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Mål	  
Genom preciserad mätning av fuktinnehåll i virke under och efter torkningsprocessen 
kan träprodukter kvalitetssäkras. Noggrann fuktkvotsmätning möjliggör förbättrat 
material- och energinyttjande med dimensionsstabilitet och säkrade produktmått som 
följd. Projektets mål är att ta fram kunskap, utveckla metoder och teknik som 
resulterar i att medelfuktkvot kan mätas under torkning, samt i enskilda 
träkomponenter efter torkning, med en noggrannhet av ±1 %. 

Resultat	  
I februari 2010 presenterades kartläggning av tillgängliga metoder för 
fuktkvotsmätning samt en analys och bedömning av möjliga metoder. Några av 
utrustningarna och metoderna har bedömts som särskilt intressanta att testa i både 
laboratorie- och industrimiljö. Resultaten är avrapporterade. Känslighetsanalys för 
felskattning av virkesdensitet och dess inverkan på fuktkvotsbestämning är utförd. 
Mikrovågstekniken är vald som prioriterad metod för inline-mätningar. Ny partner är 
kontrakterad för att utveckla kommersiella utrustningar kring den teknik projektet 
bedömer ha högsta potential. 
 
I flertalet av de delprojekt vi genomfört så visar det sej att träets torrdensitet spelar 
roll för precisionen i fuktkvotmätningen och det är troligt att man för att uppnå 1% 
målet måste kunna mäta/prediktera denna. Det sensorsystem som ska kunna leverera 
mätdata med ±1 % noggrannhet på en-bitsnivå av fuktkvot måste alltså kunna mäta 
vatten- och trädensitet antingen genom en multisensorlösning eller med en mätteknik 
som ger möjlighet till att prediktera flera egenskaper i mätobjektet. I vårt fall har vi 
bedömt mikrovågstekniken som den mest potentiella och billigaste tekniken för att ta 
fram en in-line fuktkvotssensor men den är samtidigt också en teknik som är 
svårbemästrad utifrån sensor- och kalibreringsperspektiv. Vi har därför ägnat resurser 
för att förbättra dessa processer ur en sensorspecifik såväl om en mer generell 
trämaterialsynpunkt. 
 
För fuktkvotsmätning på batch-nivå har vi efter stora insatser både kostnadsmässigt 
och forskningsmässigt avslutat de projekt som handlar om RF mätning i torkkammare 
både på laborativ och industriell nivå. De brusnivåer som uppstår på grund av 
vågledaraspekter och virkes/vatten lasten är för stora för att man ska kunna detektera 
de parametrar som krävs för att kunna mäta fukt i en pågående industriell 
virkestorkningsprocess. Batchspåret har därmed också fått en annan inriktning och här 
har vi fokuserat på att förbättra simuleringsmodeller genom att ta fram bättre indata 
till modellerna. Vi ser att den utveckling som sker sågverkssidan i form av 
röntgenskanning och därmed förbättrad processkontroll och styrning ger mycket goda 
förutsättningar att styra virkestorkningsprocess till de uppställda målen med 
simuleringsmodeller och adaptiv styrning. 
 

Följande	  villkor	  måste	  uppnås	  för	  att	  nå	  målsättningen	  i	  projektet	  om	  
fuktkvotsmätning	  med	  av	  en	  noggrannhet	  av	  ±1	  %.	  
Indata till simulering: Relevant och baserat på totalmätning av individer i flödet. 
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Sensorer: sensorsystem som kan ge direkt mätresultat i form av fuktkvot eller 
möjlighet till prediktion av fuktinnehåll och träets torrdensitet. 
 
Systemutförande: Styrda flöden där mätningar tidigare i processen införlivas i en 
adaptiv styrning av processen. 
 
Kalibrering: Kalibrering av existerande och kommande utrustningar måste baseras på 
en metod som är lätt att genomföra, förståelig och nyttjar försöksdesign antingen i 
form av strukturerade tillvägagångssätt för urval av kalibreringsmaterial via 
processtyrning, manuellt urval eller speciellt framtagna testprover. Viktigt är speciellt 
i de fall då Mikrovågs eller RF sensorer använda att den omgivande miljön ska kunna 
kalibreras på ett enkelt sätt.  En framtida kalibreringsmetod är elektroniska 
testplankor där man kan styra provbitens dielektriska egenskaper. 

Förväntade	  effekter	  
Då projektet ännu inte genererat resultat mer än analys, prioriteringar och 
metodutveckling återstår det att bedöma forsknings- och utvecklingsgenombrott. 
Industriparternas aktivitet, intresse och delaktighet i projektet är stort och medför att 
projektet styrs och drivs framåt enligt projektplan. Att ett internationellt ledande 
mätutrustningsföretag anslutit till projektet är ytterligare ett tecken på projektets 
relevans. En viktig del är den dialog och analys som förs i projektgruppen kring ”1% 
målet” som leder till en ökad kunskapsnivå som är viktig att föra ut till de industriella 
processerna. 
 

Önskvärt	  scenario	  baserat	  på	  nu	  tillgänglig	  men	  inte	  fullt	  ut	  tillämpad	  teknik	  	  
För att med säkerhet ligga i den precision och repeterbarhet som krävs för att nå ±1 % 
målet krävs en process enligt följande. Kontroll på ingående råvara i pågående 
process dvs. aktiva sensorer som ger input till en kontroll och styrning av processen. 
Ett lämpligt verktyg som nu används i allt större utsträckning är röntgenmätning av 
stockar där idag den 2 dimensionella diskreta logskannern är installerad på > 25 
sågverk i norden.  Inom 5 år kommer en tomografibaserad variant att finnas på 
marknaden i full utsträckning, de första levereras till kunder i Frankrike och Chile 
2012. Dessa mätinstrument ger en möjlighet att mäta rådensitet och med hjälp av 
modeller prediktera torrdensitet i åtminstone kärnveden. Om man kombinerar detta 
med identifiering av varje individ i den vidare processkedjan via taktade flöden, 
märkning eller fingeravtrycksmetoder så kan man dels styra sortera och styra flöden 
som möjliggör förbättrade utgångspunkter för modellering och adaptiv styrning av 
virkestorkarna.  I processflödet måste man även ha sensorer som i detalj styr 
processen och samtidigt återkopplar föregående processteg.- Här behövs online 
mätare både för torken och efter slutförd torkning för slutkontroll och återkoppling av 
processen samt efterbehandling av eventuella uteliggare. För utjämnande behandling 
av fuktkvotsvariation inom enskilda brädor/plank skulle man kunna tänka sej mer 
precisa metoder t.ex. mikrovågstorkning applicerad på de ställen på bräda/planka som 
har för hög fuktkvot givet att sensorer tidigare i processen ger en fuktkvotsfördelning 
inom respektive individ. 



6	   [PAFF	  SLUTRAPPORT]	  
 
Förändringar	  inom	  projektet	  under	  projekttiden	  

Personal	  
Projektet har karaktäriserats en omfattande rotation av projektdeltagarna där en del 
har lämnat projektet och andra har bytt position och företag. 

 
• Lena Antti projektledare har lämnat LTU för annan verksamhet och ersattes 

2010 av Olle Hagman som lämnar sin befattning som Programdirektör för 
TräCentrum Norr för att bli Professor I Träproduktutveckling. 

• Thomas Wamming SP Trätek är numera forskningsansvarig på Valutec 
• Robert Larsson Valutec ersätter Thomas Lundmark som VD På Valutec och 

Thomas går in som programdirektör för LTUs centrumbildning TräCentrum 
Norr. 

• Johan Oja SP Trätek slutar och blir sågverkschef på Norra skogsägarnas såg 
i Kåge. 

Företag	  
Valutec har under projekttiden köpt upp ett av de medverkande företagen WSAB 
vilket medförde en dialog om eventuella förändringar i resursfördelning för de olika 
projektmålen kring Batch- och Inlinemätning av fuktkvot. 
 
Microtec ett av de ledande företagen i världen för sensorbaserad mätteknik för 
träindustrin anslöt till projektet 2010 i samband med att vi utförde en utvärdering av 
befintliga in-line fuktkvotsmätare. Anledningen var att man ville få hjälp med att 
utveckla en ny mikrovågsbaserad sensor och få hjälp med att utveckla 
kalibreringsmodeller för sin kommersiella RF mätare för att uppnå våra krav om en 
noggrannhet av ±1 % vid enbitsmätning. 

Sammanfattning	  av	  genomförda	  delprojekt	  	  	  
Arbetet i projektet har bestått av följande delprojekt: 

Kartläggning	  och	  bedömning	  av	  befintliga	  tekniker	  för	  fuktkvotsmätning	  
Se bilaga 2: Fuktkvotsmätare för träindustrin: en kartläggning av mätmetoder för 
mätning av fuktkvoter i intervallet 8-18 fuktkvotsprocent. 

 

Tester	  i	  industriell	  miljö	  för	  krympmätning	  i	  batcher	  
Att noggrant kunna bestämma medelfuktkvoten på en virkesbatch under torkning 
skulle vara till god hjälp vid beslutet av när en torksats ska avbrytas. Idag sker ofta en 
övertorkning av virket för att vara på den säkra sidan att fuktkvoten är tillräckligt låg 
vilket medför onödiga kostnader i form av energi och torkningstid. I detta delprojekt 
analyseras hur noggrant fuktkvoten hos plankor kan predikteras genom att mäta dess 
tjocklekskrympningar på kantsidorna. Metoden är tänkt att kunna tillämpas för att 
bestämma medelfuktkvoten i en virkeslast genom att mäta flera plankors 
kantdimensioner under en torkningsprocess. Prediktioner av fuktkvoten utifrån 
uppmätt kantkrympning gjordes dels genom att använda en teoretisk modell samt 
genom att skapa en modell till uppmätt krympningsdata från de undersökta 
provsågningarna. Kanttjocklekskrympningarna varierade mycket mellan individer 
vilket gör metoden olämplig för att bestämma en enskild plankas fuktkvot. Bilaga 3 
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Valutec har tillsammans med Optronic tagit fram och testat olika metoder för att med 
kamera teknik mäta kantkrympningen men inte riktigt kommit fram till den precision 
som vi har som mål i detta projekt se Bilaga 4 

	  

Utvärdering	  av	  tre	  industriellt	  tillgängliga	  In-‐line	  fuktkvotsmätare	  
Ett provmaterial med fem vedklasser i två fuktkvotsklasser togs fram. Varje klass 
bestod av cirka tjugo bitar. Syftet med vedklasserna var att påvisa skillnader i hur de 
olika mätarna hanterade olika typer av ved. 
Två av utrustningarna testades i industrin medan den tredje testades i labb-miljö. 
Mätarna kalibrerades med samma material i intervallet 8-17,5 % MC.  
 
Resultaten analyserades med återkoppling till den mätprincip mätutrustningen 
använde sig av (i de fall då mätprincipen var känd).  
 
Resultaten påvisar skillnader mellan metoderna. Den största skillnaden är att den 
mätutrustning som använder sig av kapacitansmetod visar ett för högt värde på 
fuktkvoten då densiteten ökar men med bibehållen referensfuktkvot. Detta innebär att 
om två plankor med samma fuktkvot men med olika densitet skulle mätas med en 
kapacitansmätare, får plankan med hög densitet ett högre fuktkvotsvärde då denna 
innehåller mest vatten. Detta beror på att vattnet är det som påverkar träets kapacitans 
mest. 
 
Vidare visade det sig att mätaren med kortast våglängd (mikrovågor) visade för höga 
värden i och runt kvistar. Vad detta beror på är oklart, men en möjlig förklaring kan 
vara att diffraktion uppstår runt kvisten då denna har högre densitet än ren ved. 
 
Se Bilaga 4 Träteknik Evaluation of three in-line wood moisture content meters. 
Martin Nilsson. Se också Evaluation of Timberscan: Results, Bilaga 5 

Experimentella	  tester	  och	  modellering	  av	  RF-‐teknik	  för	  fuktkvotsmätning	  i	  
virkesbatcher.	  
Omfattande och tidskrävande experimentellt arbete i både industriell fullskala och 
laboratorieskala samt modellering av RF-tekniken har pågått under projekttiden. Ett 
antal workshops med inbjudna experter har utmynnat i nya infallsvinklar se Bilagor 
6,7,8,9. En del av dessa metoder har tagits under övervägande och provats och 
simulerats.  Se bilagor. Sammanfattningsvis är slutsatsen i detta projekt att vi inte går 
vidare med denna RF baserade batchteknik på grund av att vi inte kan hitta stabila och 
kalibreringsbara metoder som ger mätvärden med den precision som finns i detta 
projekts målsättningar. Fortsatt forskning sker med en teoretisk simuleringsansats i 
samverkan med Umeå Universitet i ett projekt som delvis finansieras av 
Vetenskapsrådet där den troliga fortsättningen för LTU och Valutec i detta projekt 
blir, under förutsättning att teoretiska simulering visar på positiva resultat, att verifiera 
teori med praktiska försök. Det handlar då om råvarans egenskaper, tomografering för 
att bestämma fuktfördelning och torrdensitet, kalibrering samt små- och storskalig 
försök. 
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Mätupplägg för batchdelen i PAFF projektet efter beslut att satsa på 
modellstyrning av torkstopp vid rätt målfuktkvot. 
 
 
Försöksplan 
 
1) Inledande krav 

a)  Testvirke är två centrum- och två bräddimensioner till 18 och 12 % 
slutfuktkvot. 

b) Färskt virke utan störningar varken från timret eller mellan såg och tork. 
c) Eventuellt kommer torkarna att utrustas med värmeenergi och elenergimätare 

för att förse EESI projektet med torkdata.  
 

2) Mätningar före torkning 
a) Fuktkvots och densitets mätningar på det råa virket som ska torkas, 

torrviktsprover tas på två paket, det första och sista som sågades till 
torksatsen. 

b) Volymen på virket i torken ska bestämmas och antecknas. Detta görs av 
Martinsons mätutrustning innan torkarna. 

 
3) Mätningar under torkning 

a) Torrtemperaturen för virkesstapeln i mitten loggas under hela körningarna 
med en mätare från Valutec, möjligt att läsa av temperaturen i realtid. 

b) Temperaturmätare (klimatloggrar) från SP placeras på samma höjd i varje 
stapel, samt en våttemperaturmätare placeras på lämplig plats inuti 
kammaren. 

c) Data angående fläkthastigheter, klimatdata och elförbrukning sparas 
automatiskt genom hela torkningen i befintligt styrsystem. 

 
4) Mätningar efter torkning 

a) Torrviktsprover 
• Torrviktsproverna tas från toppändan av plankorna (≈30cm från 

kortändan) kommer det att noteras om toppändan av plankan varit 
jämndragen med paketets kortsida eller inte, för att se eventuella 
skillnader mellan mitt och kant på virkespaketen. (rotbitar för bättre 
medelfuktkvot?) 

• Fuktkvotsgradienten mäts med en el-stiftsmätare, för att jämföra 
fuktkvoten mellan centrum och ytan på plankorna. Även som referens 
mot torkoperatörens mätning för att bedöma om torken är klar. 

b) Den relativa spricklängden mäts på två lag per stapel. 
c) In-line fuktkvotsmätning, Wagner Apex 2 

• Fuktkvotsmätning av varje virkesstapel var för sig, i justerverkets in-
line fuktkvotsmätare. 

 
Analys av mätdata 

• Jämförelse mellan medelfuktkvoten för torrviktsproverna, in-line mätningarna 
och resistiv fuktkvotsmätaren.  

• Analys av den uppmätta fuktkvoten jämfört med den simulerade, orsak vid 
större avvikelser. 

• Fuktkvotsjämförelse mellan försöken orsak till ev. störning på rått. 
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• Fuktkvotsskillnader kopplat till provets placering i paket och stapelposition. 
• Vid bra torkning utan störningar görs en helhets analys av klimat, position, 

kärna/splintandel för att finna avvikelser från medelbitens egenskaper och 
position. 

 
 

Känslighetsanalys	  för	  felskattning	  av	  virkesdensitet	  och	  dess	  inverkan	  på	  
fuktkvotsbestämning	  
Densiteten är någorlunda direkt proportionell mot torkningstiden. Så att om densiteten 
ökas med 10% så ökar också torkningstiden ungefär med motsvarande 10%. Frågan är 
dock hur detta slår på slutfuktkvoten vid konstant torkningstid. 
 
För att visa på densitetens inverkan på fuktkvoten utfördes simuleringar för att belysa 
dessa skillnader. Resultaten är av intresse för att kunna bedöma utsikterna för en 
fuktkvotsmätning som använder klimatdata och information om produktens råa 
tillstånd som indata för att beräkna aktuell fuktkvot under torkningsförloppet. En 
centrumdimension samt en bräddimension simulerades för att se om det finns 
dimensionsbundna skillnader. 
 
Resultat och diskussion 
För centrumdimensioner med en målfuktkvot på 15% kan man förvänta sig att en ca 
10% densitetsförändring medför en förändring på slutfuktkvoten med ca: ±1 % Om 
medeldensiteten för en dimension på batchnivå varierar ± 5 % under året så kan man 
förvänta sig att ovan redovisade fuktkvotavvikelser halveras. 
För bräddimensioner målfuktkvot på15% blir motsvarande förändring på 
slutfuktkvoten ca: ±1,4 % vid en förändring av densiteten på ±10% av 
medeldensiteten. 
 
Tunnare dimensioner påverkas mer av felaktiga indata på densitet än grövre 
dimensioner, i frågan om fuktkvotsavvikelse med fast torkschema. 
Densitetsmätningarna som utfördes efter simuleringarna visade att standardavvikelsen 
på medeldensiteten mellan torksatser var 6,4% på bräddimensionen och 3,4% på 
plankdimensionen. 
 

Densitetens inverkan på slutfuktkvoten 
Genom att använda statistiska underlag på medeldensitet per dimension (dvs att anta 
att densiteten alltid är konstant så kommer densiteten således att bidra till ett fel i 
beräkningen av aktuell fuktkvot. Om målfuktkvoten är 15 % så kan man påstå att i 
68% av torksatserna så får man ett fuktkvotsvärde inom intervallet 15±1s. Eftersom 
10% densitetsförändring motsvarar ca: 1% förändring i fuktkvot (och förhållandet kan 
antas vara linjärt) så blir intervallet 15%±0,3% (fuktkvotsprocent) för plank. 
Motsvarande resonemang för brädor ger intervallet 15%±0,9% (fuktkvotsprocent). 
 
För plank klarar man sig ganska långt med statistiska underlag på densitet medan 
brädor medför en större osäkerhet i beräkning av fuktkvot. Ett automatiskt mätsystem 
för mätning av densitet (ρ0,rå) i råsorteringen skulle vara önskvärt. 
Densitetsprover kan också tas manuellt vid starten av en torksats för att sedan matas 
in till torkens styrsystem efter torrviktsprov. Det möjliggör en korrigering av 
fuktkvotsberäkning med rätta densitetsdata. En möjlighet är också att komplettera 
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paketutmatningen från råsorteringen med en våg. Med kännedom om paketvolym och 
densitet så kan man således beräkna startfuktkvoten, vilken tillsammans med 
densiteten är viktig information för att mäta eller beräkna fuktkvot. Bilaga 10 
 
Teoretisk felanalys Bilaga 11 
En kort översikt över mätfelens påverkan på fuktkvotsbestämningen i en torksats 
redovisas. Fel som diskuteras är felaktig bestämning av massan och volymen virke. 
Resultatet visar på att felet av en enskild felkälla kan skattas med felets storlek i 
procent av den verkliga fuktkvoten. En storlek av felkällan på 5 % ger således vid 8 % 
fuktkvot ett fel på 0,4 fuktkvotsprocent medan motsvarande fel vid 16 % fuktkvot blir 
0,8 fuktkvotsprocent. 
 

Undersökning	  av	  säsongsberoende	  densitetsbestämning	  i	  sågverk	  
Insamling av densitetsdata sker främst i SCA Timbers regi i Bollsta sågverk. 
Mätningarna ger statistiskt underlag för variation i densitetsmätning över året som är 
underlag för indata till torksimulering och därmed styrning av torkprocessen för att nå 
rätt målfuktkvot. Två långtidsmätningar har genomförts.  Mätning av densitet och 
fuktkvot har gjorts under tiden januari-oktober 2011 på Bollsta sågverk på två 
dimensioner, 25x150 och 50x100mm furu. 12 st prover har tagits i toppänden på varje 
torksats. Medelvärde och standardavvikelsen har beräknats för den enskilda 
torksatsen, densitetsfördelningen visas i Figur 1, se Bilaga 10 

 
 

Figur 1 Frekvensfördelning av densitetprover 25x150 mm2 under mätperioden 
januari - oktober 2011 i Bollsta. 
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Förbättrad	  torksimulering	  av	  batch,	  framtagning	  av	  data	  och	  parametrar,	  
modellering.	  	  
Utveckling av simuleringsmodell via förbättrade indata och ev komplettering av 
mätsensorer. Försök genomförda enligt framtagen försöksplan för att mäta fuktkvot i 
virke före, under och efter tork med olika mättekniker för analys och utveckling av 
torksimuleringar 
 

Tester	  i	  mikrovågsutrustning	  för	  in-‐line	  mätning	  av	  fuktkvot.	  	  
Förstudierna i projektet har visat största potential för mikrovågsteknik som teknikval. 
En fördjupad undersökning av mikrovågsteknikens möjligheter har genomförts med 
LTUs mikrovågsskanner och i samarbete med Gary Schajer UBC i Kanada. 
Undersökningen har resulterat i en inlämnad artikel. En ny industriell part har anslutit, 
Microtec, och vi går vidare med att utveckla deras RF-baserade mätutrustning för att 
ta fram förbättrade kalibreringsrutiner med avseende på temperatur och fuktkvot.  
Försöken genomförs på SP trätek på konditionerade träbitar i temperatur intervallet 
från fruset virke till högtempererat med tre olika fuktkvotsnivåer.  Vi har också 
fortsatt med kalibrering och FEM-modellering av Microtecs nya mikrovågssensor 
som framtagen av TU Wien. Simuleringarna visar på fortsatt behov av för utveckling 
av modeller och design för kalibrering innan mikrovågssensorn är en färdig industriell 
produkt. I den kompletterande finansiering som beviljats kommer forskare från 
LTU/SP trä att samarbeta med den forskargrupp vi tekniska universitet i Wien som 
utvecklat sensorkonceptet för att genomföra de kompletteringar som behövs för att 
säkerställa funktion och kalibreringsinstruktioner. 

 

Fuktmätning	  via	  lastceller,	  
Målet är att kunna analysera hur mycket en beräknad slutfuktkvot utifrån känd torr 
volym och vikt efter torkning varierar på paketnivå jämfört med uppmätt slutfuktkvot 
(torrviktmetoden). Målet är att se hur bra man kan uppskatta slutfuktkvoten med hjälp 
av en våg när volymen är känd men densiteten okänd. D.v.s. hur mycket påverkar 
variationer i densiteten slutfuktkvoten när man mäter ett större antal bitar.  
Av våra mätningar har vi kommit fram till furumätningarna ger det mest korrekta 
värdena mellan torrviktsmetoden och känd torr volym och vikt efter torkning, värdena 
låg mellan 0 – drygt 3,3 % över mätningarna med torrviktsmetoden.  
Mätningarna på gran resulterade i värden på mellan 10 – 14 % över mätningarna med 
torrviktsmetoden. 
Utifrån dessa resultat så kommer vi fram till att furumätningarna ger minst avvikelse 
gentemot torrviktsmetoden. Gran har en mycket större avvikelse. Varken furu eller 
gran har gett sådana värden som kan säga att man kan beräkna fuktkvoten utifrån 
dessa metoder. Bilaga 12. 
 

Test	  av	  NIR	  baserad	  fuktkvotsmätning.	  	  
Dialog med företaget Perten Instruments AB för genomförande av fuktkvotsmätning 
på trä med deras NIR-system. Försök genomfördes i samband med genomförande av 
tester för RF utrustningen. Resultat NIR mätning av fuktkvot ger enbart en indikation 
på ytfukt med litet inträngningsdjup således inte intressant för PAFF projektets 
tillämpningar. 
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Forskningssamverkan	  och	  produktutveckling	  med	  industriell	  partner.	  
Projektet har samverkat med europeiska projekt baserat på samverkan mellan 
Industriparten Microtec, Italien, Holzforschung och Tekniska universitet i Wien, 
Österrike, för att ta fram en fungerande fuktkvotsmätare. Det primära arbetet från 
projektets del var att utveckla kalibreringsfunktioner för sensorn. Detta arbete som 
utfördes av vår doktorand Tommy Vikberg hos Microtec kommer att fortsätta i 
samverkan med TU Wien i det fortsättningsprojekt som beviljats från 
Branschforskningsprogrammet. 
 

Temadag	  Fuktkvot.	  	  
En mycket lyckad temadag har genomförts i Sundsvall den 25-26 maj 2011 med 35 
deltagare från industrin och 14 föreläsare. Temat för dag 1 Råvara, logistik, 
spårbarhet ” Krav, mätning och betydelse av fel fuktkvot” där var dialogen mycket 
intressant och givande kring de krav som finns och planeras i olika typer av 
standardiserande dokument.  Dag 2 handlade om ”Råvara, logistik, spårbarhet och 
visioner” och ett av resultaten var en industriinitierad uppmaning att genomföra en 
större insamling av data av fuktkvotsspridning efter virkestorkning för att möta den 
diskussion om målfuktkvot som bland annat förs inom Woodbuildprojektet , Boverket 
Hus AMA. 

 

Styrgruppsmöten.	  	  
Totalt har 21 styrgruppsmöten genomförts inom ramen för detta projekt 

Publikationer	  
Moisture content measurement in Scots pine (Pinus sylvestris) by Microwaves 
and X-rays. Vikberg T., Oja J. & Antti L. Submitted  to Wood and Fiber Science 
2011-11-20 
Vikberg, T. Hansson, L. Schajer, G.S. & Oja, J. (2011). Effects on microwave 
measurements and simulations when collecting data close to edges of wooden 
boards, Measurement, doi:10.1016.  

Rapporter	  och	  annan	  resultat-‐	  och	  kunskapsförmedling	  
Rapporter:  
Bilaga 2: Teknisk rapport LTU: Fuktkvotsmätare för träindustrin: en kartläggning av 
mätmetoder för mätning av fuktkvoter i intervallet 7-18 fuktkvotsprocent. Vikberg T. 
Bilaga 3: MC prediktion genom uppmätt kantkrympning. Tommy Vikberg  
Bilaga 4: Optisk krympmätning I – IV. Optronic (uppdrag i PAFF) 
Bilaga 5: Examensarbete civilingenjör LTU Träteknik: Evaluation of three in-line 
wood moisture content meters. Martin Nilsson. 
Bilaga 6: Measurements of Moisture Content in Wood using Radio Frequency (VHF) 
Spectra and Analysis in Lab Test. P. Wiberg and B. Flugstad.  
Bilaga 7: De kvalitativa och kvantitativa möjligheterna att mäta vattenhalten med 
högfrekvens och mikrovågsmetoder. P.O Risman 
Bilaga 8: Approximativa dielektriska egenskaper och våginträngningsdjup hos trä, för 
några frekvenser. PAFF uppdragsrapport P.O Risman Konsult 
Bilaga 9: Kompletterande modellering av fuktmätningar i stackade brädor med 
högfrekvens PAFF uppdragsrapport P.O Risman Konsult 
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Bilaga 10: Densitetens inverkan på slutfuktkvoten. R. Larsson ,Valutec 
Bilaga 11: Felanalys vid fuktkvotsbestämning hos virkesbatch T. Vikberg SP/LTU 
Bilaga 12: Fuktmätning via lastceller, en förstudie. C. Sörensen, J. Jonsson, J. 
Johansson.  
Bilaga 13: Företagens åsikter om projektet. 
 
Report on the findings from simulations of the microwave system at MiCROTEC. 
(2011) Tommy Vikberg (Sekretessbelagt arbetsmaterial) 

-  
 
 
Marknadsföring:  
Artikel i NTT, mars/april 2009.  
Artikel i Holz Kurir, oktober/november 2009.  
Poster om projektet vid IUFRO International Wood Drying Conference, januari 2010 
i Skellefteå  
Projektpresentation i Vinnovas programkonferens 2010-03-17 
Presentationer Temadag Fukt Sundsvall, Södra berget, 2011-05-25/26 

 

Lägesredovisning	  i	  enlighet	  med	  Särskilda	  villkor	  
Ett särskilt villkor angivet av Vinnova är att koppling sker till pågående arbete inom 
standardisering och kvalitetskontroll. Kontakter har upprättats för informationsöver- 
föring via SP Trätek och här pågår dialog inom olika grupperingar inom 
skogsindustrin och TräCentrum Norr både inom ramen för Skogsindustrins projekt 
om fuktkvotsspridning i slutfuktkvot hos ett antal svenska sågverk samt den dialog 
som förs inom Woodbuild projektet. 
 

Övriga	  kommentarer	  
Ekonomisk redovisning bilägges. Medfinansiärer har inlämnat signerad ekonomisk 
redovisning som arkiveras hos projektets controller. 
 


