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Abstract 

 
Redistribution of moisture and the risk of mould on 

timber in timber packages 
 

The background to this project is the discussion on the risk of the growth of mould in 

timber packages that has been in progress within the WoodBuild research project for a 

long time. A report from 2009 (Nilsson 2009) assessed the risk of mould growth as 

relatively high, but there is no proof of whether this is the case in practice. There has also 

been discussion of what the moisture conditions are to which timber in packages of 

timber is exposed, and this is another area of which there is a lack of knowledge. Some 

workers claim that mould does not grow in packages of timber. Against this claim is the 

fact that it is not possible to determine with the naked eye whether an apparently clean 

and unstained piece of timber has been attacked by mould: this can be done only by 

microbiological analysis. This means that invisible mould growth is hardly likely to be 

seen in practice. In addition, other investigations (Olsson et al 2010), (Olsson 2011) have 

reported finding mould growth in timber packages.   

 

The purpose of this investigation is to improve our knowledge of the time taken by, or 

needed for, redistribution of moisture and stabilisation of moisture content in pieces of 

timber in timber packages, and to investigate the importance of moisture content in 

combination with storage temperature and storage time as far as their effect of mould 

growth is concerned.  

 

Results:  

 Redistribution of moisture in the cross section of timber pieces takes about two 

weeks. 

 Measurements and calculations both indicate a difference of about 4 percentage 

points in the moisture content between the surface and the centre of timber pieces 

after redistribution of the moisture, with the entire piece having a value of 80 % 

relative humidity.   

 Some pieces of timber that were tested at 80 % RH (equivalent to 18 % average 

moisture content) and 15 °C developed mould within six weeks, but there were 

also other pieces that had developed no mould at all after 16 weeks.   

 In 2009, calculations of the tendency of three timber stores to develop mould 

growth (based on the temperatures in the stores) indicated that timber in packages 

with an average moisture ratio of 18 % suffered from mould growth when stored 

in summer temperature.  

 

Conclusions:  

 The possibility of utilising the surface of a timber piece because it is drier than 

the centre of the piece after drying in order to extend the storage time of the 

packages seems quite slight (a few weeks at best, as there is often sometime 

between drying and final machining of the timber at the sawmill).   

 Moisture content differ at different depths in the timber when complete moisture 

equilibrium conditions have been established.  This phenomenon, known as 

hysteresis, is in good agreement with earlier knowledge described in the 

literature.   

 Timber packages with an average moisture content of 17 % or above can be 

regarded as vulnerable materials, i.e. there is a risk of mould growth if the 

temperature is favourable and they are stored for a sufficiently long time.   
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 An average moisture content of 16 % in the pieces of timber is not regarded as 

presenting any direct risk of mould growth in a packages of timber. Individual 

pieces with an average moisture content over 16 % are equivalent to a relative 

humidity of over 75 %, which means that there is a risk of mould growth, 

particularly if the pieces are next to each other.  The fact that timber with a higher 

moisture content can tend to be grouped together has been noted in an earlier 

investigation (Malmgren et al. 2005). 

 There seems to be a considerable variation in the propensity of timber to develop 

mould.   

 

Recommendations:  

 The average moisture content in a package of timber should not exceed 16 % if it 

is to be stored in a heated area or outdoors in the summer.   

 A surface moisture content above 14 % presents a risk of mould growth.  Steps 

should be taken to reduce the timber’s moisture content, particularly in heated 

storage areas or outdoors during the summer.   

 There is no direct risk of mould growth on timber with average moisture content 

of 17-18 %, if it is stored cold (e.g. under 10 °C), but there is a risk if it is stored 

outdoors during the summer or indoors for about a month. A maximum storage 

time can be determined by calculating the risk of mould growth in the particular 

climatic conditions of the storage.   

 A more statistically supported quantitative investigation should be performed, in 

order to be able to state the proportion of pieces of timber with elevated moisture 

content that end up adjacent to each other. This would provide material for 

assessing the risk of mould growth on individual pieces of timber in the package.   
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Förord  
 

 

Denna studie är ett delprojekt inom WoodBuild, initierat inom ramen för branschforsk-

ningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. Programmet finansieras gemen-

samt av staten, näringslivet och andra intressenter inom, eller med anknytning till, den 

svenska skogs- och träindustrin.      

 

Livslängds- och beständighetsfrågorna har på senare år fått ökad aktualitet. En viktig or-

sak till detta är att det i EU:s byggproduktdirektiv (CPD) utpekas sju väsentliga krav, som 

byggprodukter skall uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. Detta innebär i sin tur 

krav på deklaration av bland annat beständighet och livslängd. I Boverkets byggregler har 

kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts. Forskningsprogrammet WoodBuild utgår 

från såväl CPD som BBR och tar ett helhetsgrepp om beständighetsfrågor för trä i 

klimatskärmen och utomhus ovan mark. Den övergripande målsättningen är att öka kun-

skaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssyn-

punkt, hållbart träbyggande till byggindustrin. Detta skall ske genom framtagande av ny 

kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets 

resistens mot biologiska angrepp. 

 

Tack till Fredrik Öhnell och Jimmie Bergkvist, Vidas sågverk i Borgstena som upplät 

virke för fuktkvotsmätning och provuttag. 

 

Tack till skogs- och träindustrins representanter för synpunkter. 

 

Tack till Lars-Olof Nilsson som författat kapitel 6, Tord Isaksson på LTH som utfört 

beräkningar av MRD-index och Pernilla Johansson och Gunilla Bok, båda SP, som 

författat kapitel 9. 

 

Tack till Ingemar Samuelson och Kristina Mjörnell, båda SP, för värdefulla synpunkter. 
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Sammanfattning 
 

Inom forskningsprojektet WoodBuild har risken för mikrobiell påväxt i virkespaket 

diskuterats länge. 2009 bedömdes risken för mikrobiell påväxt som relativt stor i en 

rapport (Nilsson 2009), men bevis på huruvida det stämmer i praktiken saknas. Det har 

också diskuterats vilka ytfukttillstånd virkesstycken exponeras för inuti virkespaket och 

att sådan kunskap saknas. Vissa hävdar att det inte förekommer mikrobiell påväxt i 

virkespaket. Det som talar emot är att det inte går att avgöra med blotta ögat om ett till 

synes rent och fläckfritt (icke missfärgat) virke är angripet av mikrobiell påväxt utan det 

krävs en mikrobiologisk analys (Johansson 2012). Det vill säga att osynlig mikrobiell 

påväxt knappast uppmärksammas i praktiken. Dessutom finns det studier (Olsson et al 

2010), (Olsson 2011) där mikrobiell påväxt i virkespaket konstaterats med 

mikrobiologisk analys.  

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen dels om tiden för fuktomfördelning i 

virkesstycken i virkespaket, dels om betydelsen av fuktinnehåll i kombination med lag-

ringstemperatur och lagringstid med avseende på mikrobiell påväxt. 

 

Resultat  

 Fuktomfördelning i virkesstyckets mittsnitt tar ungefär två veckor. 

 Både mätningar och beräkningar uppvisar ungefär 4 %-enheters skillnad i fukt-

kvotsvärde mellan regelvirkets yta och mitt efter fuktomfördelning då hela regel-

virket hade 80 % RF.  

 En del virke som provades vid 80 % RF (motsvarar 18 % medelfuktkvot) och 

15 °C fick mikrobiell påväxt inom 6 veckor men det fanns också virke där inte 

mikrobiell påväxt uppkom alls inom 16 veckor.  

 Beräkning av MRD-index för virke hos tre virkeslager (baserat på temperaturen i 

dessa virkeslager) år 2009 gav risk för mikrobiell påväxt inuti virkespaket med 

18 % medelfuktkvot  vid lagring under en sommarperiod. Även en medelfuktkvot 

på 17 % gav en tillväxtstart. 

 

Slutsatser 

 Möjligheten med att utnyttja virkesytan för att den är torrare än virkesmitt efter 

torkning för att förlänga lagringstiden hos virkespaket verkar vara ganska liten 

(några veckor i bästa fall eftersom det ofta åtgår tid mellan torkning och hyvling 

på sågverket). 

 Regelvirkets tvärsnitt får olika fuktkvoter vid fullständig fuktjämvikt. Detta 

stämmer väl med tidigare kunskap från litteraturen och fenomenet kallas hysteres. 

Detta innebär att en förhållandevis låg ytfuktkvot kan motsvara en hög fuktighet. 

 Ett virkespaket med medelfuktkvot på 17 % och högre, har förmodligen 

begränsad lagringstid sommartid eller under uppvärmda förhållanden, det vill 

säga att det finns risk för mikrobiell påväxt vid gynnsam temperatur och 

tillräcklig lång lagringstid. 

 Fuktkvot på 16 % i enskilda virkesstycken bedöms inte utgöra någon risk för 

mikrobiell påväxt i ett paket. Virkesstycken med fuktkvot på 17 % och mer 

motsvarar en RF över 75 %, varför det finns en risk för mikrobiell påväxt 

framförallt om sådana virkesstycken hamnar intill varandra. Att virke med högre 

fuktkvot kan hamna koncentrerat, intill varandra, har konstaterats i en tidigare 

studie (Malmgren et al. 2005). 

 Det finns en stor variation i mögelresistens hos olika virkeskvaliteter.  
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Rekommendationer 

 Virkespaket bör inte överskrida 16 % medelfuktkvot om det ska lagras i upp-

värmda utrymmen eller sommartid i utomhustemperatur.  

 För virkesstycken med medelfuktkvoter på 17-18 % finns det ingen direkt risk för 

mikrobiell påväxt om det lagras kallt (t ex under 10 °C), däremot om det lagras 

utomhus sommartid eller inomhus under någon månad. En maximal lagringstid 

kan bestämmas genom att beräkna MRD-index för de förhållanden som kan 

komma att råda.   

 Långvarig ytfuktkvot  av 15 % och mer i regelvirke kan utgöra en risk för 

mikrobiell påväxt. Åtgärder bör vidtas för att sänka fuktkvoten i virket 

framförallt i uppvärmda lagringsutrymmen eller sommartid i utomhustemperatur. 

 En mer statistisk underbygd mätstudie bör göras för att kunna redogöra för ande-

len virkesstycken med förhöjd fuktkvot som hamnar intill varandra. Detta skulle 

kunna ge ett underlag för att kunna bedöma risken för mikrobiell påväxt på 

enskilda virkesstycken i virkespaket. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Inom WoodBuild har risken för mikrobiell påväxt i virkespaket diskuterats länge. 2009 

bedömdes risken för mikrobiell påväxt som relativt stor i en lägesrapport (Nilsson 2009), 

men bevis på huruvida det stämmer i praktiken saknades. Vissa hävdar att 

kammartorkade virkesstycken håller sig torra på ytan länge i virkespaket samt att 

spridningen i fuktkvot mellan virkesstycken gör att fuktigheten inte hinner bli kritisk för 

mikrobiell påväxt innan användning. Dock finns det några fält- och laboratoriestudier 

som publicerats därefter som pekar på att det kan förekomma mikrobiell påväxt men i 

begränsad omfattning (Olsson et al. 2010), (Olsson 2011). Dessa studier framhåller även 

att mikrobiologisk analys krävs för att avgöra påväxt på virkesytor eftersom riklig påväxt 

ofta inte är synlig för blotta ögat. Vissa anser att mikrobiell påväxt på virke inte är ett 

problem eftersom användarna i så fall skulle reagera. Detta kan vara en förklaring till 

varför vissa anser att mikrobiell påväxt i virkespaket inte förekommer eftersom det inte 

går att avgöra om ett till synes rent och fläckfritt (icke missfärgat) virke är angripet av 

mikrobiell påväxt med blotta ögat (Johansson 2012).  

 

Virke kan angripas av mikrobiell påväxt över 75 % RF (relativ fuktighet) i kombination 

med gynnsam temperatur och tillräckligt lång varaktighet (Johansson 2012). Detta 

motsvarar för trämaterial en medelfuktkvot över 16 % och en ytfuktkvot på ungefär15-18 

% beroende på om materialet är i en uppfuktnings- eller uttorkningsfas (Nevander & 

Elmarsson 1994). Mikrobiell påväxt kan undvikas om en eller flera av dessa tre 

parametrar begränsas, såsom fukt, temperatur och lagringstid (Johansson 2012). Det 

säkraste sättet att undvika mikrobiell påväxt är förmodligen att begränsa fuktinnehållet 

eftersom både lagringstemperatur och -tid kan variera under leverans- och 

lagringsprocessen. Påväxt på virke i virkespaket har nyligen påträffats i två fältstudier 

som omnämnts ovan där virkets fuktkvoter på 0 till 10 mm trädjup inte översteg 18 % vid 

mättillfället. En exakt förklaring till detta kunde inte ges eftersom processen före 

virkesleverans inte ingick i de studierna. Frågor som behöver besvaras är: 

 Överskrider normalt torkat virke kritiskt fukttillstånd under lagring på grund av 

sitt totala fuktinnehåll trots att ytan är relativt torr efter torkning? 

 När uppkommer mikrobiell påväxt på virke i virkespaket? 

 

År 2012 enades berörda aktörer i AMA Hus 11 (Svensk Byggtjänst 2012) om målfukt-

kvot 16 % och torkningskvalitet standard enligt SS-EN 14298:2004 (SIS 2004) för leve-

rans av inbyggnadsvirke. Detta innebär att den verkliga fuktkvoten som benämns medel-

fuktkvot får ligga inom 13,5-18 %, och att 93,5 procent av alla virkesstycken skall ligga 

inom 11,2 och 20,8 % fuktkvot. Mätningen görs på virkesdjupet 0,3 x tjockleken och 0,3 

x bredden. Dessutom får virkespaket levereras med en medelfuktkvot på maximalt 18 % 

vilket är över det kritiska värdet för mikrobiell påväxt på trä utifrån resonemanget ovan. 

Dock krävs ytterligare förutsättningar såsom att virket måste bli utsatt för gynnsam 

temperatur under varaktighet och att virkesytan intar en någorlunda fuktjämvikt med 

virkesmitt för att mikrobiell påväxt ska kunna uppkomma på virket.  

 

Vid accelererad torkprocess i kammartork får virket en kraftig fuktkvotsgradient (Esping 

et al 2005). Det innebär att fuktkvoten blir högre inuti än på ytan hos nytorkade virkes-

stycken. Dessutom fås fuktkvotsskillnader mellan och inom respektive virkesstycken i 

virkespaket beroende på bland annat densitetsskillnader i virket. Omfördelningen av fukt 

i packade och emballerade paket eller enbart packade paket går sannolikt väldigt lång-

samt framförallt i virkets längsled vilket uppmärksammats i tidigare studier (Segerholm 

1998) och mellan virkesstycken som inte ligger direkt i kontakt med varandra.  
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Däremot råder det en oklarhet om hur snabbt en fuktomfördelning sker i tvärsnittet hos 

virkesstycket och mellan virkesstycken som ligger intill varandra. Hur lång tid tar det för 

virkesstycken att börja närma sig fuktjämvikt på virkesytan i den punkt som ställer in sig 

snabbast? Detta är intressant om det kan användas för att ge en ökad lagringstid för virke 

som har för hög fuktkvot med avseende på risk för mikrobiell påväxt. 

 

I en studie av studenter från Högskolan i Borås (Malmgren et al. 2005) mättes fuktkvot i 

samtliga virkesstycken i ett virkespaket. Paketet var 5-sidigt emballerat och virket hade 

en dimensionen av 45x70 mm. Resultatet visade att det fanns en koncentration av 

virkesstycken med förhöjda fuktkvoter intill varandra. Det kan därför inte uteslutas att 

virkespaket kan ha virkesstycken med förhöjda fuktkvoter intill varandra. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen, dels om tiden för fuktomfördelning i 

virkesstycken i virkespaket, dels om betydelsen av fuktinnehåll i kombination med 

lagringstemperatur och lagringstid med avseende på möjlig risk för mikrobiell påväxt.  
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2 Översiktlig beskrivning av metoder och av-

gränsning 
 

I denna rapport har det inte funnits möjlighet att genomföra en statistiskt säkerställd fält-

undersökning varför den har begränsats till beräkningar, laboratoriemätningar och ett 

mindre fältförsök som redovisas i kapitlen 6-10. I detta kapitel ges en översiktlig 

beskrivning. 

 

2.1 Beräkning av fuktomfördelning i virkesstycken 
 

Beräkning av fuktomfördelning valdes för en vanlig virkesdimension 45x195 mm. Fukt-

kvoten har baserats på målfuktkvot 16 % och max tillåten medelfuktkvot på 18 % enligt 

AMA Hus 11 (Svensk Byggtjänst 2012). 

 

Beräkning har gjorts på virkesdimension 45x195 mm med två medelfuktkvotsnivåer, 

16 % och 18 %. Medelfuktkvoten har antagits vara lika i närliggande virkesstycken. De 

beräkningsverktyg som användes heter ”VaDau” för tvådimensionell beräkning och KFX 

för endimensionell beräkning. 

 

2.2 Uppföljande mätning på virkesbitar 
 

Provuttag i form av två provbitar från varje virkespaket gjordes den 12 och 13 september 

2012 från tre relativt nytorkade virkespaket med virkesdimension 47x200, 47x150 och 

47x100. Dessa provuttag gjordes före slutbearbetning/hyvling av regelvirket. Dimension 

21x88 (hyvlad spont) hade torkats en månad före provuttag. Provbitarna kapades till en 

längd av 600 mm. Provbitarna förseglades i samband med provtagning. 

Fuktomfördelning studerades därefter ingående i laboratorium genom mätning av RF 

enligt Nordtest metod 475 och fuktkvot (Esping et al 2005). 

  

I samband med provuttag utfördes medelfuktkvotsmätning av virkespaket enligt SS-EN 

13183-2 och CEN/TS 12169:2011 (SIS 2003), (SIS2011). Både provuttag och fältmät-

ning gjordes på ett och samma sågverk. 

 

Det regelvirke av gran som fanns att tillgå för fuktkvotsmätning hade torkats 7-8 dagar 

före sågverksbesöket enligt uppgift. Virket låg ströat och hade inte hyvlats. Hyvlad spont 

var paketerad och emballerad på 5-sidor och torkningen hade skett ungefär 4 veckor före.  

 

Uppföljningen syftar till att kontrollera rimligheten i beräkning samt ska ge en praktisk 

uppfattning om fuktomfördelning hos virke, och för olika virkesdimensioner i virkes-

paket. Syftet med fuktkvotsmätning på sågverket var framförallt att redovisa vilket fukt-

innehåll virkespaketet hade där materialprovtagning gjordes. 

 

2.3 Provning av mikrobiell tillväxt 
 

Provning av mikrobiell tillväxt utfördes på hyvlat virke (36 materialprover) från tre olika 

virkeslager hos småhusfabriker i Götaland. Provtagning skedde i samband med en 

tidigare studie (Johansson & Bok 2011). Proverna utsattes för ett konstant klimat på 80 % 

RF och 15 °C i laboratorium i 110 dagar. 

 

Provningen ska ge svar på vad som händer, med avseende på mikrobiell påväxt, med 

virkesytor i virkespaket som hamnar i en luftfuktighet av 80 % RF (motsvarar 18 % 

medelfuktkvot vid fuktjämvikt) och 15 °C. Temperaturen valdes utifrån att medeltempe-
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raturen sommartid (juni-augusti) ligger ungefär kring 15 °C för södra och mellersta 

Sverige (Nevander & Elmarsson 1994), (Olsson et al 2010).  

  

2.4 Beräkning av MRD-index 
 

Beräkning av MRD-index inuti virkespaket. Beräkningarna har baserats på följande tre 

RF-nivåer 78 %, 80 % och 82 % vilket motsvarar en medelfuktkvot i virkespaket på 

ungefär 17-19 %. Temperaturer i beräkning är baserad på fältmätningar (Olsson 2010) 

från tre virkeslager under perioden oktober 2008 till oktober 2009 vilket enbart 

representerar det året och kan skilja sig gentemot andra år.  

 

Beräkning ska ge en inblick om huruvida mikrobiell påväxt kan uppkomma inuti 

virkespaket som lagras i kallager eller utomhus under tak.  
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3 Resultatsammandrag 
 

Genomförande och resultat från beräkningar, laboratorie- och fältmätningar redovisas in-

gående i kapitlen 6-10. Sammandrag eller exempel på resultat redovisas i detta kapitel. 

 

3.1 Fuktomfördelning i virkesstycke 
 

3.1.1 Beräkning   
 

 

a)        b)  

Figur 1.  Diagram a och b visar beräkningsresultat av RF respektive fuktkvot (u) på olika djup 

från ytan för virkesdimension 45x195 mm med medelfuktkvot på 18 %. Respektive 

kurva representerar omfördelningstiden i dygn efter kammartork för ett virkesstycke 

inuti ett virkespaket. Det förutsattes i beräkning att intilliggande virkesstycken hade 

samma fuktkvot.  

 

3.1.1.1 Kommentarer 
 

Beräkning visar att det tar ungefär 2 veckor för virkesytan att hamna nära fuktjämvikt, se 

Figur 1. Omfördelningen går således relativt snabbt. De sista två procentenheterna i RF 

som krävs för att nå i princip fuktjämvikt ser ut att ta ytterligare 2 veckor. Beräkningen är 

gjord för den punkt i virkestvärsnittet där fuktomfördelningen sannolikt går snabbast, för 

virkesdimension 45x195 mm, under förutsättning att närliggande virkesstycken har 

samma fuktkvot. Det blir slutligen ungefär 4 procentenheters skillnad i fuktkvotsvärde 

mellan mitten (19 %) och på ytan (15 %) vid fuktjämvikt trots samma RF (80 %) i hela 

tvärsnittet. Skillnaden beror på hysteres (Nilsson 1988). Detta innebär att en 

förhållandevis låg ytfuktkvot (15 %) kan motsvara en ganska hög fuktighet (80 % RF).  
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3.1.2 Mätning 
 

 

Figur 2.  Uppmätt RF under ungefär två månaders uppföljning av förseglad provbit (nr. 32) 

virkesdimensionen 47x200 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar 

olika mätdjup i virket (A är mitt i virket, B är mitt på den breda sidans yta och C är mitt 

på den smala ytan/kanten).  

 

  

a)       b) 

Figur 3.  Diagram a och b visar uppmätt fuktkvot på 6 olika djup och för tre olika avstånd från 

kant (t.ex. 0,3 x bredd). Figurerna är uppdelade i mätningar före (2012-09-14) och efter 

(2012-11-05) långvarig uppföljning, för virkesstycke (nr. 32) med dimension 47 x 200 

mm. Observera att mätpunkten före och efter har hållits isär med ett inbördes avstånd av 

cirka 100 mm för att undvika påverkan från stifthål samt att mätpunkter för RF och 

fuktkvot hölls isär med 300-400 mm inom provbiten. 
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Tabell 1.  Sammanställning av fuktomfördelning för fuktkvot. Jämförelse mellan före och 

efter två månaders uppföljning av förseglade prover. Mätpunkt A är mitt i virket 

och B är mitt på den breda sidans yta. 

Virkesnr. och 

dimension 

Före 

Fk i [%] 

Efter 

Fk i [%] 

Före 

RF i [%] 

 

Efter 

RF i [%] 

 79A (47x100) 17 16 72 68 

 79B (47x100) 13 12 72 68 

121A (47x100) 17 16 69 65 

121B (47x100) 12 12 69 65 

 99A (47x150) 17 16 70 66 

 99B (47x150) 14 13 69 64 

147A (47x150) 19 17 75 70 

147B (47x150) 11 13 73 70 

 32A (47x200) 20 19 83 83 

 32B (47x200) 14 15 82 82 

 67A (47x200) 17 19 74 71 

 67B (47x200) 12 13 74 72 

 40A (21x88) 18 17 76 75 

 40B (21x88) 15 15 76 75 

 
3.1.2.1 Kommentarer 
 

När det gäller laboratorieuppföljning av fuktomfördelning i ett virkesstycke (förseglad 

provbit nr 32) med virkesdimension 47x200 mm var RF och fuktkvot nära fuktjämvikt 

även vid provuttag på sågverket, se Figur 2. Både RF- och fuktkvotsvärden före och efter 

uppvisar relativt liten skillnad, se Figur 3. En viss del av fuktomfördelningen har troligen 

skett under 7-8 dagars lagring efter torkningen, vilket till viss del styrks av beräkning. 

Förmodligen har också omgivande klimat skyndat på ”omfördelningen” eftersom virket 

låg ströat efter torkning. Såsom i beräkningen erhölls också här en stor skillnad (ungefär 5 

procentenheter i skillnad) i fuktkvotsvärde mellan inuti och på ytan, vid fuktjämvikt på 83 

% RF. En jämförelse för samtliga provbitar visar liknande resultat, se   
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Tabell 1. Fuktkvotskillnaden i virkets tvärsnitt efter fuktomfördelning beror framförallt på 

hysteres (Nilsson 1988). Detta har också uppvisats i en tidigare fältstudie (Segerholm 

1998). 

 

3.2 Fuktkvot i undersökta virkespaket 
 

3.2.1 Mätning 

Tabell 2.  Redovisning av medelfuktkvot för ett virkespaket för varje dimension samt värden 

på min och max för enstaka virkesstycken.  

Virkespaket med 

virkesdimension 

Medelfuktkvot i 

virkespaket 

[%] 

Min fuktkvot i 

virkespaket 

[%] 

Max fuktkvot i 

virkespaket 

[%] 

47x100 16,5 14,5 19,3 

47x150 15,3 12,5 19 

47x200 16,7 13,9 20,1 

21x88 17,5* 16,5* 18,9* 
*Baserat på tre virkesstycken. 

 

3.2.2 Kommentarer 
 

Fuktkvotsmätning av regelvirke i tre olika paket är gjord på ett och samma sågverk, se 

Tabell 2. Mätningarna visar på en medelfuktkvot på högst 16,7 % och för enstaka 

virkesstycken blev fuktkvoten som högst 20,1 %.  

 

3.3 Provning av mikrobiell tillväxt vid 80 % RF 
 

Tabell 3. Redovisning av antal prover och antal med mikrobiell påväxt för respektive 

husfabrik. Bedömning av mikrobiell påväxt klass 2 innebär etablerad påväxt. 

 

3.3.1 Kommentarer 
 

Mikrobiell påväxt på virke vid 80 % RF och 15 ºC visar t.ex. att 13 procent av hyvlade 

spont blev angripna av mikrobiell påväxt vid en provtid av 41 dagar, se Tabell 3. 

Påväxten inträffade någon gång mellan 1-41 dagar eftersom analyserna gjordes efter 

följande dagar 41, 49, 64 och 110. Alla proverna med påväxt kom från en och samma 

fabrik (A). Alla prover med bedömning klass 2 efter 41 dagar hade påväxt med klass 3 

efter 110 dagar. Resultaten visar att 8 procent av regelproverna blev angripna under en 

provtid av 110 dagar och påväxten inträffade någon gång mellan 65-110 dagar. 

 

3.4 MRD-index i virkespaket 
 

3.4.1 Beräkning  
 

 Råspont Reglar 

Fabrik Totalt antal 

prover 

Antal prover med 

påväxt minst klass 2 

efter 110 dagar 

Totalt antal 

prover 

Antal prover med 

påväxt minst klass 2 

efter 110 dagar 

A 10 4 (3 efter 41 dagar) 3 0 

B 7 0 6 0 

C 6 0 3 1 

Summa 23 4 12 1 
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Det har utförts en beräkning av MRD-index för virkespaket med en antagen konstant RF 

på 80 % och temperaturvärden från ett års fältmätningar i tre virkeslager. 

 

 

Figur 4.  MRD-index i virkespaket med antagen RF på 80 % och uppmätt temperatur bredvid 

virkespaket. Beräkningarna är gjorda för tre olika virkeslager under ett år, 2008-10-29 

till 2009-10-21.   
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3.4.2 Kommentarer 
 

Beräkning visar MRD-index ett vilket innebär att etablerad påväxt kan ha uppkommit i 

virkespaket med 80 % RF (motsvarar 18 % fuktkvot) som lagrats under tre 

sommarmånader, se Figur 4. Temperaturen har generellt sett varit lägre i utomhuslager (I) 

vilket gett lägre MRD-index. Under den kalla årstiden verkar det inte ha kunnat ske 

någon direkt tillväxt för något lager.  
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4 Slutsatser 
 

 Både beräkningar och mätningar visar att fuktomfördelningen går relativt snabbt. 

Fuktomfördelning i virkesstyckets mittsnitt tar ungefär 2 veckor. Möjligheten 

med att utnyttja virkesytan för att den är torrare än virkesmitt efter torkning för 

att förlänga lagringstiden hos virkespaket verkar vara ganska liten (några veckor i 

bästa fall eftersom det ofta åtgår tid mellan torkning och slutbearbetning på såg-

verket). 

 Virkets tvärsnitt får olika fuktkvoter trots att den intagit fuktjämvikt. Det är ett 

känt fenomen som benämns hysteres i litteraturen. En RF på 80 % i hela virket 

motsvarar en medelfuktkvot (0,3 x tjockleken) på ungefär 18 % och en ytfuktkvot 

på ungefär 15 %. I denna studie visar både beräkningar och mätningar att det 

verkligen blir en tydlig fuktkvotsskillnad på ungefär 4-5 procentenheter i virkets 

tvärsnitt (mellan ytan och mitt) trots att virket intagit fuktjämvikt. 

 Uppmätt regelvirke på sågverket uppfyllde målfuktkvot 16 %.  

 En del virke som provades vid 80 % RF och 15 ºC möglade inom 6 veckor men 

det fanns också virke som inte möglade alls inom 16 veckor. Det finns en stor 

variation i mögelbenägenhet hos olika virkekvaliteter. 

 Beräkning av MRD-index för virke från tre virkeslager (baserat på temperaturen i 

dessa virkeslager) år 2009 gav mikrobiell påväxt i virkespaket med medel-

fuktkvot på 18 % vid lagring under en sommarperiod. Även en medelfuktkvot på 

17 % gav en tillväxtstart. 

 En fuktkvot på 16 % i respektive virkesstycke bedöms inte utgöra någon risk för 

mikrobiell påväxt i ett virkespaket. Dock kan enskilda virkesstycken ha en för-

höjd fuktkvot ända upp till 20,8 % enligt aktuell fuktkvotsstandard. På dessa finns 

en risk för mikrobiell påväxt framförallt om sådana virkesstycken hamnar intill 

varandra. Att virke med högre fuktkvot kan hamna koncentrerat, intill varandra, 

har konstaterats i en tidigare studie (Malmgren el al 2005).  

 Virkespaket med medelfuktkvot på 17 % eller mer har förmodligen begränsad 

lagringstid sommartid eller under uppvärmda förhållanden, det vill säga att det 

finns en risk för mikrobiell påväxt vid gynnsam temperatur och tillräckligt lång 

lagringstid. Ju högre fuktkvot och temperatur desto större risk för mikrobiell 

påväxt vid lagring. 
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5 Rekommendationer 
 

 Virkespaket bör inte överskrida 16 % medelfuktkvot om det ska lagras i upp-

värmda utrymmen eller sommartid i utomhustemperatur.  

 För enskilda virkesstycken med fuktkvoter på 17-18 % finns det ingen direkt risk 

för mikrobiell påväxt om det lagras kallt (t ex under 10 °C), däremot om det 

lagras utomhus sommartid eller inomhus under någon månad. En maximal 

lagringstid kan bestämmas genom att beräkna MRD-index för de förhållanden 

som kan komma att råda.  

 Långvarig ytfuktkvot på 15 % och mer kan utgöra risk för mikrobiell påväxt på 

regelvirke. Åtgärder bör vidtas för att sänka ytfuktkvoten framförallt i uppvärmda 

utrymmen eller sommartid i utomhustemperatur.  

 Mögelresistensen kan skilja sig mellan olika virkespaket och virkespartier varför 

specifikt virke/produkter kan provas för att säkerställa dess verkliga 

mögelresistens framförallt om bättre motståndskraft än normalt ska kunna 

åberopas.  

 En mer statistisk underbygd mätstudie bör göras för att kunna redogöra för ande-

len virkesstycken med förhöjd fuktkvot som hamnar intill varandra. Detta skulle 

kunna ge ett underlag för att kunna bedöma risken för mikrobiell påväxt på 

enskilda virkesstycken i virkespaket. 
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6 Beräkning av fuktomfördelning i  

virkesstycken 
 

Författare: Lars-Olof Nilsson 

 

6.1 Bakgrund 
 

Inom WoodBuild har risken för mikrobiell påväxt i virkespaket diskuterats länge. 2009 

bedömdes risken för mikrobiell påväxt som relativt stor i en lägesrapport (Nilsson 2009), 

men med stor sannolikhet är de bedömningarna av risken för mikrobiell påväxt 

överdrivna, av två skäl: 

 

1. Spridningen i torkresultat är mindre än vad torkstandarden tillåter. 

2. Virkesytorna i ett virkespaket är torra efter torkningen och blir fuktiga först efter 

lång tid. 

 

Beräkningar nedan har initierats för att kunna bedöma punkt 2 ovan. 

 

6.2 Allmänt 
 

Virkesytorna hos olika virkesstycken i ett virkespaket med en viss medelfuktkvot har 

enligt uppgift en betydligt lägre fuktkvot än medelfuktkvoten, se princip Figur 5. 

 

 

Figur 5. Principiell fuktkvotsfördelning i ett virkespaket efter torkning. 

Det är RF som motsvarar fuktkvoten på virkesytan som bestämmer risken för mikrobiell 

påväxt. Så länge virkespaketet inte har öppnats kommer det att ta lång tid innan fukten 

har omfördelats så att ytorna får en fuktnivå som motsvarar medelfuktkvoten. På så sätt 

kommer varaktigheten hos fuktbelastningen på virkesytorna att bli avsevärt kortare än 

lagringstiden, som användes i ovan nämnda rapport (Nilsson 2009), se Figur 6. 

 

Om fuktfördelningen i virkesstyckena är känd är det en relativt enkel uppgift att beräkna 

hur snabbt RF på virkesytorna stiger när de packats i ett virkespaket. Förutom geometrin 

fordras fuktbindnings- och fukttransportegenskaper hos virket samt den temperaturnivå 

som är aktuell.  
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Figur 6.  Varaktighet hos fuktpåverkan på virkesytorna vid omfördelning av ursprungligen torr 

virkesyta jämförd med varaktighet (=lagringstiden) för virkespaketet vid jämnt fördelad 

kvarvarande fukt efter torkning. 

En parameter som gör en teoretisk analys särskilt svår är att fuktbindningsegenskaperna 

har en viss hysteres, dvs fuktbindningsegenskaperna är sådana att fuktkvoten är högre 

efter uttorkning än efter uppfuktning till samma RF. Virkesytorna har torkat före omför-

delningen men kommer att uppfuktas. Sambandet mellan fuktkvot och RF på virkesytan 

och i virket närmast virkesytan kommer att följa övergångskurvor mellan desorptions- 

och absorptionsisotermen, se Figur 7.  

 

 

Figur 7.  Principiell fuktkvotsfördelning efter omfördelning av kvarvarande fukt i virkesstyckena 

i Figur 5. 

Bortser man från denna parameter blir bedömningarna något på osäkra sidan. En nog-

grann teoretisk analys kan därför inte göras med t ex beräkningsverktyget Wufi, som 

varken beaktar hysteres eller övergångskurvor. Med verktyget ”VaDau” skulle det kunna 

göras, t o m i 2-D! 

 

Det är alltså fukthistorien (fuktkvot eller RF som funktion av tid) hos virkesytorna i ett 

virkespaket som skall kvantifieras. Eftersom virkesstyckenas medelfuktkvot varierar 

kommer olika ytor att få olika fukthistoria. Sannolikheten för att två virkesstycken med 

mycket hög medelfuktkvot kommer att hamna intill varandra i virkespaketet är liten, men 

inte försumbar. En undersökning bör därför göras för att kvantifiera den statistiska för-

delningen av fukthistorien.   
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6.3 Förutsättningar 
 

Beräkningar har baserats på följande förutsättningar: 

 

1. Virkesdimension 45x195 mm. 

2. Medelfuktkvot 18 % respektive 16 %; samma i alla virkesstycken. 

3. Temperatur +15 C under fuktomfördelningen.  

 

För att genomföra beräkningarna krävs dessutom att man gör vissa förutsättningar angå-

ende densitet, fuktbindnings- och fukttransportegenskaper samt ursprunglig 

fuktfördelning i virkesstyckena.  

 

Densiteten har antagits till 430 kg/m³. Sorptionsegenskaperna för virket har antagits enligt 

Ahlgren (1972), se Figur 8 diagram a. I diagram b ges desorptionskurvan omräknad till 

fukthalt i kg/m³ för densiteten 430 kg/m³.  

 

a)      b) 

Figur 8.  a) Sorptionskurvor för furu enligt Ahlgren, med scanningkurva 

b) Desorptionskurvan omräknad till fukthalt 

Fukttransportegenskaperna har antagits enligt Hedenblad (1998), vilka stämmer väl med 

egenskaperna enligt Nilsson (1988). De visas som fukttransportkoefficienten , med ång-

transport som fukttransportpotential, i Figur 9. Dessa koefficienter antas gälla i alla rikt-

ningar, oberoende av årsringsriktning. 
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Figur 9.  Fukttransportkoefficienten  [m²/s] som funktion av RF; datapunkter från Hedenblad 

(1998) 

Ursprunglig fuktfördelning, vid en viss medelfuktkvot, har bedömts på följande sätt, efter 

detaljerade diskussioner med Tom Morén, professor i Träfysik vid LTU i Skellefteå. Den 

viktigaste parametern är vilka fuktförhållanden man kan förvänta sig på virkesytorna efter 

torkning till en viss medelfuktkvot. Tom Morén gav följande information: ”… den fak-

tiska ytfuktkvoten är väsentligt högre, kan ligga i det intervall du anger, typ 11–14 %, 

dock snarare i underkant därav. Dom virkesmätningar som görs med torrviktsmetod 

bygger ofta på att man slicar 5 lameller och nr 1 och 5 får representera ytskiktet. I ett fall 

nyligen kört prov hamnade medelfuktkvoten på 15,6  % och ”ytskiktet” på 12. Nu är du ju 

intresserad av den faktiska ytans fuktkvot för modellering. Då landar du ju på ett lägre 

värde, dock alltid högre än jämviktsfuktkvoten i klimatet skulle därför säga rimligen i 

intervallet 8–12 % vid torkning till 18 % i medel”. 

 

Detta har tolkats som att fuktfördelningen uppkommit som om den torkats med diffu-

sionstorkning i ett klimat på +20 °C och 40 % RF, vilket ger en ytfuktkvot på strax över 

10 % enligt Figur 8. 

 

Den ursprungliga fuktfördelningen har därför beräknats med en 2D-beräkning, se nedan, i 

ett klimat med 40 % RF runt om virkesstyckena, tills en medelfuktkvot på 18 respektive 

16 % har nåtts. Denna fuktkvotsfördelning har sedan använts som startvillkor för beräk-

ning av fuktomfördelning i virkespaket. 

 

6.4 Beräkning av ursprunglig fuktfördelning 
 

Den ursprungliga fuktfördelningen vid respektive medelfuktkvot måste beräknas med ett 

verktyg som möjliggör beräkningar i 2D. Här har ett verktyg använts som heter VaDau 

(Hedberg 1988) som utnyttjar 20x20 celler, varav de närmast den yttre ramen används för 

att ange randvillkoren.  

 

Eftersom virkesstycket torkar på alla sidor kan symmetrin utnyttjas till att göra beräk-

ningarna för bara en fjärdedel av det 45x195 mm stora virkesstycket, se Figur 10 och 

Figur 11. 
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Figur 10.  Beräknad fuktfördelning i ett virkesstycke med dimensionen 45x195 mm som torkat i 

samma klimat kring alla ytor. 

 

 

Figur 11.  Av symmetriskäl görs beräkningarna för den övre högra fjärdedelen. 

 

Beräknade RF-fördelningar och fuktkvotsfördelningar i denna fjärdedel visas nedan i 

Figur 12 och Figur 13 för de två medelfuktkvoterna 18,1 respektive 16,1 %. 

 

 
 

 

Figur 12. Beräknade RF(x,y) (överst) och fuktkvoter u(x,y) vid medelfuktkvoten 18,1 %. 
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Figur 13. Beräknade RF(x,y) (överst) och fuktkvoter u(x,y) vid medelfuktkvoten 16,1 %. 

 

6.5 Beräkning av fuktomfördelning i 2D, utan 

scanningkurvor 
 

Den ursprungliga fuktfördelningen vid respektive medelfuktkvot har sedan använts för att 

beräkna fuktomfördelningen i ett virkespaket genom att ”symmetrin” i virkespaketet ut-

nyttjats. Om alla virkesstycken har samma fuktförhållanden kommer ingen fukt att utby-

tas mellan dem. Över gränsytan mellan dem sker det då ingen fukttransport, dvs virkes-

ytorna kan i beräkningen betraktas som förseglad. 

 

De första beräkningarna har gjorts genom att använda samma desorptionskurva för alla 

celler, dvs utan hänsyn till hysteres och scanningskurvor. Resultaten redovisas här bara 

för det värsta tvärsnittet, ett lodrätt mittsnitt i Figur 11, dvs den vänstra kanten av fjärde-

delen. I nedanstående diagram visas detta dels som RF-fördelning vid olika tidpunkter 

och dels som RF på virkesytan som funktion av tiden. 

 

   

a)      b) 

Figur 14.  Beräknad RF-fördelning i mittsnittet (a) och RF på virkesytan mitt på flatsidan (b) vid 

olika tidpunkter under omfördelning från medelfuktkvoten 18,1 %. 
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a)       B) 

Figur 15.  Beräknad RF-fördelning i mittsnittet (a) och RF på virkesytan mitt på flatsidan (b) vid 

olika tidpunkter under omfördelning från medelfuktkvoten 16,1 %. 

För att kunna ta hänsyn till hysteres och utnyttja scanningskurvor måste en scannings-

kurva beskrivas för varje cell som kommer att uppfuktas. Detta innebär att mer än 40 % 

av cellerna (>160 celler!) måste ha en sådan, individuell scanningskurva. Detta är orim-

ligt. Istället görs beräkningar i 1D i det värsta snittet, det lodräta mittsnittet i Figur 11. 

Med 10 celler i ett sådant snitt är det bara fyra som behöver scanningskurvor. 

 

6.6 Beräkning av fuktomfördelning i 1D, utan 

scanningskurvor 
 

Den ursprungliga fuktfördelningen i mittsnittet vid respektive medelfuktkvot har använts 

som startfördelning för en 1D-beräkning av fuktomfördelningen med hjälp av ett 

beräkningsverktyg som heter KFX (Rodhe 2003) där vänstra kanten av virkesstyckets 

fjärdedel beskrivs med 10 lika stora celler. Desorptionskurvan i Figur 8, diagram B och 

fukttransportkoefficienten i Figur 9. användes för de första beräkningarna, utan hänsyn 

till hysteres. 

 

Resultaten visas i Figur 16 respektive Figur 17 för de båda medelfuktkvoterna. Att 

hysteres inte beaktats ses tydligt genom att fuktkvoten utjämnas till samma värde genom 

hela tvärsnittet. 

 

 

a)      b) 

Figur 16.  Beräknad fuktomfördelning från medelfuktkvoten 18 %, utan hysteres, både för RF i 

diagram a och fuktkvot (u) i diagram b. Kurvorna representerar antal dygn. 
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a)       b) 

Figur 17.  Beräknad fuktomfördelning från medelfuktkvoten 16 %, utan hysteres, både för RF i 

diagram a och fuktkvot (u) i diagram b. Kurvorna representerar antal dygn. 

I nästa avsnitt redovisas beräkningar med hänsyn till hysteres. 

 

6.7 Beräkning av fuktomfördelning i 1D, med 

scanningskurvor 
 

För att kunna ta hänsyn till hysteres måste scanningskurvor konstrueras för varje cell som 

kommer att uppfuktas under fuktomfördelningen. Av Figur 16 och Figur 17 framgår det 

att detta gäller de fyra vänstra cellerna. Dessa ska då ha olika scanningskurvor och olika 

vid respektive medelfuktkvot. Dessa redovisas i nedanstående två figurer. 

 

 

 

Figur 18.  Konstruerade scanningskurvor för de fyra cellerna med olika startfuktnivå vid omför-

delning från en medelfuktkvot av 18 %. 
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Figur 19.  Konstruerade scanningskurvor för de fyra cellerna med olika startfuktnivå vid omför-

delning från en medelfuktkvot av 16 %. 

Resultaten visas i Figur 20 för de båda medelfuktkvoterna. Att hysteres beaktats ses tyd-

ligt genom att fuktkvoten nu inte utjämnas till samma värde genom hela tvärsnittet. Istäl-

let blir det lägre fuktkvoten i de övre 10 millimetrarna av virkesstycket. 

 

 

a)      b) 

Figur 20.  Beräknad fuktomfördelning från medelfuktkvoten 18 %, med hysteres, både för RF 

diagram a och fuktkvot (u) i diagram b. Kurvorna representerar antal dygn. 
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a)       b) 

Figur 21.  Beräknad fuktomfördelning från medelfuktkvoten 16 %, med hysteres, både för RF i 

diagram a och fuktkvot (u) i diagram b. Kurvorna representerar antal dygn. 

 

Av figurerna framgår också att RF blir något högre då man tar hänsyn till hysteres. När 

40 % av tvärsnittet följer scanningskurvor vid fuktomfördelningen har denna del en lägre 

fuktkapacitet och RF blir högre, då fuktkvoten ökar, än utan scanningskurvor. 

 

Tidsförloppet hos RF på virkesytan under fuktomfördelningen visas i nedanstående Figur 

22. 
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Figur 22.  RF på virkesytan i det svåraste snittet som funktion av tiden under fuktomfördelningen. 

Medelfuktkvot 18 % (övre figur) respektive 16 %. 

 

6.8 Kommentarer 
 

Nästan hela omfördelningen av fukt tog 15 dygn, se Figur 20 och Figur 21.  

 

Det kan ses tydligt när hysteres beaktats genom att fuktkvoten inte utjämnas till samma 

värde genom hela tvärsnittet. Istället blir det lägre fuktkvoter i de övre 10 millimetrarna 

av virkesstycket, se Figur 20 och Figur 21. 

 

Absolutvärdena i beräkningarna beror på hur exakt man beskriver sorptionskurvorna. Om 

man t ex ska göra bedömningar vid olika temperaturer bör också sorptionskurvans 

temperaturberoende inkluderas. 
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7 Mätning av fuktkvot i virke och efter 

fuktomfördelning 
 

7.1 Metod och genomförande 
 

Ett sågverk besöktes i Västra Götaland 12-13 september 2012. Sågverket erbjöd sig att 

lyfta fram virket till en yta under tak där fuktkvotsmätning kunde ske, vilket gjordes. 

Utetemperaturen var 10-15 °C och mestadels sol. Virket valdes med utgångspunkt i att 

det inte hade fått gå längre tid än ungefär en vecka efter torkning samt att mätning skulle 

ske på fyra virkesdimensioner. Sågverket kunde då erbjuda sågat regelvirke av gran med 

följande dimensioner 47x100, 47x150, 47x200 som hade torkats ungefär 7-8 dagar före 

besöket enligt uppgift. Dessutom fanns hyvlad spont (21x88) av gran, 5-sidigt emballerat, 

som hade torkats för 4 veckor sedan.  

 

Ett givet antal virkesstycken valdes ut från respektive virkespaket enligt EN 12169:2011 

för fuktkvotsmätning. För virkespaket med dimension 47x150 och 47x200 har även det 

översta lagret beaktats vid urval vilket inte ingår enligt EN 12169:2011. Dessutom 

begränsades antal virkesstycken för dimensionen 47x100 till ungefär hälften av virkes-

paketet. För virkesdimension 21x88 begränsades antal virkesstycken till tre samt att ur-

valet påbörjades i fjärde skiftet för att undvika direkt påverkan från mellanlägg.  

 

Mätning av fuktkvot på virke gjordes med resistansmätare (Fabrikat: Protimeter Timber-

master med hammarelektrod och isolerade stift) enligt EN 13183-2. Mätosäkerheten upp-

skattas vara bättre än ±1,2 % -enheter inklusive utvidgad mätosäkerhet (k=2). Mätinstru-

mentet var kalibrerat med spårbarhet till normal/riksmätplats och mot Träteks fuktkvots-

kurva (Esping & Samuelsson 1994). Temperaturkompensering utfördes.  

 

Mätpunktens placering framgår av Figur 23. Fuktkvotsmätning gjordes på virkets mitt 

alltså långt från ändarna. Dessutom togs materialprover genom att en provbit med läng-

den 600 mm kapades från mitten av två slumpvis valda virkesstycken utifrån de utvalda. 

Provbitarna förseglades direkt med en temporär plastfolie och transporterades skyddat 

från solljus och övervärme till laboratorium. Fuktkvoten i provbitarna mättes mer ingå-

ende på flera djup, ytan (se Figur 24) och för olika avstånd från kanten. Därefter försegla-

des provbitarna tillsammans med inmonterade RF-givare. De förvarades i ungefär två 

månader, se förvaringsklimat och metod för mätning i kapitel 7.3. En förnyad fuktkvots-

mätning gjordes efter cirka två månader bredvid den förra fuktkvotsmätningen med ett 

inbördes avstånd av cirka 100 mm. 
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Figur 23.  Mätpunkten placeras minst 300 mm från änden och 0,3 x virkets tjocklek och 0,3x 

virkets bredd från kanten. Bilden är hämtad ur ”Hantera virket rätt” (Svensk Trä 2012). 

 

Figur 24.  Stiften på hammarelektroden lutas för att den konade spetsens yta ska anligga mot 

träytan. Bilden är hämtad ur ”Hantera virket rätt” (Svenskt Trä 2012). 

 

7.2 Mätresultat 
 

I detta kapitel redovisas: 

 Placering av virkesstycken i virkespaket.  

 Vilka virkesstycken som slumpvis valdes ut för fuktkvotsmätning. 

 Uppmätt fuktkvot på tre virkesdjup.  

 Tre virkesstycken valdes ut för ytterligare fuktkvotsmätning på många djup och 

avstånd från kant. Från två av dessa togs provbitar som förseglades och följdes 

upp med mätningar under ungefär två månader. Mätvärden redovisas i tabell-

form. Mätvärden för hälften av provbitarna redovisas också i diagram i kapitel 

7.3. 
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X = Kryssade virkesstycken exkluderades. 

(-) = Streckade rutor i tabeller saknar mätvärde på grund av förlångt inslag av mätstift 

eller bortrationalisering för att minska mättiden.  

 

7.2.1 Virkesstycken med dimension 47x100 mm 
 

- x x x x x x x x x - x x x 

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

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

99 100 101 102 103 104 105 106 106 105 109 110 111 112 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x 

Figur 25. Numrering av ströade virkesstycken i virkesbunt. Virket var ohyvlat. 

 

Tabell 4.  Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för utvalda virkesstycken. Medelfukt-

kvoten (mätt på 0,3 x tjockleken) i  virkespaketet blev 16,5 % samt att dess min 

fuktkvot blev 14,5 % och max fuktkvot blev 19,3 %. Mätdatum 2012-09-13. 

Virkesstyckets placering i 

paketet 

Fuktkvot på 0,3 x 

tjocklek enligt EN 

13183-2 

[%] 

Fuktkvot på 0,5 x 

tjocklek 

[%] 

Fuktkvot 

på ytan 

[%] 

9 14,5 15,0 12,7 

16 15,1 16,3 13,8 

23 15,3 16,0 13,2 

30 15,3 16,6 14,0 

37 17,8 19,2 12,4 

44 16,5 18,1 13,2 

51 16,9 18,3 12,9 

58 18,2 20,0 14,1 

65 17,4 18,3 12,7 

72 18,6 20,5 13,3 

79 17,0 18,5 12,9 

86 19,3 21,4 14,7 

93 16,1 17,1 12,5 

100 17,3 19,0 13,3 

107 16,5 18,1 11,6 

114 16,1 - - 

121 16,0 17,0 - 

128 15,8 - - 

135 14,5 - - 
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Tabell 5. Redovisning av uppmätta fuktkvoter på olika mätdjup för virkesstycke nr. 44. 

Mätdatum 2012-09-13.  

 0,0x bredd 

[%] 

0,1x bredd 

[%] 

0,2x bredd 

[%] 

0,3x bredd 

[%] 

0,4x bredd 

[%] 

0,5x bredd 

[%] 

0,0x tjocklek 13,4 13,0 13,5 13,2 13,3 13,5 

0,1x tjocklek 13,2 13,1 14,2 14,5 14,2 14,4 

0,2x tjocklek 12,3 14,8 15,1 15,1 14,2 15,0 

0,3x tjocklek 12,7 15,1 16,1 16,5 16,8 16,1 

0,4x tjocklek 12,2 15,7 16,9 17,4 17,2 17,1 

0,5x tjocklek 12,2 16,4 17,4 18,1 18,2 18,1 

 

Tabell 6. Redovisning av uppmätta fuktkvoter på olika mätdjup för virkesstycke nr. 79. 

Mätdatum 2012-09-13.  

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0x tjocklek 13,0 13,3 12,7 12,9 12,8 12,5 

0,1x tjocklek 12,0 13,5 13,4 13,9 13,8 12,7 

0,2x tjocklek 12,1 13,7 15,3 15,4 15,4 14,9 

0,3x tjocklek 11,5 15,2 16,6 17,0 16,8 16,9 

0,4x tjocklek 11,4 16,0 17,3 18,2 17,9 18,0 

0,5x tjocklek 11,4 16,7 17,8 18,5 18,6 18,6 

  

Tabell 7. Redovisning av uppmätta fuktkvoter, efter 2 månaders försegling, på olika mät-

djup för virkesstycke nr. 79. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätplatsen före 

och efter försegling var placerade på ett avstånd av ungefär 100 mm sinsemellan. 

 0,0x bredd 

[%] 

0,1x bredd 

[%] 

0,2x bredd 

[%] 

0,3x bredd 

[%] 

0,4x bredd 

[%] 

0,5x bredd 

[%] 

0,0x tjocklek 12,8 12,6 12,4 12,4 12,2 11,9 

0,1x tjocklek - 13,2 12,2 12,6 12,9 13,0 

0,2x tjocklek - 14,2 14,5 15,0 15,0 14,5 

0,3x tjocklek - 14,4 15,5 16,1 16,7 16,3 

0,4x tjocklek - 15,0 16,7 17,1 17,3 17,0 

0,5x tjocklek - 15,4 17,0 17,2 17,7 17,5 

 

Tabell 8. Redovisning av uppmätta fuktkvoter på olika mätdjup för virkesstycke nr. 121. 

Mätdatum 2012-09-13.  

 0,0x bredd 

[%] 

0,1x bredd 

[%] 

0,2x bredd 

[%] 

0,3x bredd 

[%] 

0,4x bredd 

[%] 

0,5x bredd 

[%] 

0,0x tjocklek 11,8 - 12,0 - - 12,4 

0,1x tjocklek - 12,1 12,8 12,5 12,7 12,9 

0,2x tjocklek - 13,2 14,2 14,5 13,6 14,8 

0,3x tjocklek - 14,9 15,4 16,0 16,5 16,9 

0,4x tjocklek - 14,9 15,4 16,6 16,5 16,9 

0,5x tjocklek 11,8 15,2 16,0 17,0 17,2 17,3 

 
  



36 

 

Tabell 9.  Redovisning av uppmätta fuktkvoter, efter 2 månaders försegling, på olika mät-

djup för virkesstycke nr. 121. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätplatsen 

före och efter försegling var placerade på ett avstånd av ungefär 100 mm sinse-

mellan.  

 0,0x bredd 

[%] 

0,1x bredd 

[%] 

0,2x bredd 

[%] 

0,3x bredd 

[%] 

0,4x bredd 

[%] 

0,5x bredd 

[%] 

0,0x tjocklek - 12,4 - 12,4 - 12,2 

0,1x tjocklek - 12,7 - 12,4 - 11,9 

0,2x tjocklek - 13,7 - 13,0 - - 

0,3x tjocklek - 14,1 - 14,4 - 14,0 

0,4x tjocklek - - - - - - 

0,5x tjocklek - 15,0 - 15,7  15,8 

 

 

7.2.2 Virkesstycken med dimension 47x150 mm 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 

154 155 156 157 158 159 160 161 162 

163 164 165 166 167 168 169 170 171 

172 173 174 175 176 177 178 179 180 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 

Figur 26.  Numrering av ströade virkesstycken i virkesbunt. Virket var ohyvlat. 
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Tabell 10. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för utvalda virkesstycken. 

Medelfuktkvoten (0,3 x tjockleken) för  virkespaketet blev 15,3 % samt att 

min/max fuktkvoten blev 12,5 % respektive 19 %. Mätdatum 2012-09-13. 

Virkesstyckets placering i 

virkesbunt 

Fuktkvot på 0,3 x tjocklek 

enligt EN 13183-2 

[%] 

Fuktkvot på 0,5 x 

tjocklek 

Fuktkvot på 

yta 

[%] 

3 15,1 17,2 15,3 

9 15,5 16,4 15,6 

15 15,2 16,2 12,8 

21 14,9 16,9 11,5 

27 15,9 17,4 12,5 

33 15,4 16,8 14,2 

39 12,6 14,2 10,6 

45 12,5 13,8 12,4 

51 13,8 14,9 13,9 

57 17,1 19,3 12,9 

63 16,0 18,3 14,0 

69 16,2 18,4 12,8 

75 16,5 18,7 13,5 

81 16,2 18,8 12,9 

87 17,3 20,6 13,0 

93 14,5 16,4 11,0 

99 14,8 15,9 13,3 

105 15,4 17,7 14,5 

111 18,3 20,0 11,6 

117 14,0 15,3 12,6 

123 12,9 14,5 13,7 

129 13,7 15,9 11,3 

135 14,9 16,3 13,5 

141 14,4 17,4 12,7 

147 18,3 20,6 11,9 

153 19,0 21,0 13,3 

159 13,0 14,0 12,4 

165 14,4 17,4 12,7 

171 18,2 19,8 13,4 

177 14,9 15,6 13,7 

183 14,1 16,7 12,1 

189 15,2 16,6 14,6 

 

Tabell 11. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke nr. 39. Mätdatum 

2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 11,1 11,4 11,1 10,6 11,0 10,9 

0,1 tjocklek - 11,1 11,2 - 12,3 10,0 

0,2 tjocklek - 11,5 11,9 11,0 11,4 11,0 

0,3 tjocklek - 12,4 12,7 12,6 13,2 11,6 

0,4 tjocklek - 12,6 13,3 13,4 13,6 12,6 

0,5 tjocklek 11,0 12,4 14,1 14,2 14,0 13,6 
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Tabell 12. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke nr. 99. Mätdatum 

2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 13,4 13,5 13,9 13,3 13,9 14,4 

0,1 tjocklek 12,3 14,0 12,7 12,9 13,5 14,0 

0,2 tjocklek 12,3 12,0 13,3 13,4 13,7 14,0 

0,3 tjocklek 12,3 13,2 13,5 14,8 15,3 15,5 

0,4 tjocklek 12,2 13,3 14,6 14,6 15,9 17,0 

0,5 tjocklek 12,2 14,0 14,8 15,9 16,5 17,2 

 

Tabell 13. Redovisning av mätvärden efter 2 månaders försegling på olika mätdjup för 

virkesstycke nr. 99. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätplatsen före och efter 

försegling var placerade på ett avstånd av ungefär 100 mm sinsemellan. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek - 12,4 - 12,7 - 12,9 

0,1 tjocklek - 12,8 12,7 12,2 11,4 11,8 

0,2 tjocklek - 12,9 12,9 12,4 12,0 12,6 

0,3 tjocklek - 12,9 13,4 13,4 12,7 13,2 

0,4 tjocklek - 13,4 14,2 13,9 14,2 14,5 

0,5 tjocklek - 14,0 14,6 15,0 15,4 15,5 

 

Tabell 14. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke nr. 147. Mätdatum 

2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 11,0 11,5 11,6 11,9 12,0 11,2 

0,1 tjocklek 11,0 11,1 12,6 11,4 12,8 10,8 

0,2 tjocklek 11,1 14,0 15,0 15,0 16,1 15,2 

0,3 tjocklek 11,1 15,3 17,4 17,3 19,3 19,3 

0,4 tjocklek 11,6 16,4 18,5 19,5 19,9 19,8 

0,5 tjocklek 11,7 17,5 19,6 20,6 19,9 20,4 

 

Tabell 15. Redovisning av mätvärden efter 2 månaders försegling på olika mätdjup för 

virkesstycke nr. 147. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätplatsen före och 

efter försegling var placerade på ett avstånd av ungefär 100 mm sinsemellan. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 12,6 12,4 - 13,6 - 12,6 

0,1 tjocklek - 13,5 13,5 13,6 13,7 13,9 

0,2 tjocklek - 15,1 16,3 16,1 16,4 16,1 

0,3 tjocklek 13,4 16,3 17,7 17,6 17,8 17,3 

0,4 tjocklek - 16,5 17,8 17,6 17,6 17,5 

0,5 tjocklek 13,4 - - - - - 
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7.2.3 Virkesstycken med dimension 47x200 mm 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 

64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 

92 93 94 95 96 97 98 

99 100 101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110 111 112 

113 114 115 116 117 118 119 

120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 

134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 

Figur 27. Numrering av ströade virkesstycken i virkesbunt. Virket var ohyvlat. 

 

Tabell 16. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för utvalda virkesstycken. 

Medelfuktkvoten (0,3 x tjockleken) för virkespaketet blev 16,7 % samt att 

min/max fuktkvoten blev 13,9 % respektive 20,1 %. Mätdatum 2012-09-12. 

Virkesstyckets nummer i 

virkesbunten 

Fuktkvot på 0,3 x tjocklek enligt 

EN 13183-2 

[%] 

Fuktkvot på yta 

[%] 

4 18,0 13,9 

11 16,7 13,3 

18 16,2 13,0 

25 17,4 12,9 

32 20,1 14,8 

39 16,7 13,2 

46 15,9 13,0 

53 15,7 12,3 

60 17,8 13,6 

67 18,7 13,0 

74 16,4 12,7 

81 15,5 12,9 

88 15,9 12,5 

95 15,5 13,0 

102 15,0 12,3 

109 15,7 13,9 

116 19,0 14,4 

123 18,0 13,4 

130 16,0 13,0 

137 13,9 13,0 

144 16,5 13,6 
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Tabell 17. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke med nummer 32, 

Mätdatum 2012-09-12. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 12,3 13,0 13,7 14,8 13,7 13,8 

0,1 tjocklek - 13,3 13,9 14,3 14,6 14,0 

0,2 tjocklek - 17,3 19,0 18,7 17,0 17,3 

0,3 tjocklek - 19,8 21,5 20,1 19,7 19,4 

0,4 tjocklek - 21,4 22,9 21,3 20,5 20,3 

0,5 tjocklek - 21,5 23,0 22,5 20,8 20,7 

 

Tabell 18. Redovisning av mätvärden efter 2 månaders försegling på olika mätdjup för 

virkesstycke med nummer 32. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätpunkten 

inte är samma som vid inledande mätning 2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 14,7 15,2 - 14,8 - 14,5 

0,1 tjocklek - 14,3 13,5 15,2 - 14,1 

0,2 tjocklek - 16,7 18,1 18,1 17,7 17,6 

0,3 tjocklek - 18,6 20,7 20,7 19,7 19,3 

0,4 tjocklek - 20,1 21,2 21,3 20,6 20,3 

0,5 tjocklek - 20,7 21,5 21,5 21,2 20,9 

 

Tabell 19. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke nr. 67. Mätdatum 

2012-09-12. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 11,3 12,0 11,8 12,0 11,6 11,9 

0,1 tjocklek 11,5 12,5 12,8 13,2 13,0 13,4 

0,2 tjocklek 11,3 - 15,1 15,4 15,0 15,2 

0,3 tjocklek 11,9 16,8 - 17,4 16,3 16,8 

0,4 tjocklek 12,0 18,0 18,5 17,8 17,7 17,0 

0,5 tjocklek 12,3 18,8 19,5 18,5 18,8 18,5 

 

Tabell 20. Redovisning av mätvärden efter 2 månaders försegling på olika mätdjup för 

virkesstycke nr. 67. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätpunkten inte är 

samma som vid inledande mätning 2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek - 13,0 - 13,5 - 12,9 

0,1 tjocklek 13,0 13,6 14,4 13,0 12,7 12,0 

0,2 tjocklek - - - 14,8 14,6 15,0 

0,3 tjocklek 13,4 15,9 16,0 16,5 16,3 16,9 

0,4 tjocklek - 17,6 18,0 18,0 18,6 18,4 

0,5 tjocklek 14,2 18,1 18,0 18,6 18,3 18,6 
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Tabell 21. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke med nr. 102. 

Mätdatum 2012-09-12. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek 12,0 11,3 12,3 12,3 12,2 12,5 

0,1 tjocklek 11,5 12,9 14,6 13,9 14,1 15,0 

0,2 tjocklek 11,5 13,1 14,9 14,5 14,6 15,9 

0,3 tjocklek - 13,2 15,0 15,0 14,6 16,2 

0,4 tjocklek - 13,1 14,8 15,0 14,8 16,2 

0,5 tjocklek 11,5 12,9 14,8 14,2 14,7 16,0 

 

 

7.2.4 Virkesstycken med dimension 21x88 mm 
 

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Mellanlägg 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

o.s.v. 

till 

456 

x x x x x x x x x x x 

Figur 28. Numrering av ströade virkesstycken i virkesbunt. Virket var hyvlat och 5-sidigt 

emballerat. 

 

Tabell 22. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke med nummer 40, 

Mätdatum 2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek - - 15,0 14,8 - 15,0 

0,1 tjocklek - - - 15,3 - 14,6 

0,2 tjocklek - - - 16,6 - 17,1 

0,3 tjocklek - - - 18,9 - 19,0 

0,4 tjocklek - - - 19,9 - 19,9 

0,5 tjocklek - - - 20,6 - 20,5 

 

Tabell 23. Redovisning av mätvärden efter 2 månaders försegling på olika mätdjup för 

virkesstycke nr. 40. Mätdatum 2012-11-05. Observera att mätpunkten inte är 

samma som vid inledande mätning 2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek - 15,7 15,6 14,8 15,5 15,5 

0,1 tjocklek - - - - - - 

0,2 tjocklek - 17,5 17,2 16,0 16,7 16,5 

0,3 tjocklek - - - - - - 

0,4 tjocklek - 18,9 19,3 19,7 19,3 18,8 

0,5 tjocklek - - - - -  
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Tabell 24. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke med nummer 54. 

Mätdatum 2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek - - 14,1 13,9 - 13,8 

0,1 tjocklek - - 13,5 13,2 - 12,1 

0,2 tjocklek - - 15,8 14,8 - 14,7 

0,3 tjocklek - - 16,2 16,5 - 16,5 

0,4 tjocklek - - 17,1 17,0 - 17,1 

0,5 tjocklek - - 17,8 17,6 - 17,5 

 

Tabell 25. Redovisning av mätvärden på olika mätdjup för virkesstycke med nummer 68. 

Mätdatum 2012-09-13. 

 0,0 bredd 

[%] 

0,1 bredd 

[%] 

0,2 bredd 

[%] 

0,3 bredd 

[%] 

0,4 bredd 

[%] 

0,5 bredd 

[%] 

0,0 tjocklek - - 15,2 15,0 - 15,1 

0,1 tjocklek - - 11,7 14,6 - 14,6 

0,2 tjocklek - - 16,2 16,1 - 16,3 

0,3 tjocklek - - 17,0 17,0 - 16,5 

0,4 tjocklek - - 18,0 18,0 - 18,4 

0,5 tjocklek - - 18,2 18,2 - 18,6 

 
 

7.3 Kommentarer 
 

Fuktkvotsvärden före och efter långvarig uppfuktning uppvisar relativt liten skillnad. En 

viss del av fuktomfördelningen har troligen skett under 7-8 dagars lagring efter torkning. 

Förmodligen har också omgivande klimat skyndat på ”omfördelningen” eftersom virket 

låg ströat efter torkning. Dock är mättillfällena inte direkt jämförbara eftersom det är 

ungefär 100 mm avstånd mellan mätpunkterna. En relativt stor skillnad efter ”omfördel-

ning” (ungefär 5 procentenheter i skillnad) i fuktkvotsvärde mellan inuti och på ytan kan 

konstateras för många provbitar. Fuktkvotskillnaden i virkets tvärsnitt efter fuktomför-

delning beror framförallt på hysteres (Nilsson 1988). 
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8 Mätning av RF under fuktomfördelning 
 

8.1 Metod och genomförande 
 

Provbitarna förseglades vid ankomst till laboratoriet med en byggfolietejp (fabrikat T-

emballage), se Figur 31. Tejpen hade mycket god vidhäftning och det område som använ-

des för uppmätning av fuktkvot före försegling fick en genomskinlig byggfolietejp. Sam-

tidigit monterades mätrör för tre RF-givare (två mätrör för den andra uppsättningen prov-

bitar på grund av begränsat antal givare) som placerades i mätpunkterna som benämns A 

= mitt i virket, B = mitt på den breda sidans yta och C = mitt på den smala sidan/kanten, 

se Figur 30 och Figur 31. På virkesstycket med dimensionen 21x88 sattes enbart två 

givare eftersom det hade not och spont. Mätrören tätades mot virket med butylmassa och 

tejp. Ett två centimeter djupt hål borrades i provbiten för montage av mätrör mitt i virkes-

profilen, i mätpunkt A. Mätrörens innerdiameter var 12 mm. Provbitarna var förseglade 

efter provtagning förutom i samband med montage av provrör, RF-givare och applicering 

av permanent försegling vilket tog cirka 10 minuter. Bestämning av RF utfördes enligt 

NT BUILD 475 (Nordtest Method 1996). Fabrikat på RF-givarna var Vaisala HMP 44. 

Avläsning av givare skedde till en början momentant flera gånger i veckan med glesades 

ut efterhand. Mätosäkerheten för RF uppskattas vara bättre än ±3,5 % -enheter och för 

temperatur bättre än ±0,4 ºC, inklusive utvidgad mätosäkerhet (k=2). Mätinstrumenten 

var kalibrerade med spårbarhet till normal/riksmätplats på SP Sveriges Tekniska Forsk-

ningsinstitut. 

 

Provföremålen förvarades först i 50 % RF och 23 ºC under 4 dagar och därefter i ett för-

varingsrum med ungefär 30-40 % RF och konstant temperatur på cirka 15 ºC under näs-

tan två månader, se Figur 29. 

 

 

Figur 29.  Redovisning av omgivningsklimat där de förseglade provbitarna förvarades. 
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Figur 30. Pågående montage av mätrör med placering mitt inuti virket (mätpunkt A). 

 

 

Figur 31. Förseglade provbitar med mätrör och monterade RF-givare. 
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8.2 Mätresultat för RF och jämförelse med fuktkvot 
 

Redovisning av uppmätt RF och temperatur. Även fuktkvotsdiagram för hälften av prov-

bitarna redovisas nedan för att kunna jämföra RF med fuktkvot. 

 

 

Figur 32. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 79) med 

virkesdimensionen 47x100 mm. Kurvorna representerar olika mätdjup i virket (A är 

mitt inuti virket, B är mitt på den breda sidans yta och C är mitt på den smala 

ytan/kanten). 

 

  

a)      b) 

Figur 33. Uppmätt fuktkvot på 6 olika djup och för 3-4 olika avstånd från kant (t.ex. 0,3 x bredd). 

Diagrammen är uppdelade i mätningar före (a) 2012-09-13, och efter (b) 2012-11-05, 

långvarig uppföljning, för virkesstycke (nr. 79) med dimension 47x100 mm. Observera 

att mätpunkterna före och efter har hållits isär med ett inbördes avstånd av cirka 100 

mm samt att mätpunkter för RF och fuktkvot hölls isär med 300-400 mm inom prov-

biten. 
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Figur 34. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 121) med virkes-

dimensionen 47x100 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar olika 

mätdjup i virket (A är mitt inuti virket, B är mitt på den breda sidans yta). 

 

 

Figur 35. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 147) med virkes-

dimensionen 47x150 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar olika 

mätdjup i virket (A är mitt inuti virket, B är mitt på den breda sidans yta). 
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a)      b) 

Figur 36. Uppmätt fuktkvot på 6 olika djup och för 3-4 olika avstånd från kant (t.ex. 0,3 x bredd). 

Diagrammen är uppdelade i mätningar före (a) 2012-09-13, och efter (b) 2012-11-05, 

långvarig uppföljning, för virkesstycke (nr. 147) med dimension 47x 150 mm. Obser-

vera att mätpunkterna före och efter har hållits isär med ett inbördes avstånd av cirka 

100 mm samt att mätpunkter för RF och fuktkvot hölls isär med 300-400 mm inom 

provbiten. 

 

 

Figur 37. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 99) med 

virkesdimensionen 47x150 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar 

olika mätdjup i virket (A är mitt inuti virket, B är mitt på den breda sidans yta och C är 

mitt på den smala ytan/kanten). 
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Figur 38. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 32) med 

virkesdimensionen 47x200 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar 

olika mätdjup i virket (A är mitt i virket, B är mitt på den breda sidans yta och C är mitt 

på den smala ytan/kanten). 

 

  

a)      b) 

Figur 39. Uppmätt fuktkvot på 6 olika djup och för 3 olika avstånd från kant (t ex 0,3 x bredd). 

Diagrammen är uppdelade i mätningar före (a) 2012-09-13, och efter (b) 2012-11-05, 

långvarig uppföljning, för virkesstycke (nr. 32) med dimension 47x200 mm. Observera 

att mätpunkterna före och efter har hållits isär med ett inbördes avstånd av cirka 

100 mm samt att mätpunkter för RF och fuktkvot hölls isär med 300-400 mm inom 

provbiten. 
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Figur 40. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 67) med 

virkesdimensionen 47x200 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar 

olika mätdjup i virket (A är mitt inuti virket, B är mitt på den breda sidans yta). 

 

 

Figur 41. Uppmätt RF under långvarig uppföljning av förseglad provbit (nr. 40) med 

virkesdimensionen 47x200 mm, i konstant temperatur på 15 °C. Kurvorna representerar 

olika mätdjup i virket (A är mitt inuti virket, B är mitt på den breda sidans yta). 
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a)      b) 

Figur 42.  Uppmätt fuktkvot på 3-5 olika djup och för 3 olika avstånd från kant (t ex 0,3 x bredd). 

Diagrammen är uppdelade i mätningar före (a) 2012-09-13, och efter (b) 2012-11-05, 

långvarig uppföljning, för virkesstycke (nr. 40) med dimension 21x88 mm. Observera 

att mätpunkterna före och efter har hållits isär med ett inbördes avstånd av cirka 100 

mm samt att mätpunkter för RF och fuktkvot hölls isär med 300-400 mm inom prov-

biten. 

 

8.3 Kommentarer 
 

Både RF- och fuktkvotsvärden före och efter uppvisar relativt liten skillnad. En stor del 

av fuktomfördelningen har troligen skett under 7-8 dagars lagring efter torkningen, vilket 

till viss del styrks av beräkning. Förmodligen har också omgivande klimat skyndat på 

”omfördelningen” eftersom virket låg ströat efter torkning. Såsom i beräkningen erhölls 

också här en stor skillnad (ungefär 5 procentenheter i skillnad) i fuktkvotsvärde mellan 

inuti och på ytan. Fuktkvotskillnaden i virkets tvärsnitt efter fuktomfördelning beror 

framförallt på hysteres (Nilsson 1988). Detta har också uppmärksammats i en tidigare 

fältstudie (Segerholm 1998). 
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9 Provning av mikrobiell tillväxt 
 

Författare: Gunilla Bok och Pernilla Johansson, båda SP. 

 

9.1 Inledning 
 

Denna provning ingick i en serie av försök som gjordes inom projektet Framtidens trähus 

och har inte redovisats i det tidigare projektets slutrapport utan görs i denna rapport. I det 

tidigare projektet studerades utvecklingen av mikrobiell påväxt på regelvirke och råspont 

i olika klimatförhållanden, En mer utförlig beskrivning finns i SP rapport 2011:51: 

Mögeltillväxt på virke från småhusfabriker (Johansson & Bok 2011). 

 

9.2 Metodbeskrivning 

 
Provtagning av virke gjordes under månadsskiftet oktober/november år 2009 på fabriks-

lager hos tre småhusföretag i södra Sverige. I samråd med personal på plats plockades 

granvirke (Piciea abies) ut från olika virkespaket som skulle användas i produktionen. 

Rent virke utan synliga skador valdes ut. Varje ursprunglig hel virkeslängd delades i 

mindre prover med en yta av cirka 50 cm² De förvarades i rumsklimat tills dess att de 

skulle användas i försöket. I samband med provtagning mättes fuktkvoten i varje bräda. 

 

Provbitarna (23 st hyvlad råspont och 13 st hyvlat regelvirke) i försöket exponerades för 

svampsporer genom att de lades utomhus under tak under en dag 2011-07-06 mellan kl 

08 och 16. Proverna inkuberades därefter i klimatkammare (CTS C-20/350, CTS GmbH, 

Hechningen, Tyskland) vid 80 % RF och 15 °C. Luft med önskad RF och temperatur 

cirkulerade över proverna med en hastighet av ca 0,3-0,5 m/s. En fukt- och 

temperaturmätare (Vaisala HUMICAP® HMT330, Helsingfors, Finland) var kopplat till 

skåpen och värden på relativ fuktighet och temperatur loggades var femte minut och 

sparades i ett datorbaserat program (Exomatic). 

 

Proverna analyserades vid fyra tillfällen med stereomikroskop med 40 gångers förstoring 

(dag 41, 49, 64 & 110) och bedömdes enligt en femgradig skala. Etablerad påväxt 

definieras som minst klass två på bedömningsskalan (Johansson et. al 2012). Inkubering 

och analys följde metodiken i (Johansson et al., 2012). 

 

Tabell 26.   Bedömningsskalan med vilken mikrobiell påväxten klassificerades 

Klass Beskrivning 

0 Ingen mikrobiell påväxt 

1 Initial påväxt, en eller få hyfer. Inga konidieforer 

2 Etablerad men sparsam påväxt spridd över ytan. Grenade hyfer ibland med konidie-

forer 

3 Riklig fläckvis förekommande påväxt. Mycel ofta med många konidieforer. 

4 Riklig påväxt på mer eller mindre hela ytan. 
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9.3 Resultat 

 
Fuktkvoterna vid provtagning redovisas per provtagningsplats och för reglar och hyvlad 

råspont separat, se Figur 43. 

 

 

Figur 43. 95 % konfidensintervall för medelfuktkvot i reglar och råspont från de tre olika 

fabrikerna (A, B, C) 

 

Efter inkubering i 80 % RF, 15 °C i 41 dagar hade tre (13 %) prover av totalt 23 råspont-

prover en påväxt, se Tabell 27, som motsvarade klass 2 i bedömningsskalan. Efter 110 

dagar hade fyra prover mikrobiell påväxt med minst klass 2 (totalt 17 %). Alla proverna 

med mikrobiell påväxt kom från en och samma fabrik (A). Alla prover med bedömning 

klass 2 efter 41 dagar hade påväxt med klass 3 efter 110 dagar. 

Ett prov av regelvirke hade etablerad påväxt klass 2 efter 110 dagar. 

 

Tabell 27. Redovisning av resultat. 

 

 

  

 Hyvlad råspont Hyvlade reglar 

Fabrik Antal prover Antal prover med 

påväxt minst klass 

2 efter 110 dagar 

Antal prover Antal prover med 

påväxt minst klass 2 

efter 110 dagar 

A 10 4 (3 efter 41 dagar) 3 0 

B 7 0 6 0 

C 6 0 3 1 

Summa 23 4 13 1 
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9.4 Kommentarer 

 
Liksom i tidigare delförsök ser vi att hyvlad råspont är känsligare för påväxt än hyvlat 

regelvirke (Johansson & Bok 2011). Då endast råspontvirke från en av de tre fabrikerna 

hade mikrobiell påväxt kan det tyda på att det finns kvalitetsskillnader avseende 

mögelresistens mellan olika virkespaket. Detta antagande stämmer överens med 

resultaten från de övriga försöken som gjordes i projektet där en signifikant skillnad 

mellan de olika fabrikernas råspontvirke sågs. Det samma gäller regelvirket i studien. 

 

Under förutsättning att materialen i provningen är representativt för virke i allmänhet så 

visar resultaten att 17 % av hyvlad råspontvirke kommer att mögla inom 110 dagar om 

virket finns i ett paket med konstanta förhållanden på 80 % RF och 15 ºC. Motsvarande 

värde för regelvirke är 8 %. Det ska också påpekas att mikrobiell påväxt på råspont 

inträffade någon gång mellan 1-41 dagar och regelvirke någon gång mellan 65-110 dagar 

eftersom analyserna gjordes efter 41, 49, 64 respektive och 110 dagar.  
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10 Beräkning av MRD-index i virkespaket 

  
Tord Isaksson på LTH har utfört beräkningar av MRD-index utifrån MRD-modell 

(Thelandersson & Isaksson 2013). Beräkningarna är baserade på trävirke av gran och 

kritisk dos, Dkrit på 17 dagar (representerar hyvlat regelvirke) och uppmätta verkliga 

lufttemperaturer från tre olika lager (Olsson 2010) för virkespaket i Götaland under 

perioden 2008-10-29 till 2009-10-21. Lagerbyggnad G2 och A2 är byggnader med väggar 

och tak utan uppvärmning. Lagerbyggnad I är en byggnad med tak men utan väggar. RF 

har antagits till konstant värde för tre olika RF på 78 %, 80 % och 82 % vilket motsvarar 

en fuktkvot på ungefär 17, 18 respektive 19 % på djupet 0,3x tjockleken enligt EN 13183-

2.  

 

Utifrån beräkning och mätning av fuktomfördelning i tidigare kapitel antas här att ytfukt-

kvoten på virkesstycken i virkespaket hamnar relativt omgående  i någorlunda jämvikt 

med hela virkesstycken inuti virkespaket. Fukthalten kommer knappast att ändras 

nämnvärt mitt inuti ett virkespaket framförallt om det är 5-sidigt emballerat. Även om 

virket var oemballerat torde ändring i den totala fukthalten ske väldigt långsamt 

åtminstone mitt i paketet varför denna beräkning kan representera både 5-sidigt 

emballerat och oemballerat virkespaket. MRD-index på 1,0 eller mer innebär att sparsamt 

med etablerad påväxt eller mer påväxt kan ha uppkommit.  

 

10.1 Resultat 
 

 

Figur 44.  MRD-index i virkespaket med antagen RF på 78 % och uppmätt temperatur bredvid 

virkespaket. Beräkningarna är gjorda för tre olika virkeslager under ett år, 2008-10-29 

till 2009-10-21.  
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Figur 45.   MRD-index i virkespaket med antagen RF på 80 % och uppmätt temperatur bredvid 

virkespaket. Beräkningarna är gjorda för tre olika virkeslager under ett år, 2008-10-29 

till 2009-10-21. 

 

 

Figur 46.  MRD-index i virkespaket med antagen RF på 82 % och uppmätt temperatur bredvid 

virkespaket. Beräkningarna är gjorda för tre olika virkeslager under ett år, 2008-10-29 

till 2009-10-21.   

 

10.2 Kommentarer 
 

Beräkning visar att sparsamt med etablerad påväxt kan ha uppkommit inuti virkespaket 

med 80 % RF (motsvarar 18 % medelfuktkvot) som lagrats under tre sommarmånader,  se 

Figur 45. För virkespaket med 78 % RF hann ingen etablerad påväxt uppkomma det året, 

se Figur 44, men tillväxt kan ha startat. Däremot kan påväxt ha uppkommit i virkespaket 

med 82 % RF redan i slutet av juli 2009, se Figur 46. Temperaturen har generellt sett varit 

lägre i utomhuslager (I) vilket gett lägre MRD-index. För virke med 17 % medelfuktkvot 

eller mer är temperaturen väldigt avgörande för hur lång tid virkespaket kan lagras innan 

risk för påväxt inuti paketet. Under den kalla årstiden verkar det inte ha kunnat ske någon 

tillväxt i något lager.  
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