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1 Formål 

Formålet med prosedyren er å sikre at dimensjonskontroll og fuktighetsmåling 
blir utført korrekt. 

2 Omfang 

Prosedyren omfatter alle aktiviteter tilknyttet kontroll av dimensjon og fuktighet i 
konstruksjonsvirke. 

3 Målgruppe 

 Bedrifter 

 Kontrollører 

4 Beskrivelse 

4.1 Dimensjonskontroll og fuktighetsmåling 

Det tas vilkårlig ut 3 planker fra hvert parti til dimensjonskontroll og 10 planker til 
fuktighetsmåling. 
For hver planke måles tykkelse og bredde i 3 punkter fordelt over lengden (se 
figur 1). Fuktighet måles 30 cm fra den ene plankeenden (se figur 2). Måles 
gjennomsnittsfuktigheten til over 20 %, tas det ut 10 nye planker for 
fuktighetsmåling. Målingen med lavest gjennomsnitt blir gjeldende 
kontrollresultat. 

 Målepunkt nr.   Målepunkter for dimensjon 

 T1   30 cm fra toppenden 

 T2   På midten 

 T3   30 cm fra rotenden 
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Figur 1: Målepunkter for dimensjonsmålinger 

4.2 Dimensjonskontroll 

Tykkelse og bredde måles med kalibrert skyvelære. 
Verdiene registreres. 

4.3 Fuktighetsmåling  

Fuktigheten måles med kalibrert elektrisk fuktighetsmåler. Ved måling av 
fuktighetsmåler skal følgende foretas: 
 

 Isolerte elektroder kontrolleres for å påse at belegget er intakt. Hvis belegget 
har begynt å flasse av, skal elektrodene skiftes før måling. 

 Måleren stilles inn for tresort og temperatur. Hvis det ikke er mulig å stille inn 
måleren, korrigeres resultatene ved tabell eller ligning for korrigering. 

 Det er viktig å kjenne temperaturen hos treet som skal måles. For 
leveransemålinger (dvs. sluttmålinger av fuktigheten før leveranse) brukes siste 
døgns gjennomsnittstemperatur.  

 Hvis trelasten leveres direkte fra justerverket (høvleriet e.l.) må temperaturen 
vurderes og helst måles med elektrisk innstikkstermometer. 

 Innstikksmåleren slås inn i planken slik det er foreskrevet i den felleseuropeiske 
standarden EN 13183-2 (se figur 2). 

 Verdiene registreres i NT 05-01 eller tilsvarende dokument utarbeidet av 
bedriften selv. Gjennomsnittlig trefuktighet avrundes til nærmeste hele tall. 

Alternativt kan en benytte tørke/veiemetoden for fuktighetsmåling.  
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Figur 2: Prinsipp for plassering av innstikksmåler ved måling av  
trefuktighet etter NS-EN 13183-2 

Henvisning 

NT 05-01 Egenkontroll – sortering av konstruksjonsvirke 


