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FÖRORD 
 
Projektet ” Metodutveckling för mögeltestning av trä - Förstudie” har genomförts av LTU under 2011-
2013. Projektet är finansierat av TräCentrum Norr. 
 
 
Skellefteå, februari 2014. 
Margot Sehlstedt-Persson 
 



 
 
 

 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna förstudie har varit att utveckla enkla och robusta forcerade mögeltester på trä som 
kan följas och utvärderas kontinuerligt i forskningsprojekt som bedrivs inom beständighetsområdet vid 
LTU och SP Trätek i Skellefteå. Testerna som gjorts i klimatskåp bygger på naturlig kontaminering 
och klimatval som gynnar mögeltillväxt.  
 
De metoder som utvecklats gör inte anspråk på att kunna erbjuda jämförelser med andra etablerade 
metoder utan enbart jämförelser inom batcher som ingår i de material- och processvariabler som 
studeras, exempelvis inom virkestorkning, värmebehandling och impregneringsmetoder.  
 
I förstudien utvärderades ett antal olika klimatval i ett klimatskåp som användes i försöken. 
Mögelpåväxt gynnas av stabil och hög RF, mörker och stillastående luft. Därför täcktes glasdörren till 
skåpet med svart plast och övre delen av klimatskåpet skärmades av med en mellanplåt eftersom en 
fläkt cirkulerar luften i kammaren nedre delar. I den övre delen av klimatskåpet gjordes noggranna 
mätningar av klimatet för att säkerställa ett jämnt och stabilt klimat i olika positioner.  
 
Mögelkontaminerat furumaterial sparat från tidigare TCN projekt användes som ”smittokälla” genom 
att placeras i klimatskåpets nedre del vid valt klimat under 2 dygn för att infektera kammaren med 
mögelsporer. Därefter placerades försöksmaterialet i klimatskåpets övre del. Smittokällan dvs. det 
kontaminerade materialet befann sig i skåpet under hela försöket. Inspektion av mögelpåväxten 
gjordes regelbundet fram tills beslut togs att avbryta försöket och utvärdera mögelpåväxten. Den 
utvärderingsmetod som används för att bedöma mögelpåväxt bygger på en visuell bedömningsskala 
översatt i ”praktisk användning” som utarbetats i tidigare TCN-projekt.  
 
Den lämpligaste metoden bedöms vara att använda klimatskåpets ”set-points” +27°C/95 % RF samt 
att avbryta försöket efter ca 12-14 dagar. Mögelgraderna på de undersökta proverna har då varit av 
samma omfattning som efter ca 100 dagars forcerat utomhustest beskrivit i tidigare TCN-projekt. 
 
Den framtagna metoden har använts i fyra ”skarpa” studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 
Detta får ses som att projektet varit lyckat och utgör ett viktigt vetenskapligt bidrag.  
 
Metoden beskrivs i detalj i en av dessa publikationer som finns som bilaga till denna rapport nämligen: 
 
“Development of a new rapid method for mould testing in a climate chamber: Preliminary tests.” 
Ahmed, S. A., Sehlstedt-Persson, M. &Morén, T. jul 2013 i :Holz als Roh- und Werkstoff .71 ,4 ,s. 
451-461.11 s. 

Den framtagna metoden har fungerat mycket bra. Metoden har följande fördelar: 
 Den är enkel, robust och billig. 
 Mögelpåväxten kan följas på plats. 
 Det är möjligt att få svar redan efter två veckor på inverkan av olika variabler som undersöks. 
 Enkel kontaminering – ingen uppodling av speciella mögelarter. 
 Upp till 44 stycken prover kan ingå i en batch, beroende av dimension. 

 
Metoden har följande nackdelar: 

 Ingen standardiserad metod dvs. det är inte möjligt göra jämförelser mellan olika 
försöksomgångar utan endast möjligt att göra ”inom-batch” jämförelser. 

 Ingen kontroll av vilka mögelarter som angriper virket.  
 
 



 
 
 

 

1 BAKGRUND, SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
BAKGRUND  
 
Naturlig beständighet mot mögel och rötangrepp hos träprodukter är en avgörande fråga för framtida 
användning av trä som ett konkurrenskraftigt konstruktionsmaterial. I en undersökning om fuktskador 
i svenska hus som utförts av Boverket rapporteras inte mindre än 21 % ha problem med mögel i 
ouppvärmda vindar (Boverket 2010). Om klimatförhållandena är gynnsamma för mögeltillväxt kan 
synliga mögelangrepp uppkomma efter bara några månaders användning på exempelvis takutsprång 
och i ouppvärmda utrymmen som carport och förråd (Nilsson och Samuelson 2006). Det förändrade 
klimatet med varmare och fuktigare förhållanden, gynnar mögeltillväxt på trä men risken för 
uppkomsten av mögeltillväxt beror även på det geografiska läget och det lokala klimatet (Häglund et 
al. 2010).  
 
Det finns även tydliga resultat som visar att en snabb, forcerad industriell torkprocess påverkar 
mögeltillväxten på splintvedsytor av furu och gran. Virkestorkningens inverkan på mögel-
benägenheten hos torkade splintvedsytor har undersökts i följande två tidigare TCN-projekt: 
 
I projektet ”Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter: Vilken roll spelar torkningen för 
mögelpåväxt på brädor i utomhusprodukter ovan mark?” (2010) gjordes studier i labskala och i 
projektet ”Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter: Mögelsäkring av bräder i 
torkningsprocessen ‐ Industriförsök” (2012) gjordes torkningsförsök i industriskala. Resultaten visar 
bl. a att näringsvandringen i splintvedsbräder är möjlig att styra mot utvalda virkesytor under 
torkningen och att denna näringsanrikning/urlakning har en mycket stor inverkan på 
mögelbenägenheten.  
 
Mögelbenägenheten utvärderades i det förstnämnda projektet i ett forcerat utomhustest under 96 dygn 
från mitten av juni-slutet av september 2009 med ca 1 m långa provstycken. I det senare projektet 
utvärderades mögelpåväxten på större provpaneler, 2x1m under autentiska utomhusförhållanden i ett 
långtidsförsök med start juni 2010 under drygt 14 månader följt av en forcerad avslutning under ca 2 
månader i klimatkammare.  
 
För att bestämma mögelbenägenhet på byggnadsmaterial används ofta olika typer av korttids 
laboratorietester. Det finns ingen standardiserad metod att bestämma mögelpåväxt som används av 
alla laboratorier utan metoderna skiljer sig ofta tämligen mycket från varandra. Det kan exempelvis 
gälla spontan tillväxt eller inokulering av olika antal och typer av svampar, provstorlek, klimat för test, 
skalor för bedömning av mögelpåväxt, användning av mikroskop eller enbart visuell granskning vid 
bedömning av mögelgrad, tröskling i digitala bilder av möglade ytor mm. Ett exempel på mögeltest är 
SP metod 2899 där en vattenlösning med sporer från 6 olika mögelsvampar sprayas på provkroppar 
och inkuberas i 95 % RF eller högre, 22±2°C under 4 veckor. Svamparna är Aureobasidium pullulans 
(CBS 101160), Aspergillus versicolor (CBS 117286), Cladosporium sphaerospermum (CBS 122.63), 
Eurotium herbariorum (CBS 115808), Penicillium chrysogenum (CBS 401.92), Stachybotrys 
chartarum (CBS 109292), Metoden baseras på BS 1982:Part3:1990, MIL-STD 810 F samt ASTM 
C1338-00.  
 
I de tidigare beskrivna TCN-projekten där inverkan av torkningsvariabler på mögelbenägenhet 
studerades gjordes bedömningen att ovan beskrivna laboratorietest med inokulerade svampar på små 
provbitar utvärderade under mikroskop var alltför ”tufft” med risk att effekt av olika 
torkningsvariabler inte skulle bli urskiljbara. Eftersom provbitar dessutom måste skickas iväg för 
uppodling/inokulering och utvärdering skulle det inte vara möjligt att på plats inspektera och följa 
mögelpåväxten på större provytor.  
 
Istället utarbetades en enkel och robust metod att bedöma och klassa mögelpåväxten i projektet med 
ett uttalat syfte göra klassning utan användning av lupp/mikroskop med blotta ögat i en sjugradig skala 



 
 
 

 

översatt till en ”praktisk” användarskala från bra/acceptabla – tveksamma – oacceptabla ytor vid 
praktisk användning. Insikt finns naturligtvis om att mögelsporer och mycel sannolikt kan finnas även 
på virkesytor som med denna metod klassas som mögelfria men projektets syfte har varit att 
undersöka mögelpåväxt på utomhusprodukter ovan mark och därför bedöms denna utvärderingsmetod 
vara lämplig.    
 
En nackdel är naturligtvis utomhustesternas repeterbarhet. På grund av variationer av klimat mm. är 
resultat av två utomhusförsök svåra att jämföra men ifall som detta när syftet är att utvärdera inverkan 
av olika variabler i ett och samma försök fungerade metoderna utmärkt.   
 
SYFTE 
 
Syftet med denna förstudie är att utveckla enkla och robusta korttids mögeltester i småskaliga labtester 
som kan följas och utvärderas kontinuerligt i de forskningsprojekt som bedrivs inom 
beständighetsområdet vid LTU och SP Trätek i Skellefteå. Testerna som utförs i klimatskåp inomhus 
bygger på naturlig kontaminering och klimatval som gynnar mögeltillväxt. Testerna blir oberoende av 
årstid till skillnad från tidigare använda forcerade utomhusförsök. 
 
MÅL 
 
De projekt som bedrivs inom beständighetsområdet omfattar undersökningar där processparametrar 
och materialvariablers betydelse för naturlig mögelbeständighet hos trä studeras. Processerna är 
virkestorkning, värmebehandling och impregnering.  
 
Erfarenheter från tidigare projekt är att just närhet till provmaterialuttag, försöksplanering och närhet 
och insyn i de processer och utvärderingsmetoder som används i forskningsprojekt är ovärderliga för 
kunskapsbyggande och slutsatser. Det primära målet är därför att dessa enkla och robusta mögeltester 
– oavsett årstid- ska kunna följas på plats och utvärderas kontinuerligt i jämförande studier av 
screening-karaktär för att kunna få relativt snabba svar/indikationer på inverkan av de process- och 
materialvariabler som undersöks.  
 
AVGRÄNSNINGAR 
 

 Syftet med denna förstudie att utveckla enkla och robusta mögelmetoder är inte att följa en 
etablerad metod som t ex SP metod 2899 med uppodlade mögelarter.   
 

 Det blir inte möjligt att göra jämförelser mellan olika försöksomgångar utan enbart ”inom-
batch” jämförelser. 

 
 Metoden erbjuder ingen kontroll av vilka mögelarter som angriper virket.  

 
 
 
 



 
 
 

 

2 FÖRSTUDIENS GENOMFÖRANDE 
 
En kort beskrivning av förstudiens genomförande görs i det följande. Metoden finns i detalj beskriven 
i följande vetenskapligt publicerade artikel som finns som bilaga: 
 
”Development of a new rapid method for mould testing in a climate chamber: Preliminary tests.” 
Ahmed, S. A., Sehlstedt-Persson, M.&Morén, T.jul 2013 i :Holz als Roh- und Werkstoff .71 ,4 ,s. 451-
461.11 s. (Bilaga 1) 
 
För övrigt har den i projektet utvecklade metoden även använts i ytterligare tre skarpa studier som 
publicerats och i ett fall submittats (skickats in) till vetenskapliga tidskrifter. Detta får ses som att 
projektet har varit lyckat och utgör ett viktigt vetenskapligt bidrag.  
 
“Accelerated mold test on dried pine sapwood boards: Impact of contact heat treatment.” Ahmed, S. 
A., Yang, Q., Sehlstedt-Persson, M.&Morén, T.2013 i :Journal of Wood Chemistry and Technology 
.33 ,3 ,s. 174-187.14 s. 

“Mould susceptibility of Scots pine (Pinus sylvestris L.) sapwood: Impact of drying, thermal 
modification, and copper-based preservative.” Ahmed, S. A., Sehlstedt-Persson, M. & Morén, T. nov 
2013 i: Intern. Biodeterioration and Biodegradation. 85, s. 284-288. 5 s. 

“Improvements of water repellency, dimensional stability, and durability against mould of thermally 
modified European aspen and birch wood by oil-borne preservatives impregnation.” Ahmed, S. A., T. 
Morén, M. Sehlstedt-Persson and Diego Elustondo. 2013. Submitted to Annals of Forest Science.  
 
 
Förstudien har genomförts enligt följande: 
 
 Mätning av klimatskåpet prestanda 
 
Mögelpåväxt gynnas av stabil och hög RF, mörker samt stillastående luft. Därför täcktes glasdörren 
till skåpet med svart plast och övre delen av klimatskåpet skärmades av med en horisontell mellanplåt 
eftersom en fläkt cirkulerar luften i kammaren nedre delar. I den övre delen av klimatskåpet gjordes 
noggranna mätningar av klimatet. Mätning av temperatur och RF i olika positioner gjordes för att 
säkerställa stabila klimatförhållanden samt att inte provens position i skåpet skulle inverka på 
mögelpåväxten. Vid klimatmätningarna användes INTAB PC-logger AAC-2 med tre givare av typen 
VAISALA Intercap Humidity and Temperature probe HMP60 (kapacitiv RF-mätning). VAISALA 
givarna kalibrerades före mätningarna enligt certifierad metod över mättad kaliumsulfatlösning K2SO4 
vid +20°C/97 % RF.   
 
Klimatskåpet som använts i försöken är av typen ARCTEST ARC 1500 med innermått 980x 1450x 
1050 (mm3) samt innerväggar av rostfritt stål. 
 
VAISALA givarna placerades diagonalt i den övre delen av skåpet vid inställning av klimatskåpets 
”set-points” +27°C/ 94 % RF. Temperatur och RF befanns vara stabilt och med små avvikelser i de 
olika positionerna, se figur 1.  
 
I figur 2 visas de uppmätta skillnader som fanns mellan skåpet övre vindstilla del ovanför 
mellanplåten (där försökmaterialet monteras) och den undre delen där smittokällorna fanns placerades. 
Figur 2 visar även avvikelser mellan skåpets ”set-points” och det med VAISALA givarna uppmätta 
klimatet.  



 
 
 

 

 
 
Figur 1. Kontroll av klimatets jämnhet under tid i olika positioner i övre delen av skåpet (Figur från 
bilaga 1). 
 

 
 
Figur 2. Skiss av klimatskåpet samt avvikelser mellan klimatskåpets ”set-points” och uppmätt klimat. 
(Figur från bilaga 1). 
 
Slutsats av mätning av klimatskåpet prestanda 
Bedömningen gjordes att försöksmaterialets position i den övre delen av skåpet inte påverkar 
mögelpåväxten. Skåpets klimatreglering under tid var stabilt. 
 
 Pilotförsök 
 
Ett antal pilotförsök gjordes med målsättningen att hitta optimala testförhållanden för korttids 
mögeltest vad gäller temperaturnivå, RF och tid. Två temperaturnivåer valdes: 27°C samt 35°C 
(utifrån litteratur om olika trämögelsvampar optimum).  



 
 
 

 

Ett antal pilotförsök med ”dummy-prover” gjordes med olika set-points för klimatskåpet vid +27°C 
och +35°C samt med RF mellan 94-97%.  
 
Vid utvärdering bedömdes den lägre temperaturen vara lämpligare eftersom mögelpåväxten var 
måttligare under tiden och beslutet att avbryta försöket var enklare att ta innan mögelpåväxten blev 
alltför riklig. Vid 35°C var mögelpåväxten betydligt mer ”explosiv” efter några dagar och svårare att 
förutse när det var lämpligt att avbryta. Dessutom blev det kondensproblem vid den högre 
temperaturen och mer instabilt klimat. 
   
Förstudien rekommenderar därför att den utvecklade mögeltesten är lämpligast att köras vid set-points 
+27°C och 95 % RH (Verklig RH blir något lägre ca 93-94%) under ca 12-14 dagar. Inspektion görs 
regelbundet under försökets gång. 
 
 
 Mögelkontaminering och montering av försökmaterial 

 
Mögelkontaminerat furumaterial sparat från tidigare TCN projekt användes som ”smittokälla” genom 
att tre stycken infekterade splintvedsbräder placeras i klimatskåpets undre del vid valt klimat under ca 
2 dygn för att infektera kammaren med mögelsporer. Därefter monterades försöksmaterialet i 
klimatskåpets övre del, se figur 3, med minst 10 mm mellanrum mellan varje prov. Som mest rymdes 
44 prover i ett av de skarpa testen. ”Smittokällan” dvs. det kontaminerade materialet befann sig i 
kammaren under hela försöket. Inspektion av mögelpåväxten gjordes därefter regelbundet, efter 5, 7, 9 
dagar fram tills beslut togs att avbryta försöket och utvärdera mögelpåväxten.  
 

 
 
Figur 3. Montering av försöksmaterial under mögeltest i klimatskåpets övre ”vindstilla” del. 
 
 
 Utvärdering av mögelgrad 
 
Den utvärderingsmetod som används för att bedöma mögelpåväxt bygger på en visuell 
bedömningsskala i 7 grader (0-6) översatt i ”praktisk användning” som utarbetats i tidigare TCN-



 
 
 

 

projekt. Metoden beskrivs utförligt i TCN rapporten ”Processanpassning för funktionsbeständiga 
träprodukter: Vilken roll spelar torkningen för mögelpåväxt på brädor i utomhusprodukter ovan 
mark?” (2010)  
 
 
 

3 REKOMMENDATION 
 
Förstudiens rekommendation för den utvecklade snabba mögeltestmetoden i befintligt klimatskåp är: 
 

 Lämpligaste försöksklimatet är set-points +27°C och RF 95 % (RF blir då i verkligheten ca 
93-94%) 

 2 dygns uppodling med kontaminerat material före montering av försöksmaterial 
 Inkubationstid 12-14 dygn  
 Inspektera efter 7 dygn och sedan efter ca 10-12 dygn 
 Utvärdering av mögelgrad i 7-gradig skala 
 Klimatloggning under försök för att kontrollera ev. störningar 
 Sanera klimatskåpet med sprit och kör skåpet ett dygn vid +60°C mellan två olika försök 
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