
Fukt i trä för byggindustrin
Kom ihåg

om fuktegenskaper, krav, hantering 
och mätning

SP Trätek – Kontenta
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Kom ihåg om 
Fukt i trä för byggindustrin

Med träkunskap kan problem med trävirke före, under och efter bygget lätt elimineras. Denna 
Kontenta sammanfattar kom ihåg-listor från handboken ”Fukt i trä för byggindustrin” och är av-
sedd som ett komplement till handboken.

Handboken ger omfattande bakgrundskunskap och detaljerade råd om träanvändning på bygg-
arbetsplatser. Den beskriver trämaterialet och förutsättningar för att mäta träets fuktkvot, fukt-
kvotskrav vid beställning, mottagningskontroll, hantering av virket vid arbetsplatsen och hur man 
upprättar ett kontrollprogram. Dessutom redovisas hur byggfukt ska mätas och elimineras.

Handboken riktar sig till byggherrar, föreskrivare, arbetsplatsledning, mättekniker och yrkesarbe-
tare vid arbetsplatsen. 

1. Allmänt om fukt i trä

1.1 Fuktkvoten påverkar de fl esta virkesegenskaperna. 
Detta måste man ta hänsyn till vid all träanvänd-
ning. 

1.2 Träfukt redovisas mest praktiskt som fuktkvot.

1.3 Fuktkvoten varierar ofta inom ett virkesparti och 
inom en bräda p g a densitetsskillnader i virket.

1.4 Fuktkvoten i ett virkesstyckes tvärsnitt varierar efter 
ett visst mönster från sågverk till husbygge.

1.5 RF (relativ luftfuktighet) och fuktkvot hänger ihop 
via sorptionskurvor/sorptionstabelller, se fi gur.

1.6 Uppfuktning och uttorkning via luftfuktighet tar 
ungefär lika lång tid.

1.7 Uppfuktning med vatten går mycket fortare än ut-
torkning som bara kan ske via luftfuktighet.

1.8 Uppfuktning med vatten via ändträ är mångdub-
belt snabbare än genom övriga träytor.

1.9 Fuktrelaterade rörelser kan ge stora kvalitetspro-
blem. Dessa problem kan även inträffa i mycket 
torra miljöer.

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

1.11 Risken för mögelpåväxt kan börja vid ca 75% RF om 
det är mycket varmt. Vid låga temperaturer kan RF 
vara mycket högre. Mögel växer på ytan av virket 
och påverkar inte hållfastheten.

1.12 Nedsmutsat virke får lättare mögelpåväxt genom 
att smuts brukar innehålla näring.

1.13 Mögelpåväxt påverkas även av näring i ytan, tem-
peratur, pH, UV-ljus och tid.

1.14 Mögelpåväxt banar väg för fl er och svårare angrepp.

1.15 Röta inträffar oftast vid fuktkvot > 30% och växer 
inne i virket. Rötsvampar bryter ned virkets hållfast-
het.

1.16 En målad virkesyta förlänger uttorkningen. Sprickor i 
färgskiktet kan leda in vatten, men uttorkningen tar 
lång tid och kan ge upphov till svamptillväxt.

Jämviktsfuktkvoten för barrträ vid 20ºC vid olika RF. (En s k 
sorptionskurva.)

0 20 40 60 80 100
Relativ luftfuktighet, %

30

25

20

15

10

5

0

Jä
m

vi
kt

sf
uk

tk
vo

t, 
%



2. Krav vid virkesinköp

2.1 Gör som japanerna – ta reda på vilken torkningskva-
litet du behöver, ange kravet på korrekt sätt (t ex 
enligt SS-EN 14298) och reklamera om kravet inte är 
uppfyllt.

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

2.3 Virke för ”varma” innerväggar, ”varma” bjälklag, etc 
bör ha en lägre fuktkvot än virke för ”kalla” ytterväg-
gar, ”kalla” bjälklag, etc.

2.4 Kräv att virket ska levereras så att det inte fuktas upp 
av uteluften och att virket är skyddat för nederbörd.

2.5 Fuktkvotsklass 18 enligt den utgångna svenska stan-
darden SS 23 27 40 innebär att virket får ha så stor 
fuktvariation att det kan bli stora formförändringar 
i byggnaden samt att fuktkvoten får vara så hög att 
mögelrisken är uppenbar.

2.6 Följ HusAMAs rekommendationer för fuktkvot − för-
utom att max 18 % är för hårt krav. Använd uttryck 
och krav enligt SS-EN 14298.

2.7 En tumregel: 95 % av fuktkvoterna i ett virkesparti 
sprider sig kring medelfuktkvoten med maximalt        
± 0,2 · medelfuktkvoten. Exempel: vid medelfuktkvot 
15 % har 95 % av virket i partiet fuktkvot inom inter-
vallet 15 ± 3 % (12-18 %).

2.8 Ytterligare en tumregel: En beställd medelfuktkvot 
brukar maximalt avvika med ± 0,1 · medelfuktkvoten. 
Exempel: vid beställd medelfuktkvot 15 % har leverat 
virke en medelfuktkvot inom intervallet 15 ± 1,5 % 
(13,5-16,5 %).

 2.9 Ställ inte orimliga krav vid beställning av en viss fukt-
kvot – t ex att allt virke ska ligga inom  18 ± 2 %.  

2.10 För att få så liten fuktkvotsspridning i virkespartiet 
som möjligt ska konditionerat virke beställas. Samti-
digt blir fuktkvotsgradienten utjämnad. Kontrollera 
att virket är konditionerat genom att beställa virke 
med ett ”medelklyvgap” på 1 mm enligt standarden 
SS-ENV 14464. (Sågverken kan konditionera virket i 
virkestorken så att både fuktkvot och spänningar ut-
jämnas.)

2.11 Virket som ska klyvas (till panel eller golvvirke) bör 
vara konditionerat. En konditionering minskar virkets 
fuktkvotsgradient och torkningsspänningar. Detta 
innebär att virket får mindre formförändringar.

Exempel på fuktkvotsvariation i en plankas tvärsnitt.

3. Hantering av virke på byggarbetsplatsen

3.1 Beställ virke med fuktkvotskrav angivet enligt den nya 
EN-standarden SS-EN 14298.

3.1 Den största orsaken till hög fuktkvot i byggvirke är 
felaktig hantering vid byggarbetsplatsen – både vid 
lagring av virket och under byggprocessen.

3.3 Virke med mögel, blånad och röta ska inte användas. 
Ej heller bakterieangripet virke (kan finnas hos storm-
fällt virke).

3.4 För hög fuktkvot i virket medför svampangrepp,  
krympningssprickor och formfel. Golvregeln är särskilt 
utsatt vid nederbörd. Allt ändträ adsorberar lätt vat-
ten.

3.5 Virke kan fuktas upp vid sågverkets lagring, vid trans-
porten från sågverket till bygghandeln, vid bygghan-
delns lagring och vid transporten från bygghandeln. 
Gör alltid en mottagningskontroll.

3.6 Ha alltid en fuktkvotsmätare med hammarelektrod på 
byggarbetsplatsen, kontrollera levererat virke och gör 
regelbundna stickprovsmätningar under byggproces-
sen. Kontrollera samtidigt att virket inte är mögelan-
gripet.

3.7 Virke som levereras med lägre fuktkvot än vad som 
motsvarar utomhusklimatets jämviktsfuktkvot ska va-
ra helemballerat eller lagras i speciellt utrymme som 
kan behålla virkets låga fuktkvot – t ex ett uppvärmt 
eller med avfuktare konditionerat utrymme.

3.8 Kräv att virke som levereras ska vara märkt med såg-
datum och sågverkets uppmätta fuktkvot.

3.9 Virke ska alltid levereras till byggarbetsplatsen med 
skydd mot nederbörd.

3.10 Virke ska alltid lagras skyddat mot nederbörd och 
markfukt på byggarbetsplatsen. Under den varma års-
tiden ska virket skyddas mot solljus.

3.11 Virke med djupgående blånad tar upp stora mängder 
vatten vid regn.

3.12 Virke som utsatts för nederbörd ska ströas upp och 
torkas tills fuktkvoten kommit under de kritiska fukt-
kvoterna. Mät ytfuktkvoten och fuktkvotsgradienten  
vid kontrollen.

3.13 Bandat och klosslagt virke som fuktats upp av för hög 
RF kan torkas genom att det klosslagda paketet ställs 



4. Mätmetoder för fukt i trä

4.1 Torrviktsmetoden är referens för fuktkvotsmätning.

4.2 Inga elektriska fuktkvotsmätare kan mäta fuktkvoter 
högre än fi bermättnad, d v s högre än ca 28 %.

4.3 Mätfelet i fält med en bra resistans- eller kapacitans-
fuktkvotsmätare är ungefär ± 0,1 · medelfuktkvoten 
respektive ± 2,6 % över hela fuktkvotsspannet. 

4.4 Med resistansfuktkvotsmätare ska ett virkesstyckes 
medelfuktkvot mätas på virkets fl atsida på ett av-
stånd från kantsidan 0,3 · virkesbredden och på ett 
djup 0,3 · virkestjockleken.

4.5 Fuktkvotsmätaren ska ha en hammarelektrod med 
minst 25 mm långa elektroder för korrekta fuktkvots-
mätningar på byggnadsvirke.

4.6 Resistansfuktkvotsmätare ska kontrolleras mot ett 
kalibreringsblock för nordiskt gran- och furuvirke. 

4.7 Temperaturkompensering görs antingen via en in-
ställning på mätaren 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.

4.8 Mottagningskontroll görs lämpligen i två steg 1) en 
enklare och om man då misstänker att fuktkvoten är 
felaktig görs 2) en mer omfattande mätning.

4.9 Använd resistansfuktkvotsmätare. Kapacitansfukt-
kvotsmätare kan användas bara för att snabbt skan-
na över många mätställen. Noggrannare mätningar 
görs sen med resistansfuktkvotsmätare vid misstänkt 
felaktig fuktkvot.

4.10 Låga fuktkvoter som 6-8 % kan vara svåra att mäta − 
särskilt om virkestemperaturen är under 15ºC. Är vir-

kestemperaturen 25-30ºC kan i allmänhet fuktkvoter 
på 6 % mätas.

4.11 Risken för mögelpåväxt kan kontrolleras genom att 
mäta virkets ytfuktkvot. Hammarelektroderna ska 
först kalibreras för ytfuktkvotsmätning.

4.12 Fuktkvotsmätning på skivmaterial ger lätt felaktiga 
värden – bl a för att fuktkvoten ofta är för låg för 
vanliga fuktkvotsmätare. Dessutom fi nns det sällan 
uppgifter om hur fuktkvotsmätaren ska ställas in för 
respektive skivtyp. Kalibreringskurvor saknas ofta. 
Hör med skivtillverkaren.

4.13 De fl esta sågverk mäter allt virke in-line, men tyvärr 
brukar inte mätvärdena fi nnas tillgängliga på leve-
ranspaketen. Vid beställning ska därför krav ställas 
på att sågverkens mätningar redovisas – även om kö-
pet gäller en del av ett leveranspaket. Mätvärdena 
tillsammans med datumet för sågningen säger myck-
et om den fuktkvot man kan förvänta sig i virket. 

4.14 RF-mätning som används för betong  rekommende-
ras inte för trä. 

Mätning av fuktkvoten enligt torrviktsmetoden.

Virke ska lagras luftigt under 
presenningar. Se till att skydda 
virket mot nederbörd, solstrål-
ning, nedsmutsning och mark-
fukt.

i ett utrymme med rumsklimat tills fuktkvoten nått 
rätt fuktkvot. Har virket inte legat klosslagt utan fritt 
exponerat ska det ligga fritt exponerat även i rumskli-
mat tills rätt fuktkvot uppnåtts. Mät ytfuktkvoten  och 
fuktkvotsgradienten.

3.14 Mögligt virke ska inte byggas in. Mindre enstaka mö-
gelfl äckar kan tas bort mekaniskt.

5. Osäkerhet vid fuktmätning i trä

5.1 Du mäter alltid fel. Hur mycket fel det blir beror både 
på instrument och den som gjort mätningen.

5.2 Grova fel måste elimineras.

5.3 Systematiska fel kan hanteras om du känner till hur 
stora de är.

5.4 Slumpmässiga fel kan hanteras genom att mäta fl er 
gånger. 

vattenånga

vikt före 103° (± 2°) vikt efter

3.15 Virke emballerat i genomskinlig plast ska placeras på 
en skuggig plats.

3.16 Virke för inbyggnad bör inte lagras utomhus utan i 
uppvärmt utrymme eller i utrymmen med avfuktare.



8. Val av mätpunkter i en konstruktion

7. Kontrollprogram på bygget

6. Kompletterande mätmetoder

7.1 Upprätta alltid ett kontrollprogram när villor byggs i 
grupp och andra större byggen.

7.2 Kontrollprogram innehåller oftast fl era mätmetoder.

7.3 Gå igenom frågeställningen varför, vad, hur.

7.4 Gör alltid en förbedömning av konstruktionen innan 
mätning (fuktdimensionera).

7.5 Ingenting blir bättre av att bara mätas. Mätningarna 
ska användas som beslutsunderlag för fortsatt ageran-
de.

6.1 Det krävs oftast fl er mätmetoder än resistansfukt-
kvotsmätning för att kunna uttala sig om fuktpro-
blem i virke.

8.1 Val av mätpunkter bestäms alltid av förhållandena på 
plats.

8.2 Leta alltid efter sämsta stället. Varje konstruktion har 
sina specifi ka svagheter som inte behöver fi nnas i en 
annan liknande konstruktion.

8.3 Vädret och uttorkningssystemet påverkar var risken är 
störst.  Leta efter största risken för uppfuktning och de 
sämsta torkningsförutsättningarna.

8.4 Mätdjupet varierar beroende på om träet blivit uppfuk-
tat efter torkning vid sågverket eller inte. För det mesta 
mäter man på fl era djup i en mätpunkt.

8.5 Det går inte att känna på virket om det är torrt. Virke 
som är fuktigt kan kännas torrt – men kan då bara vara 
yttorrt.

6.2 Mätmetoder som är snabba används för att ta ut rele-
vanta punkter för noggrannare mätning.

Exempel på relevanta mätpunkter i ett regelsystem.

7.6 Fuktkvotskrav är inte samma sak som mätkrav.

7.7 Anpassa redovisningen till den som ska läsa den. 

7.8 Att mäta fukt i trä är bara en av många viktiga pussel-
bitar i ett kontrollprogram för att kunna skapa ett bra 
inomhusklimat.

9. Krav på fuktkvot
9.1 Val av kritiska fuktnivåer beror på vilken typ av skador 

man vill undvika.

9.2 Vanligaste problemet är rörelser orsakade av fuktför-
ändringar. Försök därför alltid fastställa driftmiljön för 
virket innan kritiska fuktkvoter väljs.

9.3 Vid svamp-algpåväxt är fl er parametrar än fukt avgö-
rande för om en skada uppkommer.

9.4 Virke ska vid inbyggnad ha ungefär samma fuktkvot 
som i bruksskedet. Detta motsvarar medelvärdet för 
jämviktsfuktkvoten under året, t ex ska 90 % av virket 
ligga inom 8 ± 3% inomhus i Malmö och inom 16 ± 2%        
utomhus i Luleå.

9.5 Det fi nns många sätt att uttrycka fuktkvotskrav vid be-
ställning av ett parti virke. För att göra fuktkvotskra-

Gränsen mellan mögel-
risk och inte mögelrisk, 
d v s det kritiska fukttill-
ståndet.

ven tydliga och korrekta bör de alltid uttryckas enligt 
den nya standarden SS-EN 14298.



Mer att läsa
Handbok:

Fukt i trä för byggindustrin – Fuktegenskaper, krav, hantering och mätning. 
SP Trätek publ INFO 2005:24

 Standarder:
 SS-EN 14298  Torkningskvalitet

 SS-EN 13183-1  Fuktkvot - Torrviktsmetoden

 SS-EN 13183-2  Fuktkvot - Resistansmetoden

 SS-EN 13182-3  Fuktkvot - Kapacitansmetoden

 SS-ENV 12169  Urval vid kvalitetskontroll

 SS-ENV 14464  Ythårdhet/Inre spänningar

Kontaktpersoner
Björn Esping, Jarl-Gunnar Salin, Anders Rosenkilde, 08-762 18 00

www.sp.se/tratek

10. Byggfukt och uttorkning

10.1 Impregnerat virke är svårtorkat och har ofta en för 
byggändamål för hög och ojämn fuktkvot redan vid 
inköpet. Kontrollera därför alltid fuktkvoten i im-
pregnerat virke med t ex resistiv fuktkvotsmätare.

10.2 Grundregeln för ett bra torkningsklimat är att hålla 
lägre ånghalt i omgivande luft än i materialet.

10.3 För att veta om torkningsklimatet är bra ska både 
luftens RF och träets fuktkvot bestämmas.

10.4 RF i luft är kraftigt temperaturberoende. 1°C föränd-
rar RF med ca 5 %.

10.5 Fuktdiffusionen i trä ökar kraftigt vid temperatur-
höjning. Däremot påverkas det fria vattnets diffu-
sion i stället starkt av lufthastigheten.

10.6 Trä bör monteras med en fuktkvot nära den jäm-
viktsfuktkvot som kommer att råda över året för att 
minimera problem med fuktrörelser.

10.7 Mögelskador bör saneras innan uttorkning av fukt.

10.8 Luft är ett effektivt torkmedium. Genom att t ex öka 
luftens temperatur från 5°C till 15°C med ett värme-
batteri med fl äkt kan den uppvärmda luften ta upp 
4,3 ggr mer fukt.

10.9 Tumregler för fukttillskott inomhus (från människor, 
matlagning etc): Fuktinnehållet i luften ökar med 
ca 3 g/m3 luft, d v s RF ökar med ca 18 luftfuktig-
hetsprocent vid t = 20°C och jämviktsfuktkvoten i trä 
ökar med ca 3 ± 1 fuktkvotsprocent. Vid rumstempe-
raturen 25°C blir motsvarande värden 13 luftfuktig-
hetsprocent och jämviktsfuktkvoten ökar med 3 ± 1 
fuktkvotsprocent.

10.10 Byggfukt torkas lämpligast med avfuktare. Vid an-
vändning av värmebatteri med fl äkt (byggtork) fi nns 
risk att den varma fuktiga luften kondenserar på kal-
la ytor såsom vindstak, fönster etc.
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