknings-
hastigheten:

■ Träets olika riktningar. Över fibermättnad: Vir-
ket torkar ungefär lika fort radiellt och tangenti-
ellt. Axiellt torkar rått virke något snabbare (1-1,5 
gånger) än tangentiellt. Under fibermättnad: Vir-
ket torkar 1-3 ggr snabbare radiellt än tangenti-
ellt – den lägre hastigheten är torkning vid låga 
fuktkvoter och den högre hastigheten är torkning 
strax under fibermättnad. Axiellt torkar virket 5-10 
gånger snabbare än tangentiellt.

■ Virkesdimensionen. Vid mycket tunt material 
ger en fördubbling av tjockleken en fördubbling 
av torkningstiden om start och slutfuktkvot är 
desamma. Vid mycket grova dimensioner ger en 
fördubbling av tjockleken en fyrdubbling av tork-
ningstiden – i praktiken ligger man mellan dessa 
ytterligheter.

■ Träets densitet. Densiteten för gran och furu va-
rierar mycket från virkesstycke till virkesstycke. 
Den högsta densiteten i ett virkesparti brukar näs-
tan vara dubbelt så stor som den lägsta. 

 Över och under fibermättnad: En fördubbling av 
densiteten ger ungefär en fördubbling av tork-
ningstiden, /10/ sid 216. 

■ Startfuktkvot. Ju högre startfuktkvot i virket de-
sto längre torkningstid.

■ Slutfuktkvot. Ju lägre målfuktkvot för virket de-
sto längre torkningstid.

■ Blockering av virkesytor. Om virket är låst ut-
torkningsmässigt i någon riktning (t ex syllisole-
ring, målning, anliggning mot plastfolie, etc).

■ Lufthastigheten. Över fibermättnad. Lufthastig-
heten har en mycket stark inverkan på torknings-
hastigheten genom att man gör luftgränsskiktet 
tunt med hög lufthastighet. Virket ”släpper ifrån 
sig” lätt vatten kapillärt och torkningshastigheten 
bestäms av hur snabbt vattnet kan transporteras 
bort av luften. En lufthastighet över det fuktiga 
virket på 2– 4 m/s ger en snabb torkning. Det är 
viktigare att man torkar jämnt över det fuktiga vir-
ket än att det går fort. Därför bör många mindre 
fläktar användas i stället för ett fåtal stora fläktar.

 Under fibermättnad: Under fibermättnad kan luft-
hastigheten vara lägre än över fibermättnad. Un-
der fibermättnad bestäms torkningshastigheten av 
träets diffusionskoefficient och av luftgränsskiktet 
vid träytan, se kapitel 10.4.5.1. Det är viktigt att 

gränsskiktet görs tillräckligt smalt. För detta måste 
lufthastighet vara tillräckligt hög. Dessutom måste 
alla träytor som ska torkas i byggnaden ha denna 
lufthastighet. Uppstår stillastående luft på något 
virkesstycke avstannar nästan torkningen. Fläktar 
bör ställas upp så att man får en jämn lufthastighet 
på 0,3– 1,0 m/s.

Väl igång med torkningen är det för det mesta bara 
torkklimatet och lufthastighetens nivå och jämnhet 
som går att påverka för att få en jämn och snabb tork-
ning. Utjämning av fuktkvoten kan lämpligen göras 
efter torkningsförloppet med avfuktare till rätt medel-
fuktkvot. Först kontrolleras fuktkvoten med en fukt-
kvotsmätare att medelfuktkvoten har kommit ned till 
önskad nivå. Därefter kontrolleras att maximal fukt-
kvot inte överskrider gränsvärdet för mögelpåväxt vid 
rådande temperatur, figurerna 1.4.4 – 1.4.7. Fönster 
och dörrar stängs och temperaturen höjs till 25ºC och 
den vanliga ventilationen i byggnaden ska vara på-
slagen. Utjämning kommer nu att ske successivt och 
avslutas efter en ”godkänd” kontrollmätning med en 
resistiv fuktkvotsmätare. 

10.7 Beräkning av uttork-
ningstider

I det följande ges en beräkningsmetodik med vilken 
man grovt kan uppskatta hur lång tid det tar för ett 
virkesstycke eller en träkonstruktion att torka från en 
fuktkvotsnivå till en annan, när det omgivande klima-
tet är känt.

Vid beräkningen behövs följande utgångsdata:

■ Startfuktkvoten för virket, u1, uttryckt i %.

■ Önskad slutfuktkvot för virket, u2, uttryckt i %.

■ Virkets tjocklek L uttryckt i mm. Här avses tjock-
leken i den riktning som är den kortaste vägen för 
fukten att nå den omgivande torkluften. (Tjock-
leken för en planka som på alla sidor är i kontakt 
med torkluften.) 

 OBS: Om ena sidan av virkesbiten är vänd mot 
ett litet slutet utrymme eller täcks av  t ex plast 
så att torkning inte sker från den sidan, så skall 
i beräkningarna den dubbla verkliga tjockleken 
användas.

■ Träets jämviktsfuktkvot, ujämv, i torkklimatet ut-
tryckt i %. Om torkluftens temperatur T i °C och 
RF i % (efter eventuell fläkt) är kända kan jäm-
viktsfuktkvoten avläses ur diagram 10.7.1. Jäm-
viktsfuktkvoten i normal boendemiljö inomhus 
är 6 till 8%.
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■ Värmeöverföringstalet h mellan torkluften och 
virkesytan uttryckt i W/m2K. Detta tal som be-
skriver hur god kontakten är mellan luften och 
virket, är svårt att uppskatta. Värdet påverkas i 
första hand av luftens hastighet förbi virkesytan. 
Diagram 10.7.2 ger en uppfattning om storleks-
ordningen för h som funktion av strömningshas-
tigheten. I ett helt dragfritt rum används hastig-
heten 0 m/s i diagrammet och man väljer kurva 
på basen av ytans orientering. Utomhus används 
vindhastigheten intill virket ifråga. Om en fläkt 
blåser på virket används för hastigheten intill 
virket ett medeltal för hela den torkande virkesy-
tan.

På basis av dessa utgångsdata beräknas följande två 
hjälpparametrar:

Parametern A avläses härefter utgående från P1, an-
tingen ur diagram 10.7.3 (låga P1-värden) eller dia-
gram 10.7.4 (höga P1-värden).

Parametern B avläses utgående från P2, antingen ur 
diagram 10.7.5 (låga P2-värden) eller diagram 10.7.6 
(höga P2-värden).

Slutligen avläser man ur diagram 10.7.7 (låga A-
värden) eller diagram 10.7.8 (höga A-värden) två C-
värden. Dels för fuktkvotsskillnaden u1-ujämv, dels för 
u2-ujämv. På basen av A-värdet väljs läget i diagram-
mens kurvskara. Det är viktigt att avläsa C-värdet så 
noga som möjligt. Om de avlästa värdena är C1 och C2 
får man till slut torkningstiden i timmar ur

t = B(C2-C1)

Ofta kan det vara svårt att avläsa de två C-värdena 
tillräckligt exakt för att erhålla en acceptabel nog-
grannhet för skillnaden C2–C1. Följande alternativa 
väg kan då användas. Man avläser ett värde för pa-
rametern D ur 10.7.9 för medelfuktkvotsskillnaden, 
d v s medeltalet av u1-ujämv och u2-ujämv. Läget inom 
kurvskaran i 10.7.9 väljs på basen av det tidigare be-
stämda A-värdet. Härefter får man uttorkningstiden i 
timmar ur formeln

Denna alternativa väg bör användas bara när man 
i diagram 10.7.7 hamnar i den nedre delen där kur-
vorna är nästan räta linjer.

Exempel 1:
50 mm reglar som blivit uppfuktade på en byggplats 
skall torkas med en värmefläkt från fuktkvoten 20% 

till 16%. Virket är lagt horisontellt så att torkluften 
kommer väl åt vardera flatsidan och lufthastigheten 
bedöms till i medeltal 0,5 m/s nära virkesytorna. 
Torkluften från fläkten har temperaturen 25°C och RF 
bedöms till 30%.

Man har alltså:

u1 = 20 %
u2 = 16 %
L = 50 mm
T = 25°C
RF = 30 %
ujämv = 6,3 %  (ur diagram 10.7.1 för RF=30 %)
h = 5,3W/m2K (ur diagram 10.7.2 för 0,5 m/s)

Ur detta får man

Ur diagram 10.7.3 får man nu A = 0,24 och enligt 
diagram 10.7.5 blir B = 81. Nu skall slutligen två 
värden avläsas ur diagram 10.7.7-10.7.8, ett för fukt-
kvotsskillnaden 20 – 6,3 = 13,7% och ett för skillna-
den 16 – 6,3 = 9,7%. Avläsningen skall göras för A 
= 0,24 alltså mellan kurvorna för ”0,2” och ”0,3” i 
diagram 10.7.7. Resultatet blir C1 = 3,7 och C2 = 6,1. 
Detta ger nu torkningstiden 81(6,1 – 3,7) = 194 tim-
mar, d v s ungefär 8 dygn.

Vill man använda den alternativa beräkningsvägen 
bildar man först medelfuktkvotsskillnaden (13,7 + 
9,7)/2 = 11,7% vilket sedan ur 10.7.9 för A = 0,24 ger 
D = 0,6. Nu får man torkningstiden ur 81· 0,6 · (20 
– 16) = 194 timmar, alltså samma resultat.

Exempel 2:
Hur lång tid tar det för en 16 mm panel som satts upp 
med fuktkvoten 12% att nå nivån 8 % i ett vanligt 
bostadsrum? Vi antar att rummet är nära dragfritt och 
att temperaturen är 20ºC och luftfuktigheten 30 % i 
medeltal. Man har då

u1 = 12 %
u2 = 8 %
L = 32mm (Observera att dubbla tjockleken  
 skall användas därför att någon
 torkning inte sker från baksidan av  
 panelen)
T = 20ºC
RF = 30 %
ujämv = 6,2 % (Ur diagram 10.7.1)
h = 2W/m2K (Ur diagram 10.7.2)

Detta ger

P1 =
L3h

ujämv (T + 10)2

P2 =
10000ujämv

L2h3

P1 = = 85,8
503 · 5,3
6,3 · 352

P2 = = 0,169
10000 · 6,3
502 · 5,33

t = B · D · (u1 - u2)
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Detta ger A = 0,09 ur diagram 10.7.3 och B = 430 ur 
diagram 10.7.6. För fuktkvotsskillnaderna 12 - 6,2 = 
5,8% och 8 – 6,2 =1,8% får man C1 = 3,4 respektive 
C2 = 6,5. Detta ger torkningstiden 430(6,5 – 3,4) = 
1330 timmar d v s cirka 8 veckor.

Den alternativa beräkningen ger här först medelfukt-
kvotsskillnaden (5,8 + 1,8)/2 = 3,8% och ur diagram 
10.7.9 får man för A = 0,09 värdet D = 0,7. Detta ger 
torkningstiden 430 · 0,7 · (12 – 8) = 1200 timmar, vil-
ket med beaktande av den allmänna osäkerheten inte 
ligger så långt ifrån det ”riktiga” värdet 1330 timmar.

10.7.1 Kommentarer
1) Beräkningsmetodiken skall ses som en grov upp-

skattning av torkningstiden, där flera detaljer läm-
nats obeaktade. Metodiken är baserad på torkning 
av nordisk furu och gran med normal densitet 
och med en blandning av kärnved och splintved. 
Temperaturområdet är i första hand 0 – 30°C och 
tjockleksområdet (L) 10 – 100 mm. Det antas att 
temperaturen och fuktkvoten är konstanta tvärs 
genom virket då torkningen påbörjas och att kli-
matet och luftströmningen hålls oförändrade un-
der hela processen.

2) Beräkningen görs för en skiva med tjockleken L, 
d v s man antar att virkesstyckets bredd är stor 
i förhållande till tjockleken. Avvikelsen från den 
verkliga torkningstiden blir alltså störst då vir-
kets tvärsnitt är kvadratiskt. För ett kvadratiskt 
tvärsnitt (eller en rund stång med diametern L) 
kan man dock göra en korrigerad beräkning på 
följande sätt. I stället för att utföra beräkningen 
med den verkliga slutfuktkvoten u2 väljer man ett 
modifierat värde u2´ enligt   

 Om t ex startfuktkvoten u1 = 16% och den önska-
de slutfukten u2 = 12% samt jämviktsfuktkvoten 
ujämv = 8%, så kan man för ett kvadratiskt stycke 
med samma luftkontakt på alla sidor, erhålla en 
bättre uppskattning av torkningstiden genom att 
göra beräkningen med den modifierade slutfukt-
kvoten u2´ = 13,66%.

3) Träets jämviktskurva (diagram 10.7.1) är den som 
man finner i flera handböcker och som utgör en 
medelkurva mellan desorption och absorption av 
fukt. Med andra ord är inte sorptionshysteresen 

beaktad. Därmed blir beräkning av torkningen 
(desorptionen) i sådana fall att målet ligger bara 1 
– 2 fuktprocentenheter från jämvikt mycket osäk-
ra och påverkas av om det omgivande klimatet 
i verkligheten är konstant eller varierande (t ex 
dygnsvariation).

4) Allmänt taget är de tider som beräkningen ger ”på 
säkra sidan” och följaktligen kan kortare tider er-
hållas i praktiken. Det kan speciellt vara fallet om 
extra energi tillförs genom solvärme, infravärme 
eller kontakt med uppvärmda ytor, om bredd och 
tjocklek är av samma storleksordning och virket 
på alla sidor är i kontakt med luften, om uttork-
ning sker genom korta träbitars ändytor, etc. I 
virke som uppfuktats av regn, ligger detta extra 
vatten till en början rätt nära ytan och är då lätt-
tare att avlägsna än om fukten är jämnt fördelad i 
virket.

5) Beräkningsmetodiken bygger på tanken att tork-
ningshastigheten genom lämplig normering kan 
återföras på en enda s k karakteristisk torknings-
kurva. Detaljerna i denna kurvas utseende och 
normering hanteras rent statistiskt med parame-
trarna P1 och P2. Någon direkt fysikalisk inne-
börd kan därför ej förknippas med uttrycken för 
P1 och P2.

6) En viktig aspekt vid torkning inomhus är vär-
mebehovet. De två huvudkomponenterna i vär-
mebehovet är för det första energin som behövs 
för fuktens förångning. Man kan räkna med 2,5 
MJ/kg förångat vatten. För det andra den värme 
som sammanhänger med att utgående ventila-
tionsluft är varmare än inkommande friskluft. För 
att beräkna denna del måste man först uppskatta 
ventilationsluftmängden. Uteluften innehåller i 
medeltal mellan 3 g vatten/m3 (vinter) och 12 g 
vatten/m3 (sommar). Tag såsom exempel 10°C 
uteluft som innehåller 7 g vatten/m3 och att ven-
tilationsluften ut har temperaturen 25°C och RF 
40%. Mättad luft vid 25°C innehåller 23 g vatten/
m3, så i detta fall blir det cirka 9 g/m3 i utgående 
luft. För att transportera bort 1 kg förångad fukt 
behöver man alltså 1/(0,009 - 0,007) = 500 m3 
luft. Grovt taget behövs det 1,2 kJ för att värma 
1 m3 luft 1°C. I det här fallet blir det alltså cirka 
500 · 1,2 · (25 - 10) = 9000 kJ = 9 MJ. I detta 
exempel krävs det alltså totalt 9 + 2,5 = 11,5 MJ 
för varje borttorkat kilogram vatten. (1 kWh = 3,6 
MJ). Detta exempel kan användas som en mall 
för uppskattning av energibehovet. Det är skäl att 
notera att ventilationsluftmängden lätt blir stor 
om man vill hålla RF nere i torkutrymmet samt 
att uppvärmningen av denna luft i många fall kan 
bli den dominerande posten.

P1 = = 11,7
323 · 2

6,2 · 302

P2 = = 7,57
10000 · 6,2

322 · 23

jämv + 2 1 jämv 2 jämvu' = u (u -u )(u -u )
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Figur 10.7.1 Träets jämviktsfuktkvot som funktion av 
relativa luftfuktigheten. Den övre kurvan gäller för 
20°C och kallare och den undre kurvan gäller för 
30°C.

Figur 10.7.2 Värmeöverföringstalet h som funktion av 
lufthastigheten i närheten av virkesytan. Tillståndet i 
ett dragfritt rum representeras av 0 m/s i diagrammet. 
Den nedre kurvan gäller för en horisontell virkesyta 
vänd uppåt. Den övre kurvan gäller för en yta vänd 
nedåt eller en ensam horisontell planka omgiven av 
luft på alla sidor. En vertikal vägg ligger mitt emellan 
dessa kurvor.

Figur 10.7.3 Parametern A som funktion av parame-
tern P1, vid låga P1-värden.

Figur 10.7.4 Parametern A som funktion av parame-
tern P1, vid höga P1-värden.

Figur 10.7.5 Parametern B som funktion av parame-
tern P2, vid låga P2-värden.

Figur 10.7.6 Parametern B som funktion av parame-
tern P2, vid höga P2-värden.
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Figur 10.7.9 Parametern D som funktion av medel-
fuktkvotsskillnaden, ½(u1+u2)-ujv, och av A-värdet.

Figur 10.7.7 Parametern C som funktion av fuktkvots-
skillnad och av parametern A, vid låga A-värden. Det 
vid varje kurva infogade värdet är A-värdet för res-
pektive kurva.

Figur 10.7.8 Parametern C som funktion av fuktkvots-
skillnad och av parametern A, vida höga A-värden. 
Det vid varje kurva infogade värdet är A-värdet för 
respektive kurva.

10.8 Risker som uppstår vid 
uttorkning av virke

10.8.1 Formförändringar
Vid torkning av virke måste man oftast ta hänsyn till 
formförändringar. Ett känt problem är att virket mer 
eller mindre krymper, blir skevt, får flatböj eller kant-
krok när det torkar, kapitel 1.1.2. Detta kan bli mycket 
kännbart vid större dimensioner och om virket monte-
ras när det har för hög fuktkvot.
Risken för formförändringar ökar:
■ ju lägre fuktkvot virket torkas till, figur 10.8.1,
■ ju snabbare virket torkas,
■ om virket inte kan torka fritt från alla håll.
Se även sambandet fuktkvot – skevhet i figur 1.1.6.

10.8.1.1 Träbjälklag
Ett träbjälklag med 45x270 furubjälkar monteras med 
en fuktkvot på 18%. Hur blir formförändringen tills 
jämvikt råder?

Först måste man veta hur inomhusklimatet varie-
rar över året. Ofta pratar man om att det inomhus är 
30-60% RF med ett medelvärde på 45%. I vissa fall 
kan den bli 25-80% RF med ett medelvärde runt 50%. 
Dessa höga RF uppstår vid befuktning eller kylning 
av inomhusluften. Golvvärme ger väldigt torra för-
hållanden under drift och stora fukttillskott på grund 
av verksamhet eller dålig ventilation kan ge höga RF, 
osv. I det här exemplet räknar vi med 50 % RF, vilket 
motsvaras av en fuktkvot på ca 9 % vid 20ºC, tabell 
12.2.2.

Fuktkvotsminskningen (torkningen) från 18 % till 
9 % innebär fuktkvotsändringen 9 %. En tumregel är 
att trä krymper 0,25 % vid 1 % fuktkvotsminskning. 
Detta innebär 

(0,25 · 9 · 270)/100 = 6,1 mm

Det uppstår ett gap mellan golv och golvsockeln på 
6,1 mm. Se även ojämn krympning vid torkning av 
bjälklag, kapitel 1.1.2, figur 1.1.4.

Figur 10.8.1 Fuktkvotens inverkan på skevheten. Vir-
ke: 45x95x2500 mm granregel Data från EU-projek-
tet STUD, M. Bäckström, Chalmers.
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Figur 10.8.2 Dörrfo-
der med typisk springa 
i fogen p g a felaktig 
fuktkvot vid inbygg-
nad.  För att undvika 
sådana springor ska 
fuktkvoten vid inbygg-
nad ungefär motsvara 
medelvärdet för jäm-
viktsfuktkvoten un-
der året – eller något 
lägre.

Utomhus på vintern är det ofta 90% RF eller mer. 
Trä som lagrats utomhus på vintern kommer att vara 
fuktiga. Jämviktsfuktkvoten utomhus ligger kring 
18% över året. I det här exemplet räknar vi med 90 % 
RF (ca 21 % FK vid 0ºC) vid montage av fodret.

Använd kapitel 12.2.2 för beräkning av krympning-
en.

Krympningen per foder blir: 120 · 0,25 � (21-7)/100 
�  2  = 3 mm

Krympningen sker på bredden på fodret och krymp-
ningen längs virket är liten, vilket gör att springan är 
störst i innerhörnen och minskar successivt mot yt-
terhörnen. Springans bredd blir i innerhörnet ca 2 · 3 
= 6 mm. På sommaren när den är som minst blir den 
ca 2 mm.

10.8.2 Uttorkning av mögelskadade konstruk-
tioner
Vid uttorkning av mögelskadat virke inomhus ska 
stor försiktighet iakttas. Nya undersökningar visar att 
sporulering sker i mycket stor omfattning när mögel 
chocktorkas. Möglets överlevnadsmekanismer sätter 
igång. Under inga omständigheter bör värmefläktar/
avfuktare (med fläktar) användas i sådan situation. 
Det finns en stor risk att man sprider sporer och dia-
sporer i huset. Det är i sådana fall bättre att mekaniskt 
ta bort möglet innan uttorkningen sker. 

10.8.1.2 Foder
Ett 120 mm allmogefoder i furu har legat ute i ett kall-
förråd på arbetsplatsen ett par vintermånader innan 
det blev monterat. Hur stora springor (gap) kan man 
förvänta sig i de gerade hörnen?

Tunna träkonstruktioner ställer in sig rätt så snabbt 
med omgivande rumsklimat och därför bör man titta 
på när det är värst under året. RF är lägst på vintern 
inomhus och i det här exemplet räknar vi med 30 % 
RF(ca 7 % FK) som lägsta fuktinnehåll i träet.

10.9 Torkningsmetoder – 
 för- och nackdelar
10.9.1 Vädring
FÖRDELAR
■ Minskar fukttillskottet.
■ Minskar även alla övriga emissioner.
■ Ofta billig lösning.

NACKDELAR

■ Ej lämpligt vintertid. Kyler ut huset på vintern 
vidlångvarig vädring.

■ Lång torkningstid då temperaturen normalt är för 
låg.

■ Jämviktsfuktkvoten kan lätt bli för hög – särskilt 
på hösten. Mindre effekt på sommaren om inte 
solinstrålningen höjer rumstemperaturen.

10.9.2 Uppvärmning
Metoden är speciellt lämpad under den kalla årstiden. 
Det är viktigt att byggnaden ventileras med lämplig 
mängd ventilationsluft så att fuktig varm luft (hög 
ånghalt) byts ut mot kall torr luft (låg fukthalt). Det är 
också viktigt att det finns fläktar som ”rör om” i inom-
husluften så att allt virke har en rörlig luftmassa över 
virkesytan. Utan fläkt riskerar man att huvudsakligen 
bara taket värms upp av den lättare varma luften. 

I figur 10.2.4 bestämdes jämviktsfuktkvoten för 
respektive månad med kännedom om fukthalten i 
uteluften. På liknande sätt kan man beräkna vilken 
temperaturskillnad som är nödvändig mellan uteluf-
ten och inomhusluften om man vill ha en viss jäm-
viktsfuktkvot inomhus vid uttorkning av byggfukt, 
figur 10.9.1.

Om torkningen ska gå fort ska torkklimatet alltid ha 
en jämviktsfuktkvot, som är lägre än virkets fuktkvot. 
Kvoten mellan virkets tvärsnittsfuktkvot och jäm-
viktsfuktkvoten brukar kallas torkkraft och bör ligga 
mellan 2 och 4. Vid torkkraften 2 får man en långsam-
mare torkning än vid torkkraft 4 men torkkraft 2 ger 
en betydligt jämnare torkning, d v s skillnaden mel-
lan det fuktigaste och torraste virkesstycket blir min-
dre. Detta kan vara av betydelse om risken är stor att 
virket deformeras för mycket, se sambandet fuktkvot 
och virkesdeformationer i kapitel 10.8.1.
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Figur 10.9.1 Utetemperaturens variation för olika 
månader för Stockholm 1969. Kurvorna över ute-
temperaturkurvan är beräknade efter uppvärmning 
av uteluften så att olika jämviktsfuktkvoter erhålls. 
Exempel: Vid uttorkning av byggfukt i mitten av ok-
tober vill man börja torkningen med en torkkraft på 
(uvirke/ujämv) = 3. Virkesfuktkvoten är 24 %. För att 
hålla torkkraften 3 ska jämviktsfuktkvoten vara (24/3) 
= 8 %. Den temperatur man ska hålla i bygget ska då 
vara 22 grader (se den streckade linjen).
 FÖRDELAR
■ Höjer ånghalten i träet (RF är oförändrad i träet).
■ Ökar mättnadsånghalten i luften och sänker där-

med RF i luften.
■ Metoden mest effektiv vintertid.
■ Byggnadens permanenta värmesystem kan an-

vändas.

NACKDELAR
■ Kan skapa problem vid temperaturgradienter 

inom materialet (kalla ställen riskerar uppfukt-
ning).

■ Det är inte alltid så lätt att få varmt i tidiga skeden 
innan huset är isolerat och tätt.

■ Det kan vara svårt att få den värmda luften att lik-
formigt fördela sig i byggnaden.

■ Lätt att lura sig att tro att man har ett bra torkkli-
mat när RF i rumsluften är låg och temperaturen 
är hög. Vid höga temperaturer i luft har man vid 
lågt RF ändå höga ånghalter i luften. Det är ång-
haltsskillnaden mellan luft och material som styr 
diffusionen. Kalla material kan därför lätt råka ut 
för uppfuktning och kondens.

■ Det finns risk att den uppvärmda luften läcker ut 
på kalla ytor i byggnaden och kondenserar ut fukt. 
Täta därför öppningar till vind innan torkstart. 

10.9.3 Avfuktning
Det finns två olika avfuktningsmetoder på marknaden. 
Den ena är en adsorptionsmetod där ett adsorptions-
material tar upp luftens fuktighet. Materialet torkas 
därefter med elvärme. Den andra metoden är baserad 
på en värmepump på vars förångare luftens fuktighet 
kondenserar ut. 

FÖRDELAR
■ Tar hand om fukttillskottet och kan skapa en 

ånghalt inomhus som är lägre än utomhus.
■ Effektivt på sommaren när vädring inte hjälper 

så mycket.
■ Kondensavfuktaren ger ett nettotillskott av en-

ergi som tas ur fukten när den kondenseras ut ur 
luften.

NACKDELAR
■ Svårt att avfukta stora husvolymer och det blir 

lätt att man avfuktar utomhusluft utan att man får 
ner RF särskilt mycket.

■ Vid låga temperaturer finns det inte mycket vat-
tenånga i luften att avfukta vilket gör maskinerna 
ineffektiva.

■ Sorptionsavfuktare utan kondensorpaket skapar 
undertryck i lokalen vilket ger en energislösande 
lösning där avfuktningen av inomhusluften kan 
ifrågasättas.

10.9.4 Synpunkter på luftrörelsen
■ Torkningen är mycket långsam i stillastående 

luft. 
■ Friblåsande fläktar ger en turbulent luftström-

ning och jämnar ut torkklimatet i huset.
 Turbulent luftströmning förbättrar uppvärm-

ningen av träet vid luftburen värme.
■ Vid kraftig luftrörelse t ex vid användning av  

varm luft med hög ånghalt finns risk att luften 
letar sig ut mot kalla ytor i klimatskalet. Vanliga 
problemområden är luft som släpps upp på vin-
dar där man kan torka sönder taken om man kör 
på med uttorkningen innan bjälklagsisolering 
och plastfilm är monterad.  

■ Luftrörelsen drar upp damm.
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10.10 Kom ihåg

■ Impregnerat virke är svårtorkat och har ofta en för byggändamål för hög och ojämn fukt-
kvot redan vid inköpet. Kontrollera därför alltid fuktkvoten i impregnerat virke med t ex 
resistiv fuktkvotsmätare, enligt kapitel 4.2.2.

■ Grundregeln för ett bra torkningsklimat är att hålla lägre ånghalt i omkringliggande luft än 
i materialet.

■ För att veta om ett bra torkningsklimat råder ska både luftens och träets tillstånd bestäm-
mas - exempelvis jämviktsfuktkvot och virkesfuktkvot.

■ RF i luft är kraftigt temperaturberoende via mättnadsånghalten. 1°C förändrar RF med ca 
5%.

■ Fuktdiffusionen i trä ökar kraftigt vid temperaturhöjning. Däremot påverkas inte det fria 
vattnet särskilt mycket av temperaturen utan påverkas i stället starkt av lufthastigheten. 

■ Trä bör monteras med en fuktkvot nära den jämviktsfuktkvot som kommer att råda över 
året för att minimera problem med fuktrörelser.

■ Mögelskador bör saneras innan uttorkning av fukt sker.

■ Luft är ett effektivt torkmedium. Genom att t ex öka luftens temperatur från 5°C till 15°C 
med ett värmebatteri med fläkt kan den uppvärmda luften ta upp 4,3 ggr mer fukt.

■ Tumregler för fukttillskott inomhus (fuktavgång från människor, matlagning etc): Fuktin-
nehållet i luften ökar med ca 3 g/m3 luft, vilket innebär att RF ökar med ca 18 luftfuktig-
hetsprocent och att ujv ökar med ca 3 ± 1 fuktkvotsprocent.

■ Byggfukt torkas lämpligast med avfuktare. Vid användning av värmebatteri med fläkt 
(byggtork) finns risk att den varma fuktiga luften kondenserar på kalla ytor såsom vinds-
tak, fönster etc.
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11.1 Inledning

11. Blanketter och checklistor

Blanketter och checklistor skall ses som en rådgivning 
till hur man kan och bör utforma liknande dokument. 

Blanketter för kalibrering bör användas när så for-
dras. Med bra historik på kalibringsprotokoll lär man 
snart känna sitt instrument samt hur, när och var det 
är tillförlitligt.

Blankett för temperaturjustering bör användas när 
instrumentet inte automatiskt korrigerar mot tempe-
raturen i virket.

11.2 Kalibreringsprotokoll

Om avläst värde på samtliga punkter avviker mindre 
än 0,3% FK från kalibreringsmotståndet är kontrol-
len avklarad. Är avvikelserna större upprättas kalibre-
ringskurva enligt nedan.

Figur 11.2.1 Diagram för kalibreringskurva vid kali-
brering med kalibreringsblock (sidan 71).

Datum: 

Kontroll utförd av : 

Instrumentnamn : 

Serie nr : 

Kalibreringsavvikelse <0,3%FK: JA NEJ  FURU  GRAN 

Kalibreringskurva upprättas: JA NEJ  

Ställbar temperaturkompensering JA NEJ Vid NEJ ska mätvärdet kompenseras enligt tabell 4.2.1.
i instrument:

Underskrift : 

Avläst 
värde:    
Furu: 9,6% 14,5% 17,9% 23,5%

Gran: 10,8% 16,1% 19,8% 25,9%
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11.3 Mätprotokoll

 Projektnamn:  Sida:

 Adress: 

 Mätning utförd av : Datum: 

 Mätkrav (%fuktkvot): Furu  Gran

 Typ av instrument : Serie nr: 

 Kalibreringsdatum: Signatur: 

      

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:      

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:       

L:
E:
Mp:

Samtliga mätpunkter redovisas på ritning bifogad mätprotokollet. 
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12.1 Formler

12.1.1 Relativ (luft)fuktighet (eller relativ 
ånghalt)

12. Formler och diagram

Relativ luftfuktighet(φ) eller RF = υ/υs x × 100 [%].
ν Ånghalt. Mängden vatten i ångfas som finns i 

luften [g/m3] vid temperaturen T [°C].
νs Mättnadsånghalt. Maximala mängden vatten i 

ångfas som kan finns i luften vid temperaturen T 
[°C] utan att kondensera.

12.1.2 Fuktkvot
Fuktkvot u, ω eller FK = mw /m0 × 100 [%].
mw Mängden vatten i träet [g]
m0  Träets absolut torra vikt [g] 

Enligt ovanstående definition på mw måste träets 
fuktkvot mätas på kemisk väg, vilket är mycket kom-
plicerat. Den vanligaste definitionen är därför:
mw  Mängden förångningsbara ämnen i träet när det 

torkas i en ugn med temperaturen 103 ±  2°C 
tills skillnaden i vikt mellan två vägningar med 
två timmars mellanrum är mindre än 0,1 %, se 
SS-EN 13183-1. Skillnaden mellan kemiska me-
toden och den s k torrviktsmetoden enligt ovan 
kan för hartsrika träslag bli flera fuktkvotspro-
cent.

12.1.3 Ångdiffusion
Ångtransport g = Δν/Z [g/m2 ×s]
Δν Ånghaltsskillnad [g/m3] (skillnad mellan ång-

halt på båda sidor av materialet).
Z Ångmotstånd d/δ [s/m] (motståndet för vatten-

ånga vid en bestämd materialtjocklek).
d Materialets tjocklek [m].
δ Ånggenomsläpplighet [m²/s] (hur lätt vatten-

ånga transporter sig igenom ett materialet).

12.1.4 Fukttillskott
Fukttillskott = G/V × n [ kg/tim] människor, uttork-
ning av byggfukt, etc). 
G  Fuktproduktion.
V  Rummets volym [m3].
n  Luftomsättningar [st/tim] (hur väl rummet ven-

tileras).

12.1.5 Fukthalt (i trä)
Fukthalt definieras på två sätt:
a)  Fukthalt f = (mw/mu) × 100 [%]
 mw  mängden vatten i träet [kg]
 mu  träets fuktiga vikt [kg]
b) Fukthalt w = ρ0u × u [kg vatten/m3 virke*] (se 

12.2.3).
* Trä krymper när fuktkvoten u < 30%. Volymen ska 
därför beräknas för virkets krympning vid den aktu-
ella fuktkvoten.
ρ0u Träets densitet beräknat på vikten vid 0% fukt-

kvot och volymen vid aktuell fuktkvot u [kg/m3].
För gran och furu vid u = 12% är ρ012 i medeltal 
410 respektive 465 kg/m3 och vid u = 15% är ρ015 
i medeltal 405 respektive 460 kg/m3 och vid u > 
30% är den s k torr-rådensiteten ρ i medeltal 385 
respektive 430 kg/m3. Medeldensiteten varierar 
mellan olika virkesleveranser med ca ± 50 kg/m3. 
Se vidare 12.2.12 och 12.2.13.

u Fuktkvot enligt 12.1.2. 

12.2 Diagram

12.2.1 Samband mellan RF och jämviktsfukt-
kvot

K Egner. Initialkurva efter Hermans, 1949.
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12.2.2 Samband mellan RF, jämviktsfuktkvot, temperatur och psykrometerskillnad
B Esping, Trätorkning 1a, Grunder i torkning, 1992. 

Ursprungsdata från Longhborough/R Keylwerth, Madison 1951 för Sitka spruce men representerar också alla 
andra barrträarter. Värdena representerar cyklat klimat, d v s ”medelvärdet” av desorption och adsorption.
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12.2.3 Samband mellan RF och fukthalt för några trämaterial

T Hansson, Trätek, Träbyggnadshandboken samt L E Nevander/B Elmersson, Svensk Byggtjänst, 1994.
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12.2.4 Kalibrering av några vanliga fuktkvotsmätare

B Esping, Trätek, 2000.

 Timberlogger 1332-028

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu Gran
 0  0
 9,6 9,6 10,8 10,9
 14,5 14,3 16,1 16,0
 17,9 17,9 19,8 19,7
 23,5 23,5 25,9 25,9

(Lagrar värden, automatisk temperaturkompensering)

Kalibrering mot Träteks kalibreringsblock

 Brookhuis FMD-3

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu Gran
 0  0
 9,6 9,4 10,8 10,6
 14,5 14,5 16,1 16,1
 17,9 18,0 19,8 20,1
 23,5 22,9 25,9 25,2

12 000:- (Lagrar värden, mäter temperaturen)

 Delmhorst RDM2s Q013159

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu Gran
 0 5,1 0 5,1
 9,6 9,5 10,8 10,8
 14,5 14,6 16,1 16,3
 17,9 18,0 19,8 10,0
 23,5 23,6 25,9 26,1

8 500:- (Lagrar värden)

 Valmet Walteri

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu Gran
 0 6,3 0 7,1
 9,6 9,5 10,8 10,8
 14,5 14,5 16,1 16,1
 17,9 18,0 19,8 19,9
 23,5 23,7 25,9 26,0

10 700:- (Lagrar värden)

 Timbermaster S

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu Gran
 0  0
 9,6 9,6 10,8 10,9
 14,5 14,5 16,1 16,2
 17,9 18,1 19,8 20,0
 23,5 23,7 25,9 26,1

6 695:- (Mäter temperaturen)

 Gann HT 95 10-0683

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu 9-1 Gran 9-3
 0 ca 6 0 ca 6
 9,6 8,4 10,8 10,4
 14,5 13,6 16,1 15,4
 17,9 16,7 19,8 18,3
 23,5 20,5 25,9 23,2

(Mätaren ej stabil)

 Bollman H-DI-3.10

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu inst 3 Gran inst 4
 0  0 
 9,6 9,3 10,8 10,8
 14,5 13,8 16,1 16,0
 17,9 16,4 19,8 19,0
 23,5 20,5 25,9 25,9

4 450:- 

 Vanicek Viva 12

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu Gran
 0  0 
 9,6 9,0 10,8 9,2
 14,5 14,3 16,1 14,6
 17,9 17,8 19,8 18,1
 23,5 28,0 25,9 28,3

5 200:- (Potentiometrar som inställningsvred)

 Lignometer H30

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Furu inst 3 Gran inst 3*
 0 ca 3 0 ca 3
 9,6 9,9 10,8 9,9
 14,5 15,0 16,1 15,0
 17,9 17,4 19,8 17,4 (*20,6)
 23,5 21,1 25,9 21,1 (*25,8)

(* För värden över 17 % är läge 4 bättre. Analog)

 KPM Aqua Boy

 Verkligt Uppmätt Verkligt Uppmätt
 värde, % värde, % värde, % värde, %
 Samma inställning furu och gran
 0 4,0 0 4,0
 9,6 9,4 10,8 9,4
 14,5 14,6 16,1 14,6
 17,9 17,3 19,8 17,3
 23,5 21,3 25,9 21,3

9 000:- (Analog. Tyngsta hammarelektrol))
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12.2.5 Mättnadsånghaltens temperaturberoende i luft
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12.2.7 Tvärsnittskrympning/svällning av en 50 x 150 mm planka

Krympning och svällning av en 50x150 mm planka. B Hájek/B Esping, Val av råmått för torkning till olika 
slutfuktkvoter, Handledning, Trätek, 1996
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12.2.8 Tvärsnittskrympning/svällning av en 25 x 125 mm bräda

B Hájek/B Esping, Val av råmått för torkning till olika slutfuktkvoter, Handledning 9609071, Trätek, 1996.
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12.2.10 Månadsmedelvärde för jämviktsfuktkvot ujv, RF (φ), temperatur (t) 
och ånghalt (v) i stockholmsluften

B. Esping, Tidningen Sågverken, 1986

t  =  Uteluftens temperatur

φ  =  Relativa luftfuktigheten

v  =  Vatten g/m3 luft

ujv =  Jämviktsfuktkvoten för trä
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12.2.11 Samband mellan medelfuktkvot och fuktkvotsspridning s för nytorkat virke 
med tjocklekarna 19-25, 38-50 och 63-75 mm

Sammanställning av industrimätningar 1970 – 1987. Idag (2005) kan sågverken producera virke med mindre 
fuktkvotsvariationer, bl a för att torkarna är bättre byggda och har högre lufthastighet.

B. Esping Trätorkning 2 – torkningsfel – åtgärder, Trätek 1988.

Figuren visar
–  att ju lägre medelfuktkvoten är i ett virkesparti desto lägre blir fuktkvotsspridningen s,
–  att vid torkning av 38-50 mm tjockt virke till målfuktkvoten 18% kan man förvänta sig att den verkliga 

medelfuktkvoten kommer att liga mellan 15-20%, se även kapitel 2.2.2,
–  att kurvan för bräder (19-25 mm) ligger högre än för andra virkesdimensioenr, d v s vid en given medel-

fuktkvot blir fuktkvotsspridningen större än för 38-75 mm tjockt virke,
–  sågverken torkade bräder i genomsnitt till en lägre medelfuktkvot (15%) än tjockare virke (till 18% för 38-

50 mm). Anledningen är att bräder som torkas till en högre fuktkvot än 15% får en stor fuktkvotsspridning 
(enligt kurvorna s = 4,4% vid 18% medelfuktkvot).

135



Ändras RF i rumsluften från t ex 90 % till 60 % kom-
mer fuktkvoten i ett virkesstycke i rummet efter en 
tid att komma i jämvikt med det nya klimatet. När RF 
minskas från 90% till 60% i samband med ett mycket 
långsamt torkningsförlopp och därefter ökas långsamt 
och lika mycket igen kommer fuktkvoten inte att bli 
densamma, torkning 1) ovan. Detta kallas hysteres. I 
början av torkningen är fuktkvoten i virket 18,2%. I 
slutet är den 11%. Däremellen är den 14% vid 75% 
RF. När virket fuktas upp är fuktkvoten bara 12,5% 
vid 75% d v s en skillnad på 1,5%! Mögelrisken är 
därvid större under torkning vid 75% RF än under 
uppfuktning vid 75% RF! 

I praktiken varierar alltid RF mer eller mindre. Det 
är bara vid stora och långsamma RF-ändringar i tem-
peraturområdet -20°C till +30°C som skillnaden i 
fuktkvot kan bli upp till 1,5 fuktkvotsprocent. I prak-

12.2.12 Jämviktsfuktkvoten i virke vid olika RF vid upprepad RF-ändring.  Kurvorna är medel-
värden av furu, gran, ek, alm och munyana. Knight and Pratt 1935, d v s inte exakt som enbart 
gran och furu.

tiken använder man medelkurvan av ett cyklat klimat. 
Så är bl a tabellerna i kapitel 12.2.2 uppbyggda. Med-
elkurvan ligger något närmare adsorptionskurvan än 
desorptionskurvan.

Hysteresen medför att virket sväller och krymper 
något olika vid en RF-cykling. Skillnaden är emel-
lertid liten.

Torkas virket för första gången, t ex vid sågverket, 
blir hysteresen större än när virket fuktas upp och tor-
kas nästa gång.
1)  Torkning av rått virke vid RF 90-60%.
2)  Torkning vid RF 80-50% och återuppfuktning.
3)  Torkning vid RF 70-40% och återuppfuktning.
4)  Torkning vid RF 60-30% och återuppfuktning. 

Denna cykling motsvarar rumsklimatets årsvaria-
tion, d v s fuktkvoten varierar 9,3% och 6,2%.
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12.2.13 Förändring av fuktkvotsgradieneten i nytorkat 
50 mm tjockt virke efter 1, 6 och 13 veckor

Figurerna visar fuktkvotens variation i tvärsnittet av 
50 mm tjockt virke. I den övre vänstra bilden är fukt-
kvoten i virkesytan ca 8 % och i dess mitt 14,2 % res-
pektive 11,3 %.  Fuktkvotsvariationen i virkets tvär-
snitt kallas fuktkvotsgradient. Virket ligger klosslagt, 
d v s kant i kant och bandat i ett leveranspaket. 

Fuktkvotsgradienten kan minskas genom en kon-

ditioneringsprocess i sågverkens virkestorkar. Då ut-
jämnas även både fuktkvoten mellan virkesstyckena 
och torkningsspänningarna i virkespartiet – virket blir 
mer formstabilt. Torkningsspänningarna mäts via s 
k gaffelprov enligt SS 232740. Fuktkvotsgradienten 
och torkningsspänningarna är större i virkets tyngre 
rotände (0,74) än i dess lättare toppände (0,81). 

B. Esping, Trätek, Trätorkning 1b– praktisk torkning, 1996.
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 100 -(18/30)

         100

12.2.14 Bestämning av gran- och furuvirkets 
olika densiteter
B Esping, Trätorkning 1a – grunder i torkning, Trä-
tek 1992

De vanligaste definitionerna på densiteten är:

1) Kg torrt trä/m3 torrt trä (torrdensitet) ρ00) 
2) Kg torrt trä/m3 med fuktkvoten u ρ0u) 
3) Kg trä med fuktkvoten u/m3 trä 
 med fuktkvoten u  ρuu) 
4) Kg rått trä/m3 rått trä (rådensitet ρrå) 
5) Kg torrt trä/m3 rått trä (torr- ρ eller ρ0rå)
 rådensitet)
 
ρ0rå är det vanligaste densitetsuttrycket vid torknings-
beräkningar. Här har vi därför valt att beteckna denna 
utan index, d v s ρ. 

Med kännedom om densiteten ρ och fuktkvotsänd-
ringen kan den avdunstade vattenmängden (mw) en-
kelt beräknas.
Avdunstad vattenmängd 
mw = ρ � Vrå � (uin – uut)
Exempel: 60 m3 rått furuvirke torkas från 85 % till 
18%. Torr-rådensiteten ρ är 430 kg/m3 (medelvärde 
för furu). Hur mycket vatten har torkats bort?
Borttorkad vattenmängd = 430 � 60 (0,85 – 0,18) = 
17286 kg eller liter.
På liknande sätt kan ett virkespakets vikt beräknas.
Virkespaketets vikt = ρ � Vrå � (1 + u)
Exempel: Hur mycket väger ett furuvirkespaket som 
har råvolymen Vrå = 5 m3 och virkets fuktkvot är 
85%?
Virkespaketets vikt = 430 � 5 (1 + 0,85) = 3978 kg.

I handböcker över olika träslag är densiteten ρ15 15 
vanlig (kg torrt trä med fuktkvoten 15 %/m3 trä med 
fuktkvoten 15 %) och i samband med sågtimmer talar 
man ofta om ρrå. 

Densiteten bestäms för barrträ genom att på en ca 
20 mm avsågad bit från en planka/bräda:
– mäta den råa volymen med t ex skjutmått,
– lägga provbiten i ett torkskåp under ca 10 timmar 

i 103 ± 2°C,
– mäta den torra provbitens vikt.

Förvandlingen till andra densitetsuttryck, enligt 
ovanstående definitioner med utgångspunkt från ρ, 
sker på följande sätt:

I äldre 
litteratur 
kallades 
dessa vo-
lymvikt och 
betecknades  
med r

(kg/m3)

(kg/m3)

Maximala volymkrympningen βr max kan tas ur kur-
vorna figur 1.1.1. kan tas ur kurvorna figur 1.1.1.

Nedanstående värden ska bara användas vid över-
slagsberäkningar. De är inte lika noggrant beräknade 
som när densiteten även korrigeras efter den ”verkliga 
βr max”. Det ”verkliga βr max” kan erhållas i figur 1.1.1 
genom att summera βt ochβr. 

Under fibermättnadsgränsen

Exempel: Beräkna ρ00, och ρ015, ρ1818 och ρ85rå för furu 
med ρ = 430 kg/m3.
Lösning: Enligt figur 1.1.1 är krympningstalet βvmax 
för furu 12,4 %.

(kg/m3)

(kg/m3)

1)

2)

3)

4)

100 + u   100 - (u/30) · βv max

 100 100

100 + u   100 - βv max

 100 100
Över fibermättnadsgränsen

ρuu = ρ00 . 

ρurå = ρ00 . 

·

·

ρ00 = ρ  100    100
 100 -βv max 100 - 12,4
· = 430 = 490 kg/m3

ρ015 = ρ00 

 100 -(u/30)  βv max

   100
= 490

 100 -(15/30) · 12,4
 100

= 460 kg/m3

·

·

·

ρ1818 = ρ00 

 100 + u

 100 
· 

100 -(u/30)  βv max

   100
= 490

·

·
 100 + 18

 100 
·

· 12,4
= 535 kg/m3

·

ρ85rå = ρ00 

 100 + u

 100 
· ·

 100 -βv max

100
= 490 · 100 + 85

 100 
·

 100 - 12,4

 100 
= 795 kg/m3

ρ0u = ρ00 
100 

 100 - βv max 
· eller ρ00 =

     ρ
1 - 0,00028 · ρ

=

1
1/8 - 0,00028 

 100 - (u/30)  βv max

   100
ρ0u = ρ00 ·
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De olika densitetsuttryckens medelvärden för några 
svenska träslag är:

 Furu Gran Bok Ek Ask Björk Lärk 
ρ 430 385 560 560 560 523 490 kg/m3

ρ00 490 430 680 650 650 610 555 kg/m3

ρ012 465 410       kg/m3

ρ015 460 405       kg/m3

ρ1212 520 460 710 690 690 645 590 kg/m3

ρ1515 530 465       kg/m3

ρ1818 535 470       kg/m3

ρrå (kärna/splint 550/980 490/930       kg/m3

ρrå 795 a) 705 b)       kg/m3

ρ3030 560 495       kg/m3

a) 40 % kärna, 60 % splint b) 50 % kärna, 50 % splint
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12.2.15 Uttorkning av målad och omålad vägg

Uttorkning av omålad respektive målad massiv yttervägg. Kurvorna är preliminära beräkningar av fuktför-
delningen av den yttre halvan av den omålade respektive akrylmålade 150 mm tjocka massiva träväggen. 
Torkningen startade från 20% fuktkvot (den tjocka linjen). Uteklimatet (till vänster om Y-axlarna) håller ett 
konstant klimat på 10°C och 70% RF under de 6 veckorna. Jarl-Gunnar Salin, Stockholm, 2000.
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12.2.16 Bestämning av ute- och inneluftens månadsmedelvärde för jämviktsfuktkvoten i Mal-
mö respektive Luleå

B Esping, ”Att välja trä”, Skogsindustrierna, 2004
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12.2.17 Borttorkning av byggfukt i regelvirke
Fuktkvotens fördelning i virkets tvärsnitt (fuktkvots-
gradienten) i en fritt stående 50 x 100 mm regel vid 
torkning med byggtork inomhus när det är 5°C utom-
hus. Virket torkar från 20 % till 15 % medelfuktkvot 
under 100 timmar i klimatet 20°C och  5 % RF (16 
graders psykrometerskillnad).  De blå bilderna repre-
senterar halva tvärsnittet av regeln, d v s till vänster är 
virkets mitt och till höger virkets ena kantsida. Ljusa 

och mörka siffror är kärnvedsfuktkvoter respektive 
splintvedsfuktkvoter.
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↓ ↓
Mittlinje Sidoyta

Mitt-  Fuktkvot, % Sido-
linje Kärnved Splintved yta

17,00 17,00 17,00 16,96 16,71 15,89 14,50 13,60
17,35 17,35 17,35 17,31 17,07 16,29 14,96 14,10
18,13 18,13 18,13 18,09 17,86 17,14 15,92 15,14
18,93 18,93 18,93 18,89 18,66 17,95 16,80 16,10
19,51 19,51 19,51 19,47 19,21 18,49 17,37 16,72
19,84 19,83 19,84 19,78 19,51 18,76 17,65 17,02
19,98 19,97 19,96 19,90 19,62 18,85 17,73 17,11
20,00 20,00 19,99 19,93 19,64 18,87 17,75 17,12
19,99 19,99 19,99 19,93 19,61 18,85 17,73 17,11
19,93 19,93 19,93 19,87 19,51 18,76 17,65 17,02
19,68 19,68 19,68 19,62 19,22 18,49 17,37 16,72
19,07 19,07 19,07 19,02 18,66 17,95 16,80 16,10
18,07 18,07 18,07 18,05 17,85 17,14 15,92 15,14
16,94 16,94 16,94 16,93 17,05 16,29 14,96 14,10
16,39 16,39 16,39 16,38 16,68 15,89 14,49 13,60

Medelfuktkvot 19 %.
Torkning från 20 % 
(i ytan och mitt) till 
19 % under 10 tim-
mar. Fuktkvot i virkets 
mitt är 20 % och 
ytfuktkvoten är mellan 
17 och 13,6 %.

Mitt-  Fuktkvot, % Sido-
linje Kärnved Splintved yta

14,78 14,80 14,75 14,48 13,74 12,34 10,56   9,63
15,25 15,27 15,22 14,97 14,25 12,89 11,10 10,13
16,33 16,34 16,30 16,07 15,40 14,11 12,34 11,32
17,47 17,49 17,45 17,22 16,57 15,33 13,62 12,62
18,40 18,43 18,40 18,14 17,48 16,25 14,60 13,65
19,10 19,09 19,07 18,79 18,09 16,84 15,24 14,34
19,66 19,62 19,48 19,17 18,43 17,17 15,58 14,72
19,86 19,84 19,72 19,33 18,55 17,28 15,70 14,84
19,79 19,78 19,69 19,31 18,43 17,17 15,59 14,72
19,46 19,45 19,38 19,02 18,10 16,85 15,24 14,35
18,81 18,80 18,75 18,42 17,50 16,26 14,60 13,66
17,78 17,78 17,74 17,45 16,58 15,34 13,62 12,62
16,40 16,40 16,36 16,12 15,39 14,11 12,34 11,32
14,96 14,96 14,93 14,68 14,22 12,88 11,10 10,13
14,29 14,28 14,24 13,99 13,71 12,33 10,56   9,63

Medelfuktkvot 18 %.
Torkning från 19 %  
till 18 % under ytter-
ligare 20 timmar.

Mitt-  Fuktkvot, % Sido-
linje Kärnved Splintved yta

  4,78   4,75   4,64   4,33   3,69   2,81   2,07   1,78
  5,64   5,61   5,47   5,09   4,30   3,23   2,30   1,94
  8,09   8,03   7,79   7,15   5,92   4,31   2,92   2,36
12,41 12,29 11,82 10,56   8,33   5,78   3,77   2,95
17,30 17,15 16,62 15,01 11,53   7,46   4,67   3,58
19,99 19,85 19,40 18,00 14,52   9,08   5,43   4,12
21,52 21,38 20,75 19,40 16,15 10,23   5,93   4,46
22,11 21,97 21,35 19,90 16,68 10,65   6,10   4,58
21,84 21,70 21,14 19,70 16,17 10,25   5,93   4,46
20,74 20,61 20,07 18,54 14,60   9,12   5,45   4,13
18,35 18,22 17,63 15,84 11,66   7,50   4,69   3,60
13,40 13,35 12,77 11,17   8,41   5,82   3,79   2,96
  8,39   8,32   8,05   7,28   5,95   4,33   2,94   2,37
  5,52   5,49   5,34   4,92   4,32   3,24   2,31   1,94
  4,49   4,47   4,35   4,03   3,70   2,82   2,08   1,79

Medelfuktkvot 15 %.
Torkning från 28 % 
till 15 % under ytter-
ligare 70 timmar.

Torkningstid, timmar

Torkningstid vid 
torkning från 
tvärsnittsmedel-
fuktkvoten från 
20 % till 15 %



 Krav enligt SS-EN 14298 Exempel på vad kravet innebär
 
 Beställd  Tillåten Undre Övre Max. tillåten Max. tillåten Max. tillåten
 fuktkvot variation för   gräns för gräns standardavv. standardavv. standardavv.
 (Mål- målfuktkvoten 93,5% av för 93,5% av när man träffar vid lägsta vid högsta
 fukt- enligt  partiet partiet målfuktkvoten medelfuktkvot medelfuktkvot
 kvoten) SS-EN 14298  SS-EN 14298 SS-EN 14298      
           
 % % % % % % %

 7 -1,0/+1,0 4,9 9,1 1,1 0,7 0,7
 8 -1,0/+1,0 5,6 10,4 1,3 0,9 0,9
 9 -1,0/+1,0 6,3 11,7 1,5 1,1 1,1
 10 -1,5/+1,5 7 13 1,6 1,0 1,0
 11 -1,5/+1,5 7,7 14,3 1,8 1,2 1,2
 12 -1,5/+1,5 8,4 15,6 2,0 1,4 1,4
 13 -2,0/+1,5 9,1 16,9 2,1 1,3 1,6
 14 -2,0/+1,5 9,8 18,2 2,3 1,5 1,8
 15 -2,0/+1,5 10,5 19,5 2,4 1,7 2,0
 16 -2,5/+2,0 11,2 20,8 2,6 1,5 1,8
 17 -2,5/+2,0 11,9 22,1 2,8 1,7 2,0
 18 -2,5/+2,0 12,6 23,4 2,9 1,9 2,2
      

12.2.18 Exempel på användning av medelvärde och standardavvikelse i stället för AQL-meto-
den vid mottagningskontroll. STANDARDKVALITET   
      

OBS: Det är vanligt att sågverken i sin process mä-
ter virkespartiernas fuktkvotsvariationer genom att 
beräkna standardavvikelsen s. Även vid mottagnings-
kontroll hos virkesköparen kan denna metod  använ-
das. Däremot vid en reklamation gäller enbart kontroll 
enligt AQL-metoden i SS-EN 12169. 

Ligger leverantörens värden på s under tabellvär-
dena har leverantören sannolikt uppfyllt fuktkvots-
kraven.        
  

Här är några exempel på mottagningskontroll då stan-
dardavvikelsen s används i stället för AQL-metoden:
Exempel 1. En köpare har beställt virke med målfukt-
kvoten 12 %. Torkningskvaliteten ska vara Standard. 

Vid mottagningskontroll av medelfuktkvoten blev den 
12,0 % och standardavvikelsen blev 2,0 %. Kvaliteten 
är godkänd.      

Exempel 2. En köpare har beställt virke med målfukt-
kvoten 12 %. Torkningskvaliteten ska vara Standard. 
Vid kontroll av medelfuktkvoten blev den 10,5 % 
och standardavvikelsen blev 1,6 %. Kvaliteten är inte 
godkänd på grund av att s är större än 1,4 %.  
 
Exempel 3. En köpare har beställt virke med målfukt-
kvoten 18 %. Torkningskvaliteten ska vara Standard. 
Vid kontroll av medelfuktkvoten blev den 20,0 % och 
standardavvikelsen blev 2,0 %. Kvaliteten är godkänd 
eftersom s är mindre än 2,2 %.    

      

Observera att tabellen bara visar vad standardavvikelsen blir när medelfuktkvoten är lika med målfuktkvoten, 
är lika med lägst tillåtna medelfuktkvoten eller är lika med högsta tillåtna medelfuktkvoten. Är t ex det leve-
rerade partiets medelfuktkvot mellan målfuktkvoten och högsta tillåtna medelfuktkvoten måste standardav-
vikelsen bestämmas efter kurvorna i kapitel 12.2.20.
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12.2.19 Exempel på användning av medelvärde och standardavvikelse i stället för AQL vid mot-
tagningskontroll. Exempel på SPECIALKVALITET   

Observera att tabellen bara visar vad standardavvikelsen blir när medelfuktkvoten är lika med målfuktkvoten, 
är lika med lägst tillåtna medelfuktkvoten eller är lika med högsta tillåtna medelfuktkvoten. Är t ex det leve-
rerade partiets medelfuktkvot mellan målfuktkvoten och högsta tillåtna medelfuktkvoten måste standardav-
vikelsen bestämmas efter kurvorna i kapitel 12.2.20.

 Krav enligt SS-EN 14298 Exempel på vad kravet innebär
 
 Beställd  Tillåten Undre Övre Max. tillåten Max. tillåten Max. tillåten
 fuktkvot variation för   gräns för gräns standardavv. standardavv. standardavv.
 (Mål- målfuktkvoten 93,5% av för 93,5% av när man träffar vid lägsta vid högsta
 fukt- enligt  partiet partiet målfuktkvoten medelfuktkvot medelfuktkvot
 kvoten) SS-EN 14298  SS-EN 14298 SS-EN 14298      
           
 % % % % % % %

 7 -1,0/+1,0 5,3 8,8 0,9 0,5 0,5
 8 -1,0/+1,0 6,0 10,0 1,1 0,7 0,7
 9 -1,0/+1,0 6,8 11,3 1,2 0,8 0,8
 10 -1,2/+1,2 7,5 12,5 1,4 1,0 0,9
 11 -1,2/+1,2 8,3 13,8 1,5 1,0 1,0
 12 -1,2/+1,2 9,0 15,0 1,6 1,2 1,2
 13 -1,3/+1,3 9,8 16,3 1,8 1,3 1,3
 14 -1,4/+1,4 10,5 17,5 1,9 1,4 1,4
 15 -1,5/+1,5 11,3 18,8 2,0 1,5 1,5
      
Vid val av torkningskvalitet för träprodukter såsom 
fönster, trappor, golv och specialreglar rekommende-
ras ovanstående tabell. I första hand ska de blåmärkta 
målfuktkvoterna 8, 12 och 15 % användas. Om det 
exempelvis står i en ”gammal” produktstandard att 

målfuktkvoten 9 % ska användas är det lämpligt att i 
stället använda målfuktkvoten 8 %. Om man anser att 
det måste vara en annan målfuktkvot än de blåmarke-
rade, kommer det att bli både dyrare och svårare att få 
tag på denna.
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Fukt i trä för byggindustrin 

Ibland uppstår problem med virke före, under eller efter att bygget är färdigt. 
Mögel, blånad och virkesdeformationer kan uppstå om fel görs från beställ-
ning av virke fram till färdigt bygge. Vad kan detta bero på? Genomgående 
är att förståelsen för trämaterialet och dess fuktegenskaper måste förbättras. 
Alla ovanstående fel kan lätt elimineras. Kunskaperna riktar sig till byggherrar, 
föreskrivare, arbetsplatsledning, mättekniker, byggnadsarbetare och bygg-
handlare.

Denna bok börjar med att beskriva allmänt om trämaterialet och de förutsätt-
ningar du behöver ha för att det ska vara lönt att börja mäta träets fuktighet, 
d v s dess fuktkvot. I slutet av boken redovisas hur byggfukt ska mätas och 
elimineras. Däremellan beskrivs vilka fuktkvotskrav man ska ha vid beställning, 
mottagningskontroll, hantering av virket vid arbetsplatsen och hur man upp-
rättar ett kontrollprogram.

Vad beträffar fuktens gränsvärden har man ännu inte fastställt detta slutgil-
tigt men boken tar även upp detta område och beskriver de senaste forsk-
ningsresultaten.
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