
  
 

  

Examensarbete 

En undersökning av möjliga 
tillväxtmiljöer vid den tidiga 
sågverkshanteringen av ek 
An investigation of possible growth environments 
for mould in the early sawmill handling of oak 
 
 

Författare: Andreas Herdinius 
Handledare: Åsa Blom, Peter Lerman  
Examinator: Jimmy Johansson 
Handledare, företag xxx 
Datum: 2019-06-27 
Kurskod: 2TS90E, 15 hp 
Ämne: Skogs- och träteknik 
Nivå: Högskoleingenjörsexamen 
 
Institutionen för Skog och träteknik 



 

 



 

III 
Andreas Herdinius 

Abstract 
Trä är ett biologiskt och organiskt material vars egenskaper möjliggör att det 
vid rätt förhållanden kan växa mögel på det. Mögeltillväxt på trä som 
människor hanterar och har i sin närhet kan skapa hälsoproblem då vissa 
mögelarter kan orsaka respiratoriska problem samt allergisk alveolit. 

En undersökning av vilken mögelsvamp som växer på brädor vid ett sågverk i 
södra Sverige har utförts. Utöver detta har möjliga tillväxtmiljöer för mögel 
undersökts under brädgårdstorkning samt en torkprocess. De undersökta 
parametrarna var temperatur och relativ luftfuktighet. 

Mögelsvampen Paecilomyces hittades samt Aspergillus niger och jäst. 
Klimatet under brädgårdstorkning samt torkprocessen visade att de under stor 
del av den tidiga hanteringen av virket fanns ett klimat gynnsamt för 
mögeltillväxt. 

Nyckelord: Trä, Ek, Mögel, Brädgårdstorkning, Torkning, Relativ 
luftfuktighet, Temperatur 
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Abstract 
Wood is a biological and organic material whose properties makes it possible 
for mold to grow on it under the right conditions. Mold growth on wood that 
humans handle and get in contact with can create health problems as some 
mold species can cause respiratory problems and allergic alveolitis. 

An investigation of which mold that grows on boards at a sawmill in southern 
Sweden has ben carried out. In addition to this, possible growth environments 
for mold have been investigated during lumber yard drying and a kiln drying 
process. The parameters examined were temperature and relative humidity. 

Mold of Paecilomyces, Aspergillus niger and yeast was found on boards. The 
climate during lumber yard drying and the kiln drying process showed that a 
large part of the early handling of the wood had a favourable climate to mold 
growth.  

Keywords: Wood, Oak, Mold, Lumber yard drying, Drying, Relative 
humidity, Temperature.   
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Förord 
Detta arbete uppstod då jag kom i kontakt med ett företag som upplevde 
problem med mögeltillväxt på sitt virke. Företaget ville ha hjälp med att 
utreda vart i deras process möglet uppstår. 

Jag skulle vilja rikta ett tack till mina handledare Åsa och Peter för all 
stöttning och vägledning under detta arbete. Även ett stort tack till handledare 
och torktekniker vid företaget som hjälpt till mycket med det praktiska vid 
företaget. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

 
Trä är ett organiskt material som historiskt och idag använts till 
flera produkter med olika syften och förädlingstekniker 
(Schmulsky & Jones 2011; Dinwoodie 2000). Det är ett 
förnyelsebart material som kan ha en positiv påverkan på 
växthuseffekten genom att trä används i produkter som substitut 
för andra material (Yadav, Deoli & Gupta 2014). För att använda 
trä som material i produkter krävs att det hanteras och bearbetas på 
ett sätt som gör det lämpligt för sitt användningsområde samt 
motverkar dess biologiska nedbrytbarhet (Schmulsky & Jones 
2011; Zabel & Morrell 1992). Ett steg i denna förädling innebär 
lagring och torkning. Torka trä gör man för att förlänga materialets 
livstid genom att avlägsna vatten i materialet som påskyndar 
nedbrytningen, men också för att underlätta andra steg i 
förädlingsprocessen till en slutprodukt som hyvling, ytbehandling 
och transporter (Morén 2016; Esping 1992).  
 
Nysågat virke innehåller en stor mängd vatten. Mängden vatten i 
trä beskrivs av fuktkvoten. Fuktkvoten definieras som kvoten av 
massan vatten i förhållande till den torra massan trä (Schmulsky & 
Jones 2011). Fuktkvoten i trä varierar mellan trädslag samt kärn- 
och splintvedsandel (Morén 2016). Enligt Morén 2016 kan 
kärnveden i gran (Picea abies (L).) och furu (Pinus sylvestris (L).) 
variera mellan 30–40% i fuktkvot och för splintveden 120–150%. 
För andra trädslag som ek (Quercus robur (L.)) och bok (Fagus 
sylvatica (L.)) har kärnveden en fuktkvot på cirka 75% för ek och 
73% för bok (Esping 1992). Trä ett hygroskopiskt material som tar 
upp och avger fukt beroende på den relativa luftfuktigheten i 
omgivningen. Är fuktkvoten i trä under fibermättnadspunkten, den 
punkt då det endast är cellväggarna i trä som innehåller vatten 
kommer det att krympa eller svälla beroende på förhållandet med 
omgivningen (Morén 2016; Schmulsky & Jones 2011). 
Fibermättnadspunkten varierar för olika trädslag och ligger runt 
30% i fuktkvot (Esping 1992). Trä i produkter behöver därför 
anpassas så att fuktkvoten är anpassad för klimatet slutprodukten 
kommer brukas vid (Esping 1992). Fuktkvoter mellan 6–10% är 
vanligt för trä som används inomhus till produkter som möbler och 
golv medan virke som används till konstruktion och panelbrädor 
har en fuktkvot på cirka 16% (Trä guiden 2019).  
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Trä har historiskt sett torkats med en metod som kallas 
brädgårdstorkning. Vid brädgårdstorkning står virkespaket 
utomhus och torkas med hjälp av vind och klimatet på brädgården. 
Metoden tar lång tid och är beroende av väder och klimat vilket 
gör att det är svårt att kontrollera torkningsresultatet (Morén 
2016), med brädgårdstorkning är det svårt att komma ner till de 
låga fuktkvoter vissa användningsområden kräver (Esping 1992). 
Enligt Thomassen (1998) kan luftflödet genom virkespaket med 
nysågat material på brädgård vara nedsatt beroende på placeringen 
av virkespaketen. Luften på brädgården kan ha en lägre relativ 
luftfuktighet än luften i virkespaketen (Thomassen 1998). 
Industrin torkar idag sitt virke främst med industriella torkar där 
klimatet kontrolleras. Industriella torkar möjliggör en påskyndad 
torkprocess, minskat lager och bundet kapital samtidigt som 
torkprocessen ger mindre sprickor och torkspänningar (Morén 
2016).  

 
Materialets organiska och biologiska egenskaper gör det känsligt 
för angrepp av bakterier, svampar och mögel (Morén 2016; 
Schmulsky & Jones 2011). Angrepp av mögel på trä under lagring 
och torkning kan skapa kassation och arbetsmiljöproblem för ett 
företag som lagrar, torkar och förädlar trä till en slutprodukt. 
Enligt (Träguiden 2019) är halten av sporer i luften högst under 
sen sommar och tidig höst. Klimatet virket hanteras under varierar 
från olika geografiska platser och även från år till år (Häglund et 
al. 2010). Hanteras trä under, för mögel, gynnsamma temperaturer 
och relativa luftfuktigheter kan tillväxten ske snabbt (Esping 
1988). 
 

1.2 Mögel 
 
Mögel är ett samlingsnamn för svampar som växer som mycel i 
ett nätverk av hyfer (Deacon 1997). Denna rapport behandlar 
mögel som växer på ytan av ek under en tillverkningsprocess vid 
ett sågverk. Möglet kan ha ett svart, grönt, lila, rött och grått 
utseende (Zabel & Morrell 1992). I figur 1 ses mögel som växt 
vid på ytan av sågad och ugnstorkad ek med barkrester kvar vid 
ett sågverk. Mögel skadar inte hållfastheten av trä då de inte 
bryter ned cellväggarna (Schmulsky & Jones 2011). Olika 
mögelarter producerar allergener i form av sporer som kan 
kopplas ihop med respiratoriska sjukdomar och astma. En allergen 



 

10 
Andreas Herdinius 

är ett ämne som kan sätta igång specifika immunförsvar. Vanliga 
mögelsvampar relaterat till astma är Aspergillus, Cladosporium 
spp., Alternaria and Penicillium. Skulle det finnas en hög 
koncentration av allergenerna som produceras i luften kan det 
orsaka allergiska reaktioner och även allergisk alveolit (WHO 
2009; Deacon 1997). Det är främst partiklar mindre än 3µm som 
tar sig ända ner till lungorna och orsakar allergisk alveolit 
(Deacon 1997). 
 

 
Figur 1. Mögel på ek-bräda med barkrester. 
 

1.4 Mögeltillväxt 
 
De flesta mögelsvampar växer via sporer som gror och bildar hyfer 
för att sedan utvecklas till mycel. Faktorer som påverkar 
mögeltillväxt är temperatur, vatten, pH, luftflöde och ljus (Deacon 
1997). Temperatur och relativ luftfuktighet ses ofta som de 
viktigaste faktorerna för mögeltillväxt (Sedlbauer 2001). Mögel 
växer och trivs vid olika temperaturer, vissa arter klarar av 
minusgrader och andra arter temperaturer upp till 65 oC beroende 
på art. De flesta arter har ett optimum för tillväxt vid temperaturer 
mellan 20–30 ºC (Deacon 1997). Figur 2 visar sporernas förmåga 
att gro vid olika relativa luftfuktigheter och temperaturer. Men för 
att mögeltillväxt ska ske krävs relativa luftfuktigheter över 80% 
(Adan 1994; Viitanen 1997). Risken för mögeltillväxt på trä ökar 
om materialet utsätt för mögelsporer över längre tid (Johansson et 
al. 2012; Viitanen 1997). Fluktuerar temperatur och relativ 
luftfuktighet från gynnsamma förhållanden till ogynnsamma tar 
det längre tid för möglet att utvecklas (Viitanen 1997). 
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Figur 2. Temperatur och relativa luftfuktigheter för sporernas 
förmåga att gro (Sedlbauer (2001). 
 
I ett test där furu, gran och asp (Populus Tremula (L.))  utsattes för 
olika temperaturer och relativa luftfuktigheter med perioder av 
simulerat regn visade det att tid, fuktkvot och relativ luftfuktighet 
var viktiga faktorer för mögeltillväxt. Även skillnader mellan 
trädslagen sågs och en högre kärnvedsandel minskade 
mögeltillväxten (Lie 2015). Generellt sett står kärnved emot 
mögelangrepp bättre än splintved då kärnveden innehåller 
extraktivämnen som är toxiska för mögelsvampar (Zabel & Morell 
1992; Schmulsky & Jones 2011). 
 
För att växa behöver mögel också organisk näring. Mögel som 
växer på virkets yta lever av kolhydrater i form av socker (Deacon 
1997; Schmulsky & Jones 2011). I en undersökning av ek 
(Quercus petraea) hittades enbart kolhydrater i splintveden med en 
högre andel kolhydrater i de yngsta årsringarna (Barbaroux et al. 
2002).     
 
Virkets hantering påverkar också mögeltillväxten. En hyvlad yta är 
mindre benägen att mögla än en sågad yta med grov struktur vid 
ytan (Johansson et al. 2017). Skador från barkmaskiner och 
vankant på splintveden av furu ökar risken för mögeltillväxt 
(Sehlstedt-Persson et al. 2011). 
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1.4 Torkning 

 
För att trä ska torka krävs vissa förhållanden i klimatet där virket 
ska torka. Esping 1992 nämner temperatur, relativ 
luftfuktighet/psykrometerskillnad och lufthastighet som viktiga 
faktorer. Principen för att torka trä går till så att man blåser varm 
och torr luft över virket. Den varma torra luften adsorberar då 
vatten från virket och tar med sig vattnet bort från virket (Morén 
2016). Enligt Esping 1992 är relativ luftfuktighet inte en lämplig 
faktor att använda vid torkningssammanhang utan man talar oftare 
om psykrometerskillnaden, skillnaden mellan den våta 
temperaturen och den torra temperaturen. Den våta temperaturen 
är ett vått föremåls temperatur under en luftström. Den våta och 
torra temperaturen mäts ofta upp i industriella torkar. För att mäta 
den våta temperaturen placeras trasa över en termometer. När 
vattnet sedan avdunstar från trasan tar den energi från termometern 
och temperaturen för den våta termometern kommer då sjunka och 
visa den så kallade våt temperaturen. Den torra temperaturen mäts 
upp med en vanlig termometer (Esping 1992). 
 
Andra faktorer som påverkar torkningen är virkets egenskaper. 
Trädslag, ingående fuktkvot, kärnved/splintvedsandel och tjocklek 
på virket påverkar också torkningshastigheten och tiden det tar att 
torka virket (Esping 1992). Lövträd är generellt sätt svårare att 
torka än barrträd och torkas ofta till lägre fuktkvoter än barrträd. 
Detta gör att vissa lövträd som ek torkas längre tid och vid lägre 
temperaturer än barrträd samt vid höga relativa luftfuktigheter för 
att minska andra defekter som sprickbildning och missfärgningar 
(Esping 1996).  
 
Sprickor uppstår när fuktkvotsgradienten, skillnaden mellan 
fuktkvot i ytan av brädan i jämförelse med insidan är stor. Ytan av 
brädan kan under torkning ha en fuktkvot under 
fibermättnadspunkten medan insidan fortfarande har celler fyllda 
med vatten. Detta leder till att ytan kommer krympa medan insidan 
behåller sin storlek och spänningar uppstår i virke som kan leda till 
sprickbildning. Ek är ett trädslag som vid torkning är extra känsligt 
för sprickbildning om den ingående fuktkvoten på materialet har 
en stor spridning (Pratt 1986 från Stenudd 2013). Missfärgningar 
uppstår på grund av kemiska förändringar i virke och skiljer sig 
mellan lövträd och barrträd (Morén 2016). Enligt (Stenudd 2013) 
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är basning av ek ett sätt att reducera missfärgning, det minskar 
också risken för ändsprickor. Basning är ett moment som ofta 
används tidigt i torkprocessen för att höja den relativa 
luftfuktigheten och används för att reglera torkhastigheten av 
virket (Esping 1996). 
 
Det finns en risk att torkluften som passerar virkespaketen i en 
tork hinner bli mättad på fukt innan den gått igenom alla 
virkespaket och att brädorna i torken då utsätts för olika relativa 
luftfuktigheter. Vid låga torknings temperaturer ökar också risken 
för att torkens förmåga att ventilera ut fukt minskar (Stenudd 
2013).   
  
Tidigt i den industriella torkprocessen lämnar vattnet virket snabbt 
och tar med sig mer näring till ytan vilket kan gynna 
mögeltillväxten (Theander et al. 1993). 
 

1.5 Process vid sågverket 
 

Nedan följer en kort beskrivning över ett virkespakets väg från 
sågverk till fabrik, en förenklad bild över processen visas av figur 
3. 
 

1. Stockar av ek köps in och lagras vid sågverket. 
2. Ek sågas till brädor av dimensionen 30x80mm och 

längderna 160 - 330mm, brädorna innehåller både vankant 
och splintved.  

3. Brädorna staplas till paket med strö mellan varje bräda. 
4. Paketen placeras på brädgård två i höjd och nio i djup med 

cirka 1 meter mellanrum. 
5. Paketen står minst 14 dagar på brädgård innan de torkas i 

kammartorkar. 
6. Förtorkning i xx dygn i kammartorkar från färskt till 20–

25% i fuktkvot. I kammartorken står paketen i 8 rader på 
djupet, två i höjd och fyra eller fem i bredd beroende på 
längder av paketen. 

7. Torkas sedan från 20–25% fuktkvot till 6 % i 
vandringstorkar och kammartorkar under 14 dygn. 

8. Acklimatiseringshall. 
9. Paketen kommer in i fabriken för vidareförädling. 
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Figur 3. Bilden visar ett virkespakets hantering från sågverk till 

fabrik. 
 

Vid företaget finns en rutin att paketen ska stå minst 14 dagar på 
brädgården innan de torkas. Enligt företaget minskar detta 
fuktkvotsgradienten i brädorna och spridningen av fuktkvot mellan 
individer i paketen. Detta menar företaget ger en högre 
torkningskvalitet.  
 

1.2 Syfte och mål 
 

I föreliggande arbete studeras förutsättningarna för mögeltillväxt 
under den tidiga hanteringen av ek-virke efter sågning. Syftet är att 
få en bättre förståelse för vart mögeltillväxt uppstår genom att 
undersöka några kritiska parametrar vid brädgårdshantering och 
kammartorkning. Målet är att utreda vilka parametrar och faktorer 
under hantering från såg till fabriken som påverkar 
mögeltillväxten, samt vart i hanteringen det finns risk för 
mögeltillväxt samt presentera förbättringsförslag för 
virkeshanteringen. 
 
• Vilken typ av mögel finns på brädor efter brädgården och 

torkning av ek? 
• Vilka förutsättningar för mögeltillväxt finns i virkespaket under 

brädgårdstorkning och förtorkningsprocessen? 
 
1.3 Avgränsningar 
 

I arbetet har tillgång till torkschemat som används vid sågverket 
inte varit tillgängligt. Det har därför inte varit möjligt att jämföra 
resultatet mot loggarna med torkschemat och klimatet vid 
psykrometerna. På grund av tidsbrist har det inte varit möjligt att 



 

15 
Andreas Herdinius 

undersöka förutsättningarna för mögeltillväxt under torkprocessen 
i vandringstorkarna och acklimatiseringshallen. Vid presentation 
av mätningarna i förtorkningsprocessen visas tiden som procent av 
torkprogrammet och temperaturen med en trendlinje. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Odling 

 
För att undersöka vilken typ av mögel som växte vid sågverket 
användes två brädor med synlig mögeltillväxt. En bräda togs efter 
förtorkningsprocessen och den andra då brädan torkats ner till 
cirka 6 % i fuktkvot. Tre provbitar cirka 100–150 mm långa 
sågades ut från brädan efter förtorkning medan brädan från 
vandringstorken hade endast synlig mögeltillväxt för en provbit 
med samma längd. Provbitarna från kammartorkning benämndes 
som prov 1 och provbiten från vandringstorken prov 2. Bitarna 
placerades sedan separat i dubbla plastpåsar och skickades i en 
kartong för odling till Eurofins Pegasuslab AB. 

 
2.2 Brädgård 

 
Förutsättningarna för mögeltillväxt på brädgården undersöktes 
genom att placera loggar av modell Testo 174H i två virkespaket 
på brädgården. Paketen som undersöktes var ett över och ett 
underpaket. Virkespaketen stod på rad fyra av nio i djup, se figur 
4. Två av loggarna placerades i centrum av virkespaketen medan 
de andra två placerades i utkanten av paketen, se figur 5. Loggarna 
programmerades med Testo Comfort Software Basic 5.0 att logga 
temperatur och relativ luftfuktighet vare 4:e minut. Virkespaketen 
som undersökts sågades den 25 april 2019 och loggarna placerades 
i paketen den 26 april 2019, loggarna togs ut från paketen efter 14 
dygn. Mätperioden på 14 dagar valdes då virkespaketen vid 
företag står minst 14 dagar på brädgården innan förtorkning. Valet 
av att placera loggarna i mitten av virkesraden var ett strategiskt 
val då det antogs att den relativa luftfuktigheten skulle vara högre i 
mitten av virkesraden. För att få en uppfattning om relativ 
luftfuktighet utomhus har klimatdata från klimatdata hämtats från 
SMHI (2019). Klimatdata från SMHI kommer från två stationer 
cirka 3 mil från företaget där uppmätta värden tagits en gång i 
timmen.  
 



 

17 
Andreas Herdinius 

 
Figur 4. Position av virkespaketen som undersöktes på brädgård. 
De grå paketen användes för att undersöka förhållandet på 
brädgården. 
 

 
Figur 5. Loggarnas position i virkespaketen. Den svarta punkten 
illustrerar loggen i centrum av paketet och den vita punkten 
illustrerar loggen i utkanten av paketet.  

 
2.3 Förtorkning 
 

Förtorkningsprocessen undersöktes genom att placera samma 
loggar som användes i brädgårdsundersökning vid fyra olika 
positioner i en kammartork . Placeringen av loggarna ses i 
figur 6 där en logg placerades vid en psykrometer, en i överpaket 
vid kanten av rad två, en mellan under- och överpaket i mitten av 
torken på rad fyra/fem och en i ett underpaket i kanten av rad sju. 
Placeringen av loggarna i denna formation gjordes medvetet för att 
undersöka om det fanns skillnader i relativ luftfuktighet vid olika 
positioner i torken. Att placera en logg vid psykrometern gjordes 
för att se om den relativa luftfuktigheten skiljer sig vid 
styrningspunkten av torken mot den relativa luftfuktigheten i 
virkespaketen. Loggarna programmerades att logga temperatur och 
relativ luftfuktighet var 4:e minut, totalt loggade varje logg cirka 
6150 mätpunkter. Vid försök 3 försvann mätvärden för position 
nedre och därför inte en del av resultatet. Innan försök 1 
påbörjades har översyn av flaps och fläktar i torken utförts av 
företaget undersökningen är utförd vid. Samma torkprogram 
kördes vid samtliga försök. Det ska också tilläggas att bakdörren 
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varit öppen i torken samt att porten haft en kloss under sig för att 
öka förmågan ventilera ut fukt och på så sätt klara följa 
torkprogrammets inställningar. 

 
Figur 6. Bild över virkespaket i kammartork samt loggarnas 
placering. De gråa paketen visar vart loggarna har varit placerade i 
torken. Prickarna visar vart psykrometerna sitter i torken där den 
gråa visar positionen för loggen vid psykrometern. 
 

2.4 Analys och beräkningar 
     

Av den insamlade datan från loggarna beräknades medelvärden för 
var 12:e timme av mätvärdena med formeln: , 
12h motsvarar 180 mätvärden. För att få en uppfattning om 
spridningen inom medelvärdena beräknades standardavvikelsen 

inom medelvärdena med formeln:  . Av praktiska 

skäl då start och avslut av loggarna inte kunde göras vid exakt 
samma tid har det sista medelvärdet beräknats på fler eller färre 
värden än 180 st. Beräkningar av medelvärdet för klimatdata från 
SMHI (2019) gjordes för var 12:e timme, där 12 timmar motsvarar 
12 mätvärden.        
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3. Resultat 
 
3.1 Odling 
 

Brädorna som skickades på odling visade att det fanns 
respiratoriska problemorganismer från mögelsvampen 
Paecilomyces på båda brädorna. De svampar och bakterier som 
odlades fram av laboratoriet ses i tabell 1, där provbräda 1 hade 
kraftigt förhöjda värden av odlingsbara svampar medan provbräda 
2 hade något förhöjda värden. På brädorna hittades också en 
blandflora av bakterier samt mögelsvampar av Aspergillus niger 
och jäst. Delar av odlingsresultatet av Pegasuslab AB ses i bilaga 
1: Odlingsresultat. 
 
Tabell 1. Odlingsresultat från provbräda 1 och 2. 

  Provbräda 1 Provbräda 2 
Bakterier (odlingsbara) Normala värden Normala värden 

Svampar (odlingsbara) Kraftigt förhöjda 
värden 

Något förhöjda 
värden 

Respiratoriska 
problemorganismer Paecilomyces Paecilomyces 

Toxinproducenter Paecilomyces Paecilomyces 
Övriga bakterier Blandflora Blandflora 

Övriga mögelsvampar Aspergillus niger, 
jäst 

Aspergillus niger, 
jäst 

 
 
3.2 Klimat i paket på brädgård 
 

Centrum av underpaketet visade högst relativ luftfuktighet med 
uppmätta värden över 80% under hela mätperioden. Vid centrum 
av överpaketet mättes även där en relativ luftfuktighet upp till över 
80% större delen av mätperioden, men med två lägre värden efter 
228h och 276h. Den relativa luftfuktigheten i kanterna av paketen 
visade lägre uppmätta värden och större fluktuation än i centrum 
av paketen. I kanterna fluktuerade den relativa luftfuktigheten 
större delen av tiden kring 80% men efter 84h sjönk den relativa 
luftfuktigheten ner till cirka 40% för att sedan stiga igen efter 
108h. I underpaketet uppmättes högre relativ luftfuktighet än i 
överpaketet, se figur 7. 
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Den uppmätta temperaturen fluktuerade mer vid kanterna än i 
centrum av paketen och visade också en högre temperatur än i 
centrum av paketen. Medeltemperaturen i centrum av över och 
underpaketen beräknades vara högst under de första 12 timmarna, 
lägst temperatur uppmättes vid 192h och 216h med en 
medeltemperatur på cirka 2°C. Temperaturen i kanterna av 
uppmättes vara högre än i centrum av paketen och med en större 
fluktuation, se figur 8. 

   
 

 
Figur 7. Relativ luftfuktighet vid fyra positioner i paket på 
brädgård. Figuren visar medelvärdet för var 12:e timme samt 
standardavvikelsen inom medelvärdena. 
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Figur 8. Temperatur vid fyra positioner i paket på brädgård. 
Figuren visar medelvärdet för vare 12:e timme samt 
standardavvikelsen inom medelvärdena. 
 
Den relativa luftfuktigheten vid station 1 och 2 var lägre än de 
uppmätta värdena i centrum av underpaketet. Centrum av 
överpaketet visade en lägre relativ luftfuktighet större delen av 
mätperioden men efter 228h visade station 2 en högre relativ 
luftfuktighet än centrum av överpaketet. 
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Figur 9. Relativ luftfuktighet i paket i jämförelse med väderdata 
från SMHI station 1 och 2. 
 

3.3 Klimat i paket under förtorkning 
 
3.3.1 Försök 1 
 

I det första försöket uppmättes och beräknades medelvärden ha en 
relativ luftfuktighet över 85% vid positionerna psykrometern, övre 
och mitt mellan 5 – 50% av torktiden. Den relativa luftfuktigheten 
vid den nedre positionen uppmättes nå 85% i relativ luftfuktighet 
efter cirka 15% av torkprogrammet. Den relativa luftfuktigheten 
sjönk efter 50% av torktiden och vid slutet av torktiden låg den 
relativa luftfuktigheten på cirka 65% vid samtliga positioner. 
Högst relativ luftfuktighet uppmättes i mitten av torken och lägst i 
det nedre paketet av torken (figur 10). 
 
Medeltemperaturen vid de fyra positionerna beräknades vara 
mellan 39–40°C (tabell 2). Temperaturen ökade under torktiden 
och stiger från cirka 34°C upp till 44°C i slutet av torkprogrammet 
(figur 11). 
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Figur 10. Relativ luftfuktighet vid de olika positionerna. Visar 
medelvärden för 34 punkter med standardavvikelsen inom 
medelvärdena. 
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Figur 11. Trendlinje för temperatur under torktiden vid de fyra 
olika positionerna. 
 

3.3.2 Försök 2 
 

I det andra försöket uppmättes och beräknades medelvärden ha en 
relativ luftfuktighet över 80% för positionerna övre, mitt och nedre 
under 50% i början av torktiden. Den relativa luftfuktigheten vid 
positionerna låg vid alla positioner över 85% mellan 20 – 50% av 
torktiden. Efter 50% av torktiden sjönk den relativa luftfuktigheten 
vid alla positionerna och uppmättes vara cirka 65% i slutet av 
torktiden (Figur 12). 
 
Temperaturen vid de fyra positionerna beräknades till cirka 35°C i 
början av torktiden för att sedan öka till cirka 45°C vid slutet. Den 
nedre positionen uppmättes ha en något lägre temperatur än övriga 
positioner, se figur 13.  
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Figur 12. Relativ luftfuktighet vid de olika positionerna. Visar 
medelvärden för 34 punkter med standardavvikelsen inom 
medelvärdena. 
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Figur 13. Trendlinje för temperatur under torktiden vid de fyra 
olika positionerna. 
 

3.3.3 Försök 3 
 

Den relativa luftfuktigheten uppmättes ligga över 85% vid alla tre 
positioner mellan 10–50% av torktiden. Vid 50% av torktiden 
sjönk värdena för alla positioner och efter 70% av tiden visade alla 
positioner värden under 80% i relativ luftfuktighet. Vid 80% av 
torktiden planade den relativa luftfuktigheten ut och sjönk ner till 
65–75% i relativ luftfuktighet fram till slutet. Högst värde 
uppmättes i det övre paketet, se figur 14. 
 
Medeltemperaturen för alla positioner i torken uppmättes och 
beräknades vara mellan 37 - 38°C. Temperaturen i början av 
torktiden uppmättes vara cirka 35°C för att sedan stiga till 44–
45°C i slutet av torktiden, se figur 15. 
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Figur 14. Relativ luftfuktighet vid de olika positionerna. Visar 
medelvärden för 34 punkter med standardavvikelsen inom 
medelvärdena. 
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Figur 15. Trendlinje för temperatur under torktiden vid de fyra 
olika. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 
Provbrädorna som skickades på analys hade tillväxt av 
Paecilomyces. Enligt Eurofins Pegasuslab (2019) är det en 
toxinproducent och respiratorisk problemorganism. Det tyder på 
att det under den tidiga hanteringen av virket vid sågverket kan 
tillväxa mögel som skulle kunna bli ett hälsoproblem för de 
anställda som hanterar virket i ett senare skede. Det är en 
mögelsvamp som är vanlig vid justerverk och som tål höga 
temperaturer. Odlingsresultatet gav inte svar på vilken art av 
Paecilomyces som växte på brädan men vissa arter kan orsaka 
allergisk alveolit och arten Paecilomyces variotii kan även bilda 
ämnen med cellgifts liknande effekter (Eurofins Pegasuslab 2019). 
Eftersom odlingsresultatet inte gav svar på vilken art av 
Paecilomyces som växte på brädorna går det inte att säga vid 
vilken temperatur mögelsvampen vid sågverket har sitt optimum 
för tillväxt. Däremot har Paecilomyces variotii ett optimum för 
tillväxt vid cirka 32°C och med max- och minimumtemperaturer 
vid cirka 40 - 43°C respektive 5 – 6 °C (Henk et al. 1997).  
 
I paketen på brädgården verkar den relativa luftfuktigheten vara 
tillräckligt hög för att mögeltillväxt ska ske. Främst var det i 
centrum av paketen som den relativa luftfuktigheten var över 80% 
som ses som en gräns för mögeltillväxt på trä (Adan 1994; 
Viitanen 1997). Detta skulle kunna styrka teorin av Thomassen 
(1998) om att det är svårt för fukten att transporteras ut från 
paketen vid brädgårdstorkning. I kanterna av paketen fluktuerade 
den relativa luftfuktigheten mellan gynnsamma och ogynnsamma 
förhållanden, vilket enligt Viitanen (1997) minskar 
tillväxthastigheten för mögel. Kanterna av paketen verkar ha 
nivåer av relativ luftfuktighet som inte skiljer sig nämnvärt från 
station 1 och 2. Däremot hade det varit bättre att mäta den relativa 
luftfuktigheten på brädgården istället för station 1 och 2 som ligger 
cirka tre mil från sågverket. Temperaturen för mögeltillväxt i 
paketen som undersöktes på brädgården var lägre än optimum för 
tillväxt av de flesta mögelsvampar och för mögelsvampen 
Paecilomyces variotii. Tidigare studier har dock visat att den 
relativa luftfuktigheten har större betydelse för mögeltillväxt än 
temperaturen (Lie 2015). I denna studie har endast två paket 
undersökts vid ett tillfälle. Resultatet är därför inte helt tillförlitligt 
utan fler liknande undersökningar krävs. Om fler undersökningar 
görs hade det varit intressant att göra dessa vid olika årstider då 
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den relativa luftfuktigheten utomhus varierar över året (SMHI 
2019). 
 
I förtorkningen uppmättes relativa luftfuktigheten vara tillräckligt 
hög för mögeltillväxt under cirka 60 – 70% av torktiden. Det är 
främst i början av torktiden som den relativa luftfuktigheten är på 
nivåer som är gynnsamma för mögeltillväxt. Att det är början av 
torktiden som är mest gynnsam kan förklaras av att man i början 
basar virket för att få ett klimat som undviker andra defekter i 
virket som sprickbildning. Temperaturen i torken uppmättes vara 
högre än optimum för de flesta mögelsvampar, samt något högre 
än optimum för Paecilomyces variotii. Däremot var temperaturen 
närmare optimum i början av torktiden. Resultatet tyder på att 
faktorerna relativ luftfuktighet och temperatur är mer gynnsamma 
under den tidiga förtorkningsprocessen än klimatet i paket på 
brädgården. I den undersökta torken gick det inte att se någon 
nämnvärd skillnad mellan de olika positionerna vad gäller relativ 
luftfuktighet eller temperatur. 
 

4.1 Slutsatser 
 

• Mögelsvampen Paecilomyces hittades på brädor efter 
torkning. Vilket indikerar att det under den tidiga 
hanteringen av virket tillväxer mögel. 

• En tillräckligt hög relativ luftfuktighet för mögeltillväxt 
fanns i paket på brädgård samt under 
förtorkningsprocessen. 

• Temperaturer för mögeltillväxt fanns i paket på brädgård 
samt i förtorkningsprocessen. 
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4.2 Åtgärdsförslag och vidare studier 
 

Eftersom det fanns en respiratorisk problemorganism växandes på 
brädorna, bör företaget utföra vidare studier för att öka kunskapen 
om vart mögeltillväxten sker samt utreda möjligheten för 
förebyggande åtgärder. Det hade varit bra att undersöka vidare 
vilken art av mögelsvampen Paecilomyces som växer vid 
sågverket för att på så sätt kunna utreda vid vilken temperatur den 
växer optimalt vid. I denna undersökningen skickades fyra 
provbitar för analys vid ett tillfälle. Vidare hade det varit intressant 
att skicka fler prover vid olika tillfällen under året för odling. Detta 
för att säkerställa att det inte växer andra mögelsvampar som kan 
orsaka problem. 
 
På brädgården utfördes undersökningen på rad fyra av 
virkespaketen på brädgården. Vidare studier hade kunnat 
undersöka om det fanns någon skillnad i ytterpaketen gentemot 
paketen i mitten av raderna. Då tiden brädorna exponeras för 
mögelsporer samt gynnsamma förhållanden påverkar förmågan för 
möglet att växa (Johansson et al. 2012; Viitanen 1997), skulle en 
förmildrande åtgärd kunna vara att tiden då virket utsätts för 
tillväxtförhållanden minskar. Undersökningen tyder på att det 
under de 14 dagarna paketen står på brädgården kan börja växa 
mögel för att sedan utsättas för ett mer gynnsamt klimat under den 
tidiga delen av förtorkningsprocessen. Vidare undersökningar 
skulle kunna utreda hur stor effekt 14 dagars regeln som finns vid 
företaget har på torkningskvaliteten. Skulle virket kunna förtorkas 
utan att de står på brädgården i 14 dagar med samma 
torkningskvalitet, skulle tiden då virket utsätts för ett klimat som 
är gynnsamt för mögeltillväxt kunna minskas. En annan åtgärd att 
undersöka vidare är hur placeringen av paketen på brädgården 
påverkar den relativa luftfuktigheten i paketen. En studie skulle 
kunna utföras för att se om den relativa luftfuktigheten i paketen 
minskar om placeringen på brädgården utformas på ett annat sätt. 
Det vore intressant att veta som händer med den relativ 
luftfuktigheten i paketen om det står färre paket på varje rad med 
mer mellanrum mellan paketen. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1: Odlingsresultat 
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