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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet gir opplysninger om dimensjoner, material-
egenskaper og begreper i forbindelse med trelast av
gran og furu til bygningsbruk.

02 Definisjoner
Definisjoner og begreper for trelast er vist på fig. 02.

03 Dokumentasjon av produktegenskaper
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven krever i kap.
5 at man skal dokumentere egenskaper til produkter
som benyttes i byggverk eller konstruksjoner. Egen-
skapene skal dokumenteres i henhold til gjeldende
Norsk Standard eller annen teknisk spesifikasjon,
f.eks. NBI Teknisk Godkjenning, inklusive ev. produkt-
spesifikk monteringsveiledning.

04 Henvisninger
Teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven (pbl)
med veiledning
Standarder:
NS 3079 Trelast. Dimensjoner
NS 3180 Generelle krav til høvellast
NS 3181 – NS 3187 om høvellast
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, instal-

lasjoner
NS 3470-1 Prosjektering av trekonstruksjoner. Bereg-

nings- og konstruksjonsregler
NS-INSTA 142 Nordiske regler for visuell styrkesortering

av trelast
NS-EN 336 Konstruksjonstrevirke. Bartre og poppel.

Størrelser, tillatte avvik
NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke. Styrkeklasser
NS-EN 351 Tre- og trebaserte produkters holdbarhet.

Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel
NS-EN 519 Konstruksjonstrevirke. Sortering. Krav til

maskinelt sortert trevirke og sorterings-
maskiner

NS-ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Prosjektering av tre-
konstruksjoner

Byggdetaljer:
432.101 Kjemisk trebeskyttelse mot sopp, insekter og

marine borere

570.005 Godkjennings-, sertifiserings- og kontroll-
ordninger for byggeprodukter

Gruppe 520 om dimensjonering av bjelker og søyler
Gruppe 525 om dimensjonering av takkonstruksjoner
Gruppe 571 om platematerialer
Byggforvaltning:
720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse
720.082 Mugg-, råte- og fargeskadesopp. Angreps-

former og bekjempelse

1 Typer og dimensjoner

11 Trelasttyper
Foredlingsgraden gir oss betegnelsen på trelasttypen.
– Skurlast er minst bearbeidet. Originalskåret skurlast

er framstilt direkte av tømmerstokker i rå tilstand.
Skurlasten tørkes til et fuktinnhold under 20 %. Nor-
malt skjer dette ved kunstig tørking i tørkeanlegg.

Utgitt i samarbeid med
Norsk Treteknisk Institutt Forskningsveien 3 b, Blindern, 0314 Oslo. Tlf. 22 96 55 00

Fig. 02
Definisjoner og begreper
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– Tørrkløyvet skurlast får man ved kløyving eller splitt-
ing av planker med et fuktinnhold under 20 %. Er ma-
terialene korrekt tørket, blir den nyskårne flaten
plan. Både skurlast og tørrkløyvet skurlast har mer
eller mindre ru overflate avhengig av type produk-
sjonsmaskin. Planken kan være kuvet (buet i tverr-
retningen) som følge av krympingen.

– Justert skurlast er skurlast som er avrettet og dimen-
sjonert etter nøyaktigere mål. Toleransene er stren-
gere enn dem som gjelder for skurlast. Det kan bru-
kes høvel, pussemaskin e.l. I noen bedrifter blir dess-
uten hjørnene avrundet.

– Høvellast er glatthøvlet på alle sider.

12 Dimensjoner
121 Dimensjoner og fuktinnhold. Trelastdimensjonene er

gitt i NS 3079 og i NS-EN 336. Dimensjonene er gitt
ved 20 % fuktinnhold for skurlast og justert skurlast.
For høvellast er dimensjonene gitt ved 17 % fukt-
innhold. Avviker fuktinnholdet fra dette, må man regne
med dimensjonsendring i bredde (b) og tykkelse (t)
(ikke i lengderetningen) på gjennomsnittlig 1 % for
hver 4 % forandring i fuktinnholdet opp til fiber-
metningspunktet (ca. 30 %), se også pkt. 45.
De mest brukte dimensjonene for skurlast og justert
skurlast er vist i fig. 121 a og b. Det kan ikke påregnes
at alle sagbruk har alle dimensjoner. Dimensjonene for
de vanlige høvellastproduktene framgår av de respek-
tive standardene. Ikke-standardiserte spesialdimen-
sjoner forekommer ofte.
Tillatte dimensjonsavvik er gitt i NS-EN 336, se tabell
121.

122 Betegnelser på trelastdimensjoner er gitt i fig. 122.

2 Hovedprodukter

21 Framstilling av trelast
Framstilling av planker og bord fra tømmerstokken av-
henger av maskintypen på sagbruket. I fig. 21 er det
vist et eksempel på oppdeling og produkter.
Trelast som salgsvare kan deles inn i tre hovedproduk-
ter: konstruksjonstrevirke, høvellast og annen generell
trelast. I tillegg framstilles en del etterbehandlede pro-
dukter.

Fig. 121 a
Dimensjoner for skurlast. Felt merket med punkt, angir de vanlig-
ste dimensjonene.

Fig. 121 b
Dimensjoner for justert skurlast. Justert skurlast har 2 mm mindre
mål enn vanlig skurlast. Felt merket med punkt, angir de vanligste
dimensjonene.

Fig. 122
Betegnelser på trelast ut fra skurlastdimensjon

Fig. 21
Eksempel på uttak av planker og bord fra tømmerstokken

Tabell 121
Definisjoner og tillatte toleranser

Produkt Definisjon Toleranse
Skurlast
NS-EN 336

Materialer framstilt
direkte fra
tømmerstokken

t/b > 100 mm: -2/+4 mm
t/b ≤ 100 mm: -1/+3 mm
(ved fuktinnhold 20 %)

Justert
skurlast
NS-EN 336

Materialer som
tilfredsstiller
strengere krav til
toleranser

t/b > 100 mm: ± 1,5 mm
t/b ≤ 100 mm: ± 1,0 mm
(ved fuktinnhold 20 %)

Høvellast
NS 3079

Planker, bord og
firkant. Fullhøvlet
på alle fire sider

mål > 95 mm: ± 1,0 mm
mål ≤ 95 mm: ± 0,5 mm
(ved fuktinnhold 17 %)



− 3 − 571.523

22 Konstruksjonstrevirke
221 Bruksområde. Konstruksjonstrevirke blir først og fremst

brukt til bærende konstruksjoner, sekundærkonstruk-
sjoner i større bygg, forskaling etc. I tillegg brukes kon-
struksjonstrevirke som elementer i sammensatte kon-
struksjoner og i takstoler og gitterdragere etc. Det er
spesielle regler for sortering av lameller til limtrefram-
stilling.

222 Kvalitetskrav og sortering. Både skurlast og justert skur-
last brukes som konstruksjonstrevirke. Justert skurlast
er vanligst. Kvalitetskrav for visuell sortering av kon-
struksjonstrevirke er gitt i NS-INSTA 142. Det legges
først og fremst vekt på kriterier som har direkte innfly-
telse på styrke og hensiktsmessighet, mens forhold som
har med utseendet å gjøre ikke tillegges vekt. Alterna-
tivt foregår sorteringen maskinelt etter NS-EN 519. Det
er fire sorteringsklasser i bruk i Norge, se tabell 222,
men man kan ikke regne med at alle klassene mar-
kedsføres. De korresponderende fasthetsklassene fins
i NS-EN 338. Eksempler på merking av konstruksjons-
trevirke framgår av fig. 224 a og b.

Fig. 224 a
Merking av visueIt styrkesortert trelast fra produsent tiIsIuttet
Norsk Trelastkontroll

Fig. 224 b
Merking av maskinelt styrkesortert trelast fra produsent tiIsIuttet
Norsk Trelastkontroll

23 Høvellast
231 Bruksområde. Høvellast markedsføres som en rekke

forskjellige produkter til mange formål og er mest be-
regnet for synlig anvendelse, bl.a. til panel og listverk.
Mange av produktene er standardisert, men blant pynte-
profiler fins det en lang rekke spesialprofiler som ofte er
særpreget for den enkelte leverandør.

232 Kvalitetskrav og sortering. Høvellast omfatter glatt-
høvlet trelast i fulle lengder som ofte er forsynt med
pløyning (not og fjær) langs begge langsider. Enkelte
produkter har endepløyning, dvs. not og fjær også i
endene. Til noen formål kan høvellasten være forsynt
med pynteprofil langsetter. Basisstandardene for høvel-
last er NS 3079, NS-EN 336, NS 3180 og NS 3181
Pløyningsprofiler for høvellast. Størrelse og plassering
av not og fjær er gitt. Produktstandardene NS 3182 –
NS 3187 angir bl.a. profiler og vanlige dimensjoner.
Høvellast sorteres etter utseendet, og kravene er
strengere til forsiden enn til baksiden. Det er to kvali-
tetsklasser, klasse 1 er den strengeste.

233 Merking. Høvellast etter Norsk Standard skal merkes
slik:
– 1. klasse: Rød farge
– 2. klasse: Blå farge
– Underpanel: Grønn farge
Man kan bruke sort farge eller preging, men da skal
klassebetegnelse angis med tall. For golvbord skal
også fuktinnholdet oppgis.

24 Annen generell trelast
241 Bruksområde. Skurlast til ikke-konstruktiv bruk går for

det meste til videreforedling til høvellast, til tre-
foredlingsfabrikker osv.

242 Kvalitetskrav og sortering. Skurlast til ikke-konstruktiv
bruk sorteres i kvalitetsklasser etter sorteringsreglene
gitt i Nordisk tre. Sorteringsregler for skurlast av furu
og gran er gitt i [726] og i NS-EN 1611-1 Handels-
sortering av skurlast i Europa.
Nordisk tre har følgende klasser:
– A-sortering: God trelast, for det meste snekkerlast
– B-sortering: Generell bygningslast
– C-sortering: Dårligere vare, store feil godtas
– D-sortering: Vrak
NS-EN 1611-1 har følgende klasser:
2-sidig sortert: G2-0, G2-1, G2-2, G2-3 og G2-4
4-sidig sortert: G4-0, G4-1, G4-2, G4-3 og G4-4
Siste siffer angir kvaliteten. Beste kvalitet er 0.

Valg av klasse varierer med bruksområde og hva som
er forutsatt ved dimensjoneringen. Konstruksjonstre-
virke blir sjelden sortert i lavere klasse enn C18. Tallet
som inngår i klassebetegnelsen, står for karakteristisk
bøyefasthet i N/mm² ved korttidsprøving. Kriteriet er at
95 % av de sorterte enhetene må ligge på eller over
denne verdien. I konstruksjonsstandardene for bereg-
ninger, NS 3470-1 og NS-ENV 1995-1-1, benyttes de
samme betegnelsene for fasthetsklasser.

223 Dimensjonering. Den dimensjonerende materialfast-
heten bestemmes ved at karakteristisk materialfasthet
divideres med en materialfaktor og multipliseres med
en fasthetsfaktor og en lastfordelingsfaktor. Fasthets-
faktoren er avhengig av lastvarigheten og klimaklasse,
se pkt. 5. Materialfaktor og fasthetsfaktor er gitt i NS
3470-1 og NS-ENV 1995-1-1. Lastfordelingsfaktoren
er avhengig av materialegenskaper, konstruksjons-
elementenes stivhet og lastfordelende virkning. Last-
fordelingsfaktoren er gitt i NS 3470-1.

224 Kontrollordning. Mange bedrifter har gått sammen om
en kontrollordning (Norsk Trelastkontroll), som innebæ-
rer at styrkesorteringen hos de frivillig tilsluttede be-
driftene blir korrekt gjennomført.
Trelast sortert under denne ordningen skal være merket
med det spesielle NS-merket med "krone", sorterings-
klasse/fasthetsklasse, standardens nr., kontrollord-
ningens logo og bedriftsnummer. Konstruksjonstre-
virke fra bedrifter som er med i kontrollordningen, har
en fordel i beregningsreglene i NS 3470-1. Eksempler
på merking av konstruksjonstrevirke hos medlemmer
av Norsk Trelastkontroll er vist i fig. 224 a og b.

Tabell 222
Betegnelser for styrkesortert trevirke

Visuelt sortert Maskinelt sortert
sorteringsklasse/fasthetsklasse fasthetsklasse

NS-INSTA 142/NS-EN 338 NS-EN 519
T3/C30 C30
T2/C24 C24
T1/C18 C18
T0/C14 C14
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25 Fingerskjøtt trelast
251 Generelt. Man kan oppnå bedre virkesutnyttelse og

bedre materialkvalitet ved å fjerne større lokale virkes-
feil. Fordi man ikke kan lime endeveden tilfredsstil-
lende, utformes endeskjøten slik at man får tilnærmet
langvedliming, se fig. 251. Man kan oppfatte finger-
skjøten som en sammenfoldet skråskjøt. Skråskjøten
er sterkere jo slakere stigningen er. En stigning på 1 :
20 gir best resultat. Der kan man regne at styrken er
70 – 80 % av feilfritt, kvistrent virke. Stigningene som
brukes i fingerskjøtene, er fra 1 : 5 til 1 : 12, alt etter
hvilke krav som stilles.

26 Limtre
261 Generelt. Etter NS 3470-1 er limtre definert som "bæ-

rende komponent hvor tverrsnittet er bygd opp av
minst fire lameller med tilnærmet parallell fiberretning,
som ved hjelp av lim har fullt statisk samvirke". Dette
gir muligheter for framstilling av konstruksjoner med
store spennvidder og konstruksjonsformer med spesi-
elle arkitektoniske effekter. Begrenset lamelltykkelse
gir jevnere tørking og mindre fare for oppsprekking.
Fordeling av virkesfeil over tverrsnittet gir større stiv-
het og fasthet. Store tverrsnitt gir god brannstabilitet.
Utstrakt prefabrikasjon innebærer minimal transport-
vekt og enkel og hurtig montering. Regler for limtre er
gitt i NS-EN 386 Limtre – Ytelseskrav og minstekrav til
produksjon. Limtre er behandlet spesielt i Byggdetaljer
520.208 Limtre. Konstruksjonselementer og -systemer.
Dimensjonering av limtre er omtalt i andre blad i Bygg-
detaljer, gruppe 520.

262 Kontrollordning. Produsentene av limtre har opprettet
en kontrollordning, Norsk Limtrekontroll, for å sikre at
produksjonen skjer under betryggende forhold slik at
produktene oppfyller de tekniske kravene til slike kon-
struksjoner. Limtrekonstruksjoner fra godkjente bedrif-
ter er merket med kontrollordningens logo, produksjons-
nummer, fasthetsklasse, limklasse, samt produsentens
navn og adresse. Eksempel er vist i fig. 262.

Fig. 251
Eksempler på fingerskjøting

252 Skjøting av konstruksjonstrevirke må ikke svekke virket
mer enn tillatte virkesfeil i aktuell sorteringsklasse.
Jo bedre trelastkvalitet, jo strengere krav til  skjøten.
Stigningen på fingrene er mellom 1 : 10 til 1 : 12. Det
spiller liten eller ingen rolle for styrken om profilen er
synlig på kant- eller flatsiden. I NS 3470 er fingerskjøtt
virke på gitte vilkår sidestilt med annet virke. Regler for
fingerskjøting fins i NS-EN 385 Fingerskjøtt konstruk-
sjonstre – Ytelseskrav og minstekrav til produksjon.

253 Bruksområder. Fingerskjøtt konstruksjonstrevirke kan
brukes til f.eks. stendere, golvbjelker, taksperrer og tak-
åser. I pålitelighetsklasse 3 og 4 (NS 3470-1) skal
fingerskjøtt virke ikke benyttes hvor rent strekkbrudd
kan føre til sammenbrudd av hele konstruksjonen eller
vesentlige deler av den.

254 Kontrollordning. Det forutsettes at produsenten av
fingerskjøtt konstruksjonstrevirke deltar i en godkjent
kontrollordning. Produsentene har opprettet  kontroll-
ordningen Fingerskjøtkontrollen. Formålet er å sikre at
produksjonen er betryggende og at den oppfyller de
tekniske kravene til fullverdige fingerskjøter. Godkjente
bedrifter skal merke produktene sine med kontroll-
ordningens logo, fasthetsklassen og firmaets initialer,
se fig. 254. Det er dessuten adgang til kombinert mer-
king med andre kontrollordninger.

Fig. 254
Fingerskjøtkontrollens merking

255 Fingerskjøting av ikke-bærende trelast. Skjøtene bør
ha profiler som gir tette skjøter med tilstrekkelig styrke.
Utvendige kledningsbord skal ifølge NS 3186 Trelast –
Utvendig kledningsbord ha samme orientering på
årringene.

Fig. 262
Norsk Limtrekontrolls merking

3 Kjemisk trebeskyttelse

31 Generelt
For å unngå eller redusere angrep av blåvedsopp,
råtesopp, insekter og marine borere, må trevirket be-
skyttes. Et alternativ til konstruktiv trebeskyttelse er
kjemisk trebeskyttelse, det vil si at man tilfører trevirket
stoffer som reduserer nedbrytingshastigheten betyde-
lig. Nordisk Trebeskyttelsesråd har utgitt NTR-doku-
ment nr. 1 [727]. Dokumentet benytter fire inntreng-
ningsklasser for trykkimpregnert trevirke. Kravene til
opptak og inntrengning av impregneringsmidlene vari-
erer med bruksområdene, se tabell 34.
Beskyttelsesmidlene kan påføres ved overflatebe-
handling eller trykkimpregnering. Det er vanligvis furu
som trykkimpregneres i Norge. Kjerneveden kan ikke
impregneres, men den inneholder stoffer som regnes
som giftige for enkelte skadegjørere. Byggdetaljer
432.101 behandler impregnering mer inngående.
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32 Overflatebehandlet trevirke
Overflatebehandlet trevirke får meget begrenset be-
skyttelse pga. liten inntrengning. Sprekker i trevirket
gjør at biologiske skadegjørere (råtesopper og trebor-
ende insekter) kan angripe det bakenforliggende, ube-
skyttede trevirket.

33 Trykkimpregnering
Trykkimpregnering er en fellesbetegnelse på industri-
ell trykkbehandling hvor impregneringsvæske under
trykk presses inn i trevirket. Impregneringsmidlene kan
deles i tre hovedgrupper: vannløste saltmidler, kreosot-
midler og oljeløste midler.

34 Kontroll og merking
Ifølge [727] skal alt trykkimpregnert trevirke stykk-
merkes med NS-merke, klassebetegnelse og firma-
nummer. Tabell 34 viser impregneringsklasser. Ved im-
port/eksport kan det nordiske NTR- merket benyttes.
Norsk Impregneringskontroll, som er en frivillig norsk
kontrollordning, påser at kravene i standarden er etter-
fulgt i merket trevirke fra norske produsenter. Figur 34
viser eksempel på merking. Det er adgang tiI kombi-
nert merking sammen med andre kontrollordninger et-
ter nærmere fastlagte regler.
Hvis det er praktisk umulig å merke stykkvis med
klassebetegnelse, er det tillatt å benytte fargekode.

In1/Ut1 ifølge TEK. For overflateklasse Ut1 må det
foreligge dokumentasjon for langtidsegenskapene.
Der det kreves at overflate In1/Ut1 skal være anbrakt
på ubrennbart eller begrenset brennbart materiale,
kan man ikke bruke trematerialer.

37 Miljøhensyn
Trykkimpregnert trevirke skal ikke ha direkte kontakt
med mat og/eller drikkevann. Trykkimpregnert trevirke
skal bare brennes i godkjente forbrenningsanlegg. Av-
fall med trykkimpregnert trevirke skal normalt leveres
til kommunale avfallsplasser med opplysning om at det
er trykkimpregnert. Kreosotimpregnert trevirke er ikke
tillatt på lekeplasser.

4 Fuktinnhold

41 Generelt
Fuktinnholdet i trevirke angis i prosent av trestykkets
vekt (masse) i absolutt tørr tilstand. Trevirke inneholder
to former for fuktighet:
– fritt vann i hulrommene i cellene
– bundet vann knyttet til celleveggene
Ved tørking av et stykke ferskt trevirke fordamper først
det frie vannet fra cellehulrommene. Når dette er for-
dampet og celleveggene fremdeles er mettet med
vann, kalles tilstanden fibermetningspunktet. For gran
og furu er fibermetningspunktet på ca. 30 % fukt-
innhold.

42 Likevektsfuktigheten
Trevirket er hygroskopisk. Omgitt av fuktig luft tar det
til seg fuktighet, og omgitt av tørr luft gir det fra seg
fuktighet.
Likevektsfuktigheten er trevirkets fuktinnhold når det
er i balanse med den relative luftfuktigheten (RF). Den
relative luftfuktigheten er luftens fuktinnhold angitt i %
i forhold til det luften maksimalt kan inneholde ved
samme temperatur. Likevektsfuktigheten endrer seg
også med temperaturen, men dette har liten betydning
for de vanligste bruksområdene.
Kjenner man variasjonene i den relative luftfuktig-
heten, kan man av fig. 42 a og 44 finne hvilke variasjo-
ner man teoretisk må regne med i trevirkets
fuktinnhold. Forskjellige forhold innebærer imidlertid at
de virkelige variasjonene blir betydelig mindre enn de
beregnede. Dette skyldes at det er en viss treghet før
fuktigheten forandres i de indre delene av trevirket. I
vanlige boligrom uten golvvarmeanlegg kan vi regne
med et gjennomsnittlig fuktinnhold i trevirket på 9 % og
årsvariasjoner på ± 3 % i forhold til dette, altså varia-
sjoner fra 6 % på slutten av fyringssesongen til ca. 12
% før fyringen begynner om høsten. Følgelig kan f.eks.
bredden på golvbord variere med ca. 12 mm pr. meter
i løpet av året, se fig. 42 b. Legges golvbordene med et
fuktinnhold over ca. 12 %, får man i tillegg en engangs-
krymping ned til dette nivået. Fugene fra en slik en-
gangskrymping går derfor heller ikke sammen på den
fuktige årstiden. I hytter som bare holdes oppvarmet i
korte perioder, må det derimot brukes golvbord med

Fig. 34
Eksempel med forklaring på merking av impregnert trelast

35 Bruk
Ifølge [727] skal trykkimpregnert trevirke være drypp-
fritt og kunne håndteres og anvendes umiddelbart.
Den stiller ikke krav til trelastsortering. For de fleste
anvendelser må det saltimpregnerte trevirket tørkes
ned til under 25 %. I lukkede konstruksjoner bør det
være tørket ned til samme nivå som for vanlig trelast,
dvs. til under 20 %. Et høyt fuktinnhold i trykkimpreg-
nerte materialer som bygges inn, kan gi økt byggfukt,
mer krymping, ev. også muggdannelse og luktproblemer.

36 Trelast impregnert mot brann
Trevirke kan beskyttes mot antennelse ved trykkim-
pregnering med brannhemmende stoffer. Impreg-
neringsmetoden er den samme som ved beskyttelse
mot sopp og insekter. De brannhemmende stoffene er
enten kun for innendørs, tørt klima eller for både
innendørs og utendørs bruk. Ved brannimpregnering
kan trevirke som kledning oppgraderes fra In2/Ut2 til

Tabell 34
Impregneringsklasser, fargekode og bruksområder
Klasse Fargekode Vanlige bruksområder
Klasse M Blå Sjøvann, motstå marine

borere
Klasse A Hvit Jordkontakt, eller hvor råte-

angrep kan gi personskade
Klasse AB Varsel gul Over bakken
Klasse B Varsel rød Impregnerte vinduer
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ca. 15 – 17 % fuktinnhold. Legges det for tørre golv-
bord, risikerer man at de sprenger ut vegger når de tar
til seg fukt og sveller utover den innlagte klaringen, se
Byggdetaljer 541.501 Legging av bordgolv.

Fig. 42 b
Tørking og krymping av golvbord

43 Måling av fuktinnhold
Trematerialer i bygninger må ha riktig fuktinnhold i for-
hold til bruken. Uttørkingshastigheten avhenger av tem-
peraturen, virkestykkelsen og den relative luftfuktig-
heten. Fuktinnhold kan måles med et måleinstrument.
Alternativt kan man veie et trestykke, fordampe alt
vannet ved å holde det oppvarmet til litt over koke-
punktet i ca. ett døgn, for så å veie det tørre trestykket.
Differansen mellom trevirkets vekt før og etter tørkin-
gen gir totale vannmengde. Fuktinnhold beregnes i
prosent av tørrvekten:

44 Hysterese
Når trevirke opptar fuktighet ved en bestemt relativ
luftfuktighet, vil det innstille seg på en lavere likevekts-
fuktighet enn når det avgir fuktighet ved tilsvarende
relativ luftfuktighet. Denne forskjellen kalles hysterese,
se fig. 44.

Fig. 44
Hysteresekurver for furu ved 20 °C. Tegning: NTI

45 Krymping
Krymping i trevirke er en volumminskning som starter
så snart fuktinnholdet går under fibermetningspunktet.
Ved krymping er det hovedsakelig celleveggene som
endrer dimensjon. Jo tykkere cellevegger, jo mer krym-
ping. Den motsatte effekten av krymping kalles svel-
ling, dvs. en volumøkning ved fuktopptak inntil fiber-
metningspunktet. Densiteten til celleveggen er omtrent
lik i alle treslag. Treslagets tyngdetetthet (volumvekt)
er bestemt av hvor stor celleveggandelen er i forhold til
volumet. Et tungt treslag krymper og sveller derfor mer
enn et lett treslag. Trevirkets krymping i tangentiell ret-
ning (parallelt med årringene) er omtrent dobbelt så
stor som radiell krymping (på tvers av årringene). I
lengderetningen er krympingen så liten at den er av
liten betydning for de fleste formål, dersom det ikke
dreier seg om særlig store materiallengder. I fig. 45 a
er det angitt tilnærmet totalkrymping hos nåletrær ved
tørking fra fersk tilstand til 0 % fuktinnhold.

Fig. 42 a
Trevirkets likevektsfuktighet ved forskjellig relativ luftfuktighet.
Typisk fuktinnhold i trevirke ulike steder i bolighus. I uoppvarmede
hytter kan det være større variasjoner.

I praksis er det aldri aktuelt med så tørt trevirke, og
man må beregne hvor stor den aktuelle krympingen vil
bli. Hvis man kjenner totalkrympingen og fibermetnings-
punktet, kan krympingen for en gitt endring i
fuktinnholdet beregnes.
Figur 45 b viser at krympingen og svellingen er mye
større langs årringen (tangentielt) enn på tvers (radielt).
Dette medfører at breddekrympingen på ytesiden av
en planke blir større enn på margsiden, og planken vil
kuve. Kuvingen avhenger av flere faktorer, f.eks.:
– liten tykkelse gir større kuving enn stor tykkelse
– virke tatt ut av stokken nær margen gir større kuving

enn virke som er tatt lenger ute

Fuktinnhold i vektprosent = % 100 x 
tørrvekt

tørrvekt - våtvekt

Fig. 45 a
Krymping av trevirke

Eksempel:
Fibermetningspunkt: 30 %
Tangentiell totalkrymping: 8 %
Krymping ved 1 % fuktendring:
(8/30) % = 0,27 %
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gjelder ikke for særlig tettvokst trevirke fordi dette har
tynnveggede sommervedceller og er meget sprøtt.
Slikt trevirke kan man finne langt mot nord og høyt
over havet.

52 Fiberhelning
Stor fiberhelning i forhold til lengderetningen gir meget
sterk reduksjon av styrken. Egentlig er det fiberhelning
og fiberforstyrrelser som gir styrkereduksjon ved en
rekke andre virkesfeil.

53 Fuktinnholdets innvirkning
Fuktinnhold opp mot 30 % reduserer trevirkets styrke,
se fig. 53. Det betyr at man må redusere dimensjoner-
ende materialfasthet i trevirke som blir brukt under fuk-
tige forhold. Styrkereduksjonen er mindre for trelast av
dårlig kvalitet enn for trelast av god kvalitet på grunn
av andre tydelige feil som til dels vil "overstyre" fuktig-
hetsinnvirkningen. Trevirkets slagbruddfasthet øker
ved økende fuktinnhold.
Når trevirket tørker under fibermetningspunktet, øker
fastheten. Dette skyldes at vannet i celleveggene for-
svinner. Celleveggen blir "tettere" og dermed sterkere.

Fig. 45 b
Krymping av trematerialer

Fig. 45 c
Karakteristisk krympingsdefor-
masjon

54 Temperatur
Temperaturen influerer også noe på trevirkets styrke.
Styrken avtar med økende temperatur, men i nokså li-
ten grad innenfor vanlig bruksområde.

55 Kvist
Kvist er den viktigste styrkereduserende faktoren for
trevirke. Det er en nær sammenheng mellom styrken
og største kvist. Kvistens plassering, størrelse og ef-
fekten av ev. nærliggende kvister har stor betydning for
trevirkets bøyefasthet, se eksempler i fig. 55.

56 Belastningstid
Belastningstiden innvirker på styrken. Ved lang belast-
ningstid er fastheten lavere enn ved kort belastnings-
tid. Forsøk der belastningstiden varieres innen rimelig-
hetens grenser, har gitt oss visse muligheter til å gjøre
et begrunnet overslag over styrkereduksjonen etter
lang tid. Det er imidlertid mange usikkerhetsfaktorer.

– bred trelast får større kuving enn smal trelast. Se fig.
45 c.

Ønsker man minst mulig breddekrymping (f.eks. golv-
bord), skulle man derfor ideelt sett skjære ut med "stå-
ende" årringer, se fig. 45 c. Praktiske konsekvenser av
krymping av trevirke er vist i fig. 42 b.

46 Lagring på byggeplass
Trelast bør helst komme til byggeplassen på det tids-
punktet den skal brukes. Ved lagring på byggeplassen
bør trelasten oppbevares under tak, helst i rom med
lav relativ luftfuktighet. Dette gjelder særlig interiørpro-
dukter. Ved utendørs lagring må man unngå mark-
kontakt, og trelasten må tildekkes slik at den ikke blir
oppfuktet.

5 Styrke

51 Generelt
Selve celleveggen har omtrent samme densitet (masse/
volum) hos alle treslag. Densiteten i fullstendig tørt tre-
virke er derfor bestemt av celleveggandelen i trevirket.
Tynnveggede celler gir stort hulrom og lett ved. Har
cellene tykke vegger og lite hulrom, blir veden tung.
Gran og furu har ca. 70 % hulrom og tørrdensitet på
gjennomsnittlig 450 kg/m³. (Furu er ca. 10 % tyngre
enn gran.)
I lufttørr tilstand er densiteten ca. 500 kg/m³, men man
må regne med en spredning fra 330 kg/m³ til 700 kg/m³.
Fordi densiteten av trevirke i tørr tilstand er betinget av
andel cellevegger i trevirket, kan man også i stor grad
vurdere trevirkets styrke ut fra tørrdensiteten.
Hos nåletrær er sommerveden sterkere enn vårveden.
En smal årring har som oftest en større andel sommer-
ved enn en bred årring. Tettvokst nåletre er derfor van-
ligvis sterkere enn nåletre med brede årringer. Dette

Fig. 53
Styrkereduksjon ved økende fuktinnhold
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For små, feilfrie prøver er reduksjonen vist på fig. 56.
Konstruksjonstrevirke, som har en vesentlig lavere
fasthet enn små, feilfrie prøver, følger en noe slakere
kurve.

6 Termiske egenskaper

61 Varmekonduktivitet
Trevirkets varmekonduktivitet (varmeledingsevne) va-
rierer med densiteten og er større for tungt materiale
enn for lett. Varmekonduktiviteten er to til tre ganger
høyere når varmestrømmen går parallelt med tre-
fibrene enn når varmestrømmen går på tvers av fiber-
retningen.
For gran og furu regnes praktisk varmekonduktivitet λp

= 0,12 W/mK. Forutsetningene er varmestrøm på tvers
av fibrene, densitet 500 kg/m³ og fuktinnhold ca. 12 %.

62 Varmeutvidelse
Trevirkets varmeutvidelseskoeffisient varierer med en
rekke faktorer, men tilnærmede tall kan man anta er
0,005 mm/mK for utvidelse i fiberretningen og 0,04
mm/mK på tvers av fibrene, ifølge NS 3470-1. I praksis
er temperaturbevegelser i trevirke som regel av helt
underordnet betydning i forhold til fuktbevegelser.

63 Branntekniske egenskaper
Over ca. 200 °C begynner trevirket å dekomponere i
brennbare gasser, tjære og trekull. Gassene antennes
når de kommer ut av trevirket. Reaksjonen trenger lang-
somt innover i trevirket (lav varmekonduktivitet, særlig
i trekullsjiktet). Trevirket har dermed stor evne til å be-
holde sin styrke i en brann. Forsøk har vist at forbren-
ningen og forkullingen av trevirke skjer langsomt også
i den senere fasen i brannprøvingen (med en tempera-
tur i ovnen på over 1 000 °C). Årsaken er at inn-
brenningshastigheten (forkullingen) bare er 0,5 – 0,8
mm pr. minutt, forutsatt at overflaten er relativ liten i
forhold til volumet. De branntekniske egenskapene
kan forbedres ved brannimpregnering, se pkt. 36.

Fig. 57
Vankantens betydning

57 Vankant
Vankant er vist i fig. 57. Virke med vankant innenfor
toleransene har vist seg å være like sterkt som samme
dimensjon med skarp kant. Dette beror på at fibrene i
vankanten er hele og uberørte av sagen.
Imidlertid har for stor vankant også uheldige virknin-
ger, f.eks. fordi tømmerforbindere eller spikerplater ikke
får fullt inngrep, eller anleggsflater blir redusert slik at
trykkspenningen øker.

Fig. 56
Trevirkets fasthetsreduksjon ved økende belastningstid

Fig. 55
Bøyefasthetens avhengighet av største kvist ved fuktinnhold 15 %
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