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Sammanfattning 

Studien har genomförts i Nättraby kyrka efter ett förslag från Ankdammen konsult. 
Kyrkan uppfördes under medeltiden och är belägen i Blekinge i södra Sverige. 
Kyrkan har sedan årtionden haft problem med fukt i konstruktionen. 

Samhället ställer krav för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla kyrkor. 
Byggnadsverken får ej förvanskas enligt flertalet regelverk i Sverige. Därav är det 
viktigt att kartlägga kyrkans skick och analysera betydande förändringar av 
konstruktionen inför renoveringar av Nättraby kyrka.  

Studien av Nättraby kyrka syftar till att ge ökad förståelse för hur fukt påverkar 
kyrkobyggnader. I arbetet kommer därför potentiella förbättringsåtgärder att föreslås 
efter analys av kyrkans skick. Det med stöd från undersökningar 2015, genomförda 
av WSP som är ett teknikkonsultföretag. 

Resultatet visar att den relativa fuktigheten i kyrkan periodvis är en kritisk nivå. 
Mögel- och rötangrepp finns fortfarande i krypgrunden. Inventarier i kyrksalen är 
utsatta för sprickor och rötangrepp. Väggarna i kyrksalen är skadade av svarta 
fläckar. Fuktkvoten har generellt minskat sedan undersökningen 2015. Författaren 
föreslår följande förbättringsåtgärder: 

 Lufttäta runt dörrar och fönster. 

 Se över vattenavledningssystemet. 

 Städa bort organiskt material i krypgrunden. 

 Placera plastfolie intill grundmuren och lufttäta. 

 Placera plastfolie på marken i hela krypgrunden. 

 Installera adaptiv ventilation i krypgrunden. 

 

 
  



IV 

Summary 

The study was conducted on behalf of Ankdammen consultant in Nättraby church. 
The church was built in the Middle Ages and has had problems with moisture in the 
construction for decades. 

The society places demands on the preservation of cultural-historical churches. These 
historical churches are protected by the laws of Sweden to be preserved. Hence, it is 
important to map the current state of the church and analyze significant changes in 
the structure prior to renovations of Nättraby church. 

The study of Nättraby Church aims at giving greater insight into how moisture 
affects church buildings. Therefore, in the work, potential improvement measures 
will be proposed after analysis of the climate in the church. This is supported by 
research in 2015, reexamined by WSP. 

The result shows that the relative humidity is critical over certain periods of time. 
Mold and decay still exists in the cellar parts of the church. Interios in the church are 
affected by cracks and decay. The walls inside the church is damaged by black spots. 
The moisture ratio has generally been reduced since the study 2015. The author 
suggest the following actions:  

 Air tightness around doors and windows.  

 Overhaul of the drainage. 

 Removal of organic materials from the cellar parts. 

 Place foile around the wall foundation for air tightness.  

 Place foile on the ground of the cellar parts. 

 Install an adaptive ventilation in the cellar parts. 
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Abstract 

Studien har genomförts i Nättraby kyrka efter ett förslag från Ankdammen konsult. 
Studien av Nättraby kyrka syftar till att ge ökad förståelse för hur fukt påverkar 
kyrkobyggnader. Under kartläggningen av kyrkans skick indikerades sprickor på 
inventarier, svarta fläckar på väggar, och mögel och rötangrepp i kryprummet. 
Författaren föreslår följande förbättringsåtgärder: Luft tätning runt dörrar och fönster, 
se över vattenledningssystemet, avlägsna organiskt material i krypgrunden, placera 
plastfolie intill grundmuren och på marken i krypgrunden samt installera adaptiv 
ventilation i krypgrunden. 

 

Nyckelord: Fukt, Fuktundersökningar, Fuktkvot, Relativ fuktighet, Nättraby kyrka, 
Kyrka, Åtgärder 
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Förord 

Undersökningen har genomförts efter ett förslag från Ankdammen konsult. 
Konsultföretaget är med i utvecklingen av kulturhistoriska miljöer. Under 
våren/sommaren 2017 bedriver företaget ett projekt för renovering av Nättraby kyrka 
i Blekinge, som i dagsläget är svårt fuktskadat. År 2015 genomfördes 
fuktundersökningar av WSP i kyrkan. Nu är företaget intresserade av vidare 
undersökningar för att konstatera byggnadens nuvarande skick. 

Arbetet hör till det avslutande momentet av utbildning högskoleingenjör med 
inriktning mot byggteknik 180 hp på Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet 
omfattar 15 hp och genomförs under 10 veckor. 

Tack till Ivar Wenster, byggnadsantikvarie vid Ankdammen konsult. Wenster 
möjliggjorde undersökningen i Nättraby kyrka och fanns som stöd under den 
fortlöpande tid då examensarbetet genomfördes. Tack till Åke Tyrberg, 
universitetsadjunkt vid institutionen för byggteknik, Linnéuniversitetet. Tyrberg 
fanns som stöd och var behjälplig vid frågor då examensarbetet bedrevs. 

 

 

Sandra Boman 

Karlskrona, 24 Juni 2018 

 
  



VII 

Innehållsförteckning 

1  INTRODUKTION ..................................................................................................... 1 

1.1  BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ...................................................................................... 1 
1.2  MÅL OCH SYFTE ........................................................................................................................... 2 
1.3  AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................... 2 

2  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................... 4 

2.1  FUKTKÄLLOR SOM PÅVERKAR KYRKOBYGGNADER ...................................................................... 4 
2.1.1  Definition av fukt ..................................................................................................................... 4 
2.1.2  Luftfuktighet ............................................................................................................................ 4 
2.1.3  Nederbörd................................................................................................................................ 6 
2.1.4  Mark ........................................................................................................................................ 6 
2.1.5  Besökare .................................................................................................................................. 6 

2.2  FUKTTRANSPORT .......................................................................................................................... 7 
2.2.1  Fuktkonvektion ........................................................................................................................ 8 
2.2.2  Diffusion .................................................................................................................................. 9 
2.2.3  Fuktdata, mättnadsånghalt vid specifik temperatur ................................................................ 9 

2.3  FUKTPROBLEMATIK I KYRKOBYGGNADER .................................................................................. 10 
2.3.1  Yttre faktorer som kan leda till fuktskador ............................................................................ 11 
2.3.2  Inre faktorer som kan leda till fuktskador ............................................................................. 12 

2.4  REGELVERK FÖR STYRNING OCH BEVARANDE AV KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA 

KYRKOBYGGNADER ................................................................................................................................... 13 
2.4.1  Plan- och bygglagen .............................................................................................................. 13 
2.4.2  Kulturmiljölagen ................................................................................................................... 14 
2.4.3  Miljöbalken ............................................................................................................................ 14 

2.5  RELATIV FUKTIGHET I KYRKOBYGGNADER ................................................................................. 14 
2.6  METODER I FUKTUNDERSÖKNINGAR ........................................................................................... 15 

2.6.1  Okulärbesiktning ................................................................................................................... 15 
2.6.2  Datalogger ............................................................................................................................ 16 
2.6.3  Fuktkvotsmätare och temperaturgivare ................................................................................. 16 

2.7  FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER SOM KAN GE BÄTTRE KLIMAT I KYRKOBYGGNADEN ......................... 16 
2.7.1  Förhindring av markfukt ....................................................................................................... 17 
2.7.2  Åtgärder för uteluftsventilerad krypgrund ............................................................................ 17 
2.7.3  Kontroll av fuktklimat i kyrka ................................................................................................ 18 
2.7.4  Lufttätning av fönster samt dörrar ........................................................................................ 19 

3  OBJEKTSBESKRIVNING, NÄTTRABY KYRKA ............................................ 20 

3.1  KONSTRUKTION .......................................................................................................................... 21 
3.1.1  Grund .................................................................................................................................... 21 
3.1.2  Väggar ................................................................................................................................... 22 
3.1.3  Bjälklag ................................................................................................................................. 23 
3.1.4  Tak ......................................................................................................................................... 24 

3.2  UNDERSÖKNINGAR AV NÄTTRABY KYRKA 2015 ........................................................................ 25 
3.2.1  Förslag till åtgärder 2015 ..................................................................................................... 26 

4  METOD .................................................................................................................... 27 

4.1  FORSKNINGSSTRATEGI ................................................................................................................ 27 
4.2  URVAL ........................................................................................................................................ 27 
4.3  VALIDITET OCH RELIABILITET .................................................................................................... 28 
4.4  DATAINSAMLING ........................................................................................................................ 28 

5  GENOMFÖRANDE ................................................................................................ 29 

5.1  INLEDANDE ARBETE .................................................................................................................... 29 
5.2  OKULÄR BESIKTNING .................................................................................................................. 29 
5.3  DATALOGGER ............................................................................................................................. 29 



VIII 

 
 
 
 
 

5.4  FUKTKVOTSMÄTNINGAR ............................................................................................................. 31 
5.4.1  Jämförelse av fuktkvot 2015 (WSP) och 2017 ....................................................................... 31 

5.5  INTERVJU .................................................................................................................................... 32 
5.6  IDENTIFIERING AV FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER ............................................................................. 32 

6  RESULTAT .............................................................................................................. 33 

6.1  OKULÄR BESIKTNING .................................................................................................................. 33 
6.2  DATALOGGER ............................................................................................................................. 34 
6.3  FUKTKVOTSMÄTNINGAR ............................................................................................................. 35 

6.3.1  Jämförelse av fuktkvot 2015 (WSP) och 2017 ....................................................................... 36 
6.3.2  Kontroll av uttorkning, spontat furugolv ............................................................................... 37 

7  ANALYS ................................................................................................................... 38 

7.1  OKULÄR BESIKTNING .................................................................................................................. 38 
7.2  DATALOGGER ............................................................................................................................. 39 

7.2.1  Relativ fuktighet i kyrksal ...................................................................................................... 39 
7.2.2  Relativ fuktighet i kryprum .................................................................................................... 39 
7.2.3  Ånghalt, fukttillskott .............................................................................................................. 39 

7.3  FUKTKVOTSMÄTNINGAR 2015 (WSP) OCH 2017 ........................................................................ 42 
7.3.1  Kontroll av uttorkning, spontat furugolv ............................................................................... 43 

7.4  IDENTIFIERING AV FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER ............................................................................. 44 

8  DISKUSSION ........................................................................................................... 46 

8.1  METODDISKUSSION ..................................................................................................................... 46 
8.2  RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................ 46 
8.3  FORTSATTA STUDIER .................................................................................................................. 47 

9  SLUTSATSER ......................................................................................................... 48 

REFERENSER ................................................................................................................. 49 

BILAGOR ......................................................................................................................... 53 

 
 



1 
Sandra Boman 

1 Introduktion 

I Sverige finns många kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader, där 
flertalet byggdes under medeltiden (Dahlberg, 2012). Kyrkorna är resultatet 
av människors påverkan genom tidens intressen i form av arkitektur, 
byggteknik, samhällsklasser och användning. Byggnadsverken tillhör även 
de få antal byggnader som fortfarande används till sitt ändamålsenliga 
ursprung (Gren, 2012). Kyrkor har således under århundraden fyllt en viktig 
funktion för att skapa trygghet för människor. Det finns därför ett 
samhällsintresse i att bevara byggnaderna inför framtida generationer. 
(Malmdal, 2012). Broström (1996) utvecklar även att kyrkor innehåller 
antikviteter, exempelvis orglar, målningar och träskulpturer som har ett 
historiskt värde för samhället att bevara. 

Alla byggnader bryts sakta ner på grund av klimatet 
(Kulturvårdsavdelningen, 2015). Faktorer som påverkar i dominerande 
omfattning är väder och vind. Enligt SMHI (2017) är det statistiskt 
säkerställt att genomsnittstemperaturen har ökat i Sverige mellan åren 1951 
till 2012. Broström (1996) menar att ett varmare klimat leder till ökad 
fuktighet i luften, vilket utsätter historiska kyrkor för påfrestningar. Det är 
därför viktigt att kontinuerligt genomföra kontroller av kyrkobyggnaderna 
för att minimera risken för eventuella skador (Lindqvist, 2016). 

Det är viktigt att byggnader av kulturellt värde blir bevarade under 
förhållande där de inte förfaller, samtidigt som det blir en behaglig vistelse 
för besökare (Napp och Kalamees, 2015). Medeltida kyrkor användes 
ursprungligen utan något uppvärmningssystem. Inomhusklimatet i kyrkan 
var således ekvivalent med utomhusklimatet. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

För att höja bekvämligheten i kyrkor har det under senaste århundradet 
installerats värmesystem i kyrkor (Nazarova och Borodinecs, 2014). Det 
skapar fluktuationer i kyrkans klimat och högre temperaturer i kombination 
med hög relativ fuktighet resulterar i att risken för fuktskador, exempelvis 
mögelangrepp ökar (Broström et al. 2010). Andra problem är att 
hygroskopiska material sväller och krymper beroende på relativa fuktigheten 
i omgivningen, vilket orsakar sprickor i material (Napp och Kalamees, 
2015). Under vintermånaderna skapas även kondens när kall luft tränger in 
genom kyrkans fasader, dörröppningar samt fönster och möts av den varma 
luften, som då ger upphov till en hög relativ fuktighet.  
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Enligt Kalamees et al. (2016) är fuktskador ett vanligt fenomen i kyrkor. I 
hela Europa finns det historiska byggnader som har problem kopplat till hög 
relativ fuktighet (Broström et al. 2010). Vidare anser de, att det finns en övre 
gräns för vilken relativ fuktighet som kan tillåtas vid en normal 
rumstemperatur, utan att risk för mögelangrepp och fuktskador uppstår. 
Gränsen är vid 80 % av relativ fuktighet. 

Fukt har således en stor påverkan på kyrkornas konstruktion och även för 
människors välbefinnande Broström (1996). Fuktskador förstör kyrkors 
konstruktion och inventarier. Det kan även uppstå illaluktande dofter vid 
mögelangrepp som kan generera obehagliga dofter, och till och med utsätta 
besökare för hälsofarliga risker (Karolinska institutet, 2013). Broström et al. 
(2010) menar att ett lämpligt inomhusklimat i historiska byggnader måste 
bestämmas utifrån en kompromiss mellan förhållandet av att bevara kyrkan i 
sitt ursprungliga skick och termisk komfort för människorna. Fuktskador i 
kyrkobyggnader är dyra, komplexa och omfattande att restaurera, menar 
Gren (2012). Således behöver samhället få ökad förståelse för hållbara 
åtgärder som kan vidtas vid renoveringar (Kulturvårdsavdelningen, 2015). 
Även hur klimatet, invändigt och utvändigt påverkar byggnadsverken under 
olika tidsintervall på året. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med studien är att kartlägga fuktförhållanden i Nättraby kyrka med 
stöd från undersökningar 2015 som utfördes av WSP. 

Syftet är att föreslå potentiella förbättringsåtgärder ur fuktsynpunkt, som kan 
ligga till grund för planerad renovering.  

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att genomföras efter ett förslag från Ankdammen konsult. 
Studien relaterar till en tidigare likande utredning som utfördes av WSP år 
2015 i Nättraby kyrka. Objektet som skall studeras är beläget i Karlskrona 
kommun och avgränsas till följande: 

 Specifikt objekt studeras, Nättraby kyrka. 

 Enbart klimatet i kyrkan ur fuktsynpunkt beaktas. 

 Begränsad tid för studien, 10 veckor. 

 Ej hänsyn till ekonomiska aspekter.  
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Avgränsningarna skall ligga till grund för att konkretisera fuktproblematiken 
i kyrkor. 

Ankdammen konsult jobbar enligt riktlinjer som kan skilja sig från andra 
företags renoveringsmetoder. Följder av detta kan vara olika tillvägagångsätt 
vid skapandet av hållbara renoveringsmetoder. 

Arbetet bedrivs vid annan tidpunkt på året jämfört med undersökninger 2015 
då WSP gjorde mätningar under januari och juni.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Fuktkällor som påverkar kyrkobyggnader  

Det finns många olika källor till fukt som påverkar en byggnad 
(Fuktsäkerhet, 2017). Det behövs således adekvat kunskap, hur fukt och 
varför fukt påverka byggnader. I kommande kapitel kommer faktorer som är 
relevanta för studien att redovisas. 

2.1.1 Definition av fukt 

”Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Denna mängd 
anges i byggnadsfysikaliska sammanhang vanligen med ånghalten, v 
kg/m3. Ånghalten anger hur många kg vattenånga det finns per m3 
luft.” 

(Sandin. 2010, sid. 72) 

Ånghalt kan även benämnas som absolut fuktighet (SMHI, 2017). Ånghalten 
korrelerar med temperatur, höga lufttemperaturer leder till att luften kan 
innehålla mer vattenånga. Således är det mer vattenånga på dagtid, när 
lufttemperaturen är varmare jämförelsevis på natten. Sommaren är därför 
den årsperiod då det förekommer mest vattenånga i luften. 

2.1.2 Luftfuktighet 

Utomhus varierar även ånghalten i luften beroende på geografisk 
position (SMHI, 2017). Luften kan generellt innehålla mer 
vattenånga i södra Sverige, där genomsnittstemperaturen är högre 
än resterande delar av landet (Nevander och Elmarsson. 2006, sid. 
240-241). Vid specifik temperatur kan luften ej innehålla mer 
vattenånga, fenomenet beskrivs som: 

”Relativ fuktighet eller RF som det förkortas är ett mått på hur 
mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket fukt som luften 
kan bära maximalt, utan att kondensera.” 

(Penthon, 2017) 
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I Sverige varierar relativa fuktigheten mellan 80-90 % under 
vinterhalvåret och 60-80 % under sommarhalvåret (Wern, 2013). 
När det regnar är det vanligt att relativa fuktigheten stiger till  
95-100 % och under torra förhållanden sjunker fuktigheten till  
35-40 %. 

Relativ fuktighet kan även benämnas som relativ ånghalt och 
beskrivs som kvoten mellan aktuell ånghalt i luften och 
mättnadsånghalten vid specifik temperatur (Sandin. 2010, sid. 72). 
Mättnadsånghalten innebär den mängd vattenånga luften kan 
innehålla vid en specifik temperatur, innan kondensation sker, då 
synlig vattenånga bildas.  

Om ånghalten i luften hålls konstant och endast temperaturen ökar, 
blir följden att relativa fuktigheten minskar (Napp och Kalamees, 
2015). Relativ fuktighet betecknas  och anges i procent [%] 
(Nevander och Elmarsson. 2006, sid. 239). 

Om ånghalten i luften hålls konstant och endast temperaturen ökar, 
blir följden att relativa fuktigheten minskar (Napp och Kalamees, 
2015). Relativ fuktighet betecknas , anges i procent [%] 
(Nevander och Elmarsson. 2006, sid. 239) och beräknas enligt, 

 

. ( 1 ) 

där  är aktuell fuktighet i luft [g/m3] och  mättnadsånghalten [g/m3] 
vid specifik temperatur [°C]. 

Faktorer som påverkar ånghalten i inomhusluften är temperatur, ventilation, 
människor och ånghalten från utomhusluften (Nevander och Elmarsson. 
2006, sid. 275-277). 

Fukttillskott är ett mått som anger hur hög ånghalten är inomhus 
jämförelsevis med ånghalten utomhus (Broström, 1996, sid 94). Beräkning 
av tillskott är genomförbar när aktuell fuktighet i luft inomhus och utomhus 
beräknas enligt ekvation (1). Fukttillskott betecknas , anges i [kg/m3] och 
beräknas enligt, 

 	  ( 2 ) 
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2.1.3 Nederbörd 

Nederbörd påverkar byggnaden i form av regn eller snö. Slagregn, är regn 
som faller i vinkel mot byggnaden. Fenomenet uppkommer när starka vindar 
samverkar med nederbörd. Fukt kan då tränga in i hörn på fasaden i högre 
omfattning (Sandin. 2010, sid. 78). Även vid överdel av fasad, där fasaden 
möter taket. 

2.1.4 Mark 

Normalt kommer fukt ner i marken via nederbörd eller upp via grundvatten 
(GVY) med hjälp av kapillär uppsugning till byggnaden (Sandin. 2010, sid. 
80). Kapillär uppsugning är jordens förmåga att uppta vatten (Nevander och 
Elmarsson. 2006, sid. 253). Sand upptar vatten i högre omfattning än grus. 
Anledningen är att kapillariteten är nedsatt och vatten kan därför ej stiga lika 
långt upp från grundvattennivån. Såldes avses markfukt, all fukt som för 
tillfället befinns i marken. Nedanstående bild, Figur 1 illustrerar möjliga 
vägar för vatten att nå grund. 

Figur 1 : Visar möjliga vägar för vatten att nå grund (Sandin. 2010, sid. 80). 

2.1.5 Besökare 

Vanligen andas människan ut cirka 40-50 gram vattenångor per timme vid 
aktivitet (Sandin. 2010, sid. 75). En stillasittande människa andas enligt 
Broström (1996) ut cirka 30 gram vattenångor per timme vilket ofta 
förekommer vid förrättningar, exempelvis gudstjänst. Besökare till kyrkor 
vistas även under begränsad tid i kyrksalen. Broström anser således att 
fukttillskottet som uppkommer under förrättningar i kyrksalen är försumbar. 
Det gäller även den mängd fukt som besökare kan medta in i kyrksalen, 
under dagar då det förekommer nederbörd. 
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2.2 Fukttransport  

För att erhålla kunskap i hur fukt påverkar byggnader, erfordras kunskap om 
hur fukt i material förhåller sig till varandra. 

Material står alltid i förhållande till omgivningen: 

”Materialet upptar vatten från omgivningen, vilket kallas 
uppfuktning eller absorption.” 

”Materialet avger vatten till omgivningen, vilket kallas 
uttorkning eller desorption.” 

”Materialet befinner sig i jämvikt med omgivningen” 

(Sandin. 2010, sid. 82) 

Enligt Nevander och Elmarsson (2006) betecknas fukthalt i specifikt 
material med , anges i [kg/m3] och beräknas enligt, 

 ∙ 	ρ ( 3 ) 

där  är fuktkvot [%], förhållandet mellan vatten i specifikt material samt 
materialet när det är torrt och  skrymdensitet för materialet [kg/m3]. 

I kommande kapitel kommer möjligheter för fukttransport via material att 
redovisas.  
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2.2.1 Fuktkonvektion 

När det blåser ute skapas tryckskillnader i byggnader då luftströmmar 
uppstår (Nevander och Elmarsson. 2006, sid. 265-266). Tryckskillnaderna 
medför att vatten i ångfas tränger in genom konstruktionen via otätheter i 
byggnaden. Exempelvis genom ventilationskanaler i grundmuren och vidare 
upp igenom golvet till byggnaden. 

Nedanstående bild illustrerar att det har skapats undertryck i grundmuren, då 
kall luft har kommit in via ventilationen (Olsson, 2006). Luften har sedan 
värmts upp av överliggande golv. Den varma luften stiger sedan upp vidare 
genom konstruktionen och orsakar därmed högre luftfuktighet, då det för 
tillfället är övertryck vid taket. Figur 2 visar schematisk bild över 
fenomenet. 

 

Figur 2 : Visar schematisk bild av fuktkonvektion genom byggnad (Rörfilmning, 2017). 

  



9 
Sandra Boman 

2.2.2 Diffusion 

Generellt innehåller alltid luften utomhus lägre ånghalt än inomhusluften 
(Nevander och Elmarsson. 2006, sid. 259-264). Broström (1996) beskriver 
att ånghalten alltid strävar efter jämnvikt. Exempelvis då ånghalten är högre 
inomhus, än utomhus börjar ångan tränga igenom konstruktionsdelar i 
ytterväggen tills jämnvikt uppnås. Ångtransporten genom specifik 
konstruktionsdel betecknas , anges i [kg/m2s] och beräknas enligt, 

 
g

v v
ΣZ

 
( 4 ) 

där 	är ånghalt inne [g/m3],  är ånghalt ute [g/m3] och  är 
ångmotstånd [s/m]. Ångmotstånd beskrivs enligt följande ekvation, 

 
	  

( 5 ) 

där d är tjockleken av konstruktionsdelen [m] och δ är koefficient i 
ånggenomsläpplighet [m2 /s]. 

2.2.3 Fuktdata, mättnadsånghalt vid specifik temperatur 

Vid beräkning av fukttillskott behövs mätvärden av mättnadsånghalt vid 
specifik temperatur, se Tabell 1. 

Tabell 1 : Visar hur mättnadsånghalten g/m3 varierar med temperaturen C  
(Sandin. 2010, sid. 130). 

Temp d=0 d=1 d=2 d=3 d=4 d=5 d=6 d=7 d=8 d=9 

10.d 9.40 9.45 9.51 9.57 9.64 9.69 9.75 9.82 9.88 9.95 

11.d 10.0 10.07 10.14 10.20 10.26 10.33 10.39 10.46 10.52 10.59 

12.d 10.66 10.72 10.79 10.86 10.93 10.99 11.06 11.13 11.19 11.27 

13.d 11.34 11.40 11.48 11.55 11.62 11.69 11.77 11.84 11.91 11.99 

14.d 12.06 12.13 12.20 12.28 12.36 12.43 12.51 12.59 12.66 12.75 

15.d 12.82 12.90 12.97 13.06 13.14 13.21 13.30 13.37 13.46 13.54 

16.d 13.62 13.70 13.79 13.87 13.96 14.04 14.13 14.21 14.30 14.38 

17.d 14.47 14.55 14.64 14.73 14.82 14.91 14.99 15.09 15.17 15.27 

18.d 15.36 15.44 15.54 15.63 15.73 15.82 15.91 16.01 16.10 16.19 

19.d 16.30 16.39 16.48 16.59 16.68 16.78 16.88 16.98 17.08 17.18 

20.d 17.28 17.38 17.48 17.58 17.69 17.79 17.90 18.00 18.10 18.22 

21.d 18.32 18.42 18.52 18.63 18.74 18.86 18.97 19.08 19.19 19.30 

22.d 19.41 19.52 19.63 19.74 19.85 19.97 20.08 20.20 20.32 20.44 
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2.3 Fuktproblematik i kyrkobyggnader 

I Sverige anses medeltiden vara omkring år 1050-1500 (Johannesson, 1961). 
Under medeltiden byggdes kyrkor i hela landet. Under epoken existerade 
inga uppvärmningssystem i kyrkorna, inomhustemperaturen var således 
ekvivalent med utomhustemperaturen (Napp och Kalamees, 2015). På 1800- 
talet påbörjades uppvärmning av kyrkor i Sverige med hjälp av kaminer 
(Rahdevi, 2014). Runt 1890-talet var centralvärmessystemet dominerade. 
Systemet drevs då med självcirkulerande panna som placerades i eller under 
kyrksalen. På 1950- talet blev det vanligt med radiatorer som då bedrevs 
med el. 

Skadeproblematiken i kyrksalar har ökat sedan påbörjande av uppvärmning 
(Nazarova och Borodinecs, 2014)(Kalamees et al. 2016). Skadorna är störst 
under vinterhalvåret då relativa fuktigheten i kyrkor kan bli mycket låg. Det 
leder till att inventarier, som är hygroskopiska material påverkas av 
omgivningen. Fukt försvinner då ur materialen som leder till att 
inventarierna spricker (Napp och Kalamees, 2015).  

Risk för mörka fläckar på exempelvis väggar och tak ökar till följd av 
uppvärmningen (Kalamees et al. 2016). Den varma luften drar då till sig 
orena partiklar till de kalla ytorna i taket. Nedsvärtning kan även ske på 
målningar och andra inventarier. 

Sommartid stiger relativa fuktigheten och kan då orsaka mögel- och 
rötskador i kyrkobyggnaden. Mögel innebär att mikroorganismer, svampar 
börjar växa på fuktiga ytor (Samuelson et al. 2007). Organismerna bildar 
dålig lukt, samt nedbrytning av material där tillväxt inträffat. Röta är även en 
svamp mikroorganism som förökas och växer på fuktiga material. 
Rötsvamparna bryter ner material i högre frekvens. Mögel utvecklas således 
under gynnsam temperatur och tillväxt sker under hög relativ fuktighet. Om 
fuktigheten är hög under längre perioder utvecklas sedan rötsvampar.  

Ämnet är således komplext då temperatur och relativ fuktighet måste 
beaktas vid forskning (Olsson, 2006). Generellt eftersträvas alltid ett klimat 
under 70 % i relativ fuktighet. Då minskar risken för mögel- och rötskador. 
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Tabell 2 visar förhållanden då risk av mögel-och rötangrepp existerar. 

Tabell 2: Visar förhållanden av risk för tillväxt av röta och mögel (Sandin. 2010, sid. 122) (Nevander 
och Elmarsson. 2006, sid. 292). 

 Ingen risk Måttlig risk Stor risk 

Röta 
Fuktkvot (%) 

RF (%) 

 
<16 
<75 

 
16-25 
75-95 

 
>25 
>95 

Mögel 
Fuktkvot (%) 

RF (%) 

 
<15 
<70 

 
15-20 
70-85 

 
>20 
>85 

Enligt Boverkets byggregler (2014) och PBL (2010) skall byggnader: 

 Konstrueras korrekt så att fuktskador elimineras. 

 Bärande konstruktionsdelar skall vara beständiga 

 Ge möjlighet att vidhålla god hälsa  

I kommande kapitel redovisas strategier för uppkomst av fukt till byggnad. 

2.3.1 Yttre faktorer som kan leda till fuktskador 

Då vatten träffar byggnaden under nederbörd kan salter från murverket lösas 
upp (López-Arce et al. 2011). När vattnenångan sedan kondenserar, leder 
det till frostsprängningar i samband med låga utomhustemperaturer. En ond 
cirkel har framkallats. När det sedan regnar nästa gång kommer vatten 
tränga in i sprickorna under nederbörd. Fukt förs då vidare in i 
konstruktionen. 

Det är även av stor betydelse att takkonstruktionen på en byggnad håller hög 
standard (Fuktsäkerhet 2017). Val av taktäckningsmaterial anpassas efter 
byggnadens konstruktion. Taket bör kontinuerligt underhållas för att 
eliminera eventuella fuktskador in i byggnaden. Lutningen av taket har stor 
betydelse för att vatten lätt skall kunna rinna av byggnaden utan att skapa 
fuktskador.  
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2.3.2 Inre faktorer som kan leda till fuktskador 

Ett vanligt problem invändigt i historiska byggnader är saltutfällning 
(Kalamees et al. 2016). Saltutfällning inträffar när regn inkommer i sprickor 
i en konstruktion och sedan kondenserar. Sker det på väggar i byggnader 
resulterar det i saltkristaller som bildar vitt ludd på exempelvis väggar 
(López-Arce et al. 2011). 

Höga nivåer av relativ fuktighet i kyrkobyggnader ökar risken uppmjukning 
av material (Broström. 1996, sid. 124). Material som tillhör kategorin är 
exempelvis färg, trä och olika sorters lim. Vid hög fukthalt minskar även 
hållfastheten i trä och skapar därför rörelse i byggkonstruktionen (Nevander 
och Elmarsson. 2006, sid. 289).  

2.3.2.1 Uteluftsventilerad krypgrund 

Krypgrund innebär att det finns ett utrymme mellan mark och bottenbjälklag 
i en byggnad (Sandin. 2010, sid. 154-157). Oftast används 
konstruktionsprincip i äldre byggnader och är uppbyggd enligt följande: 

 Byggnaden är uppförd på gedigen grundmur, exempelvis huggen 
sten. 

 Utrymmet ventileras med uteluft via ventiler i grundmuren, 
exempelvis ventilationsgaller. 

Figur 3 visar princip för uteluftsventilerad krypgrund. 

 

Figur 3: Princip för uteluftsventilerad krypgrund (Johansson, 2016). 
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Uteluftsventilerad krypgrund klassificeras som riskkonstruktion då hög 
relativ fuktighet lätt bildas i utrymmet (Olsson, 2006). Vanligen är den 
relativa fuktigheten upp mot 100 %. Tillväxt av mögel kan således inträffa. 
Mögel skapar dålig lukt i form av gaser, som via tryckskillnader mellan 
krypgrund och kyrksal uppkommer från golvet. Människor som vistas i 
fuktskadade lokaler löper risk för allergier och inflammationer i luftvägarna 
(Karolinska institutet, 2013) (Samuelson et al. 2007). 

2.4 Regelverk för styrning och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla 
kyrkobyggnader 

Ansvaret att den kulturella miljön bevaras och underhålls sker på samspel 
mellan stat och kommun (Länsstyrelsen Blekinge Län, 2017). Regelverk 
som behandlar kyrkobyggnader är kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- 
och bygglagen och andra lagar och förordningar (Malmdal, 2012). I 
kommande kapitel redovisas regelverk för styrning och bevarande av 
kyrkobyggnader. 

2.4.1 Plan- och bygglagen  

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar bland annat hur bebyggelsen ska 
utvecklas. Syftet med lagen är att främja samhällsutvecklingen och skapa 
långsiktigt hållbar livsmiljö (Sveriges Riksdag, 2010). 

Enligt PBL (2010:900), kap 8 förbud mot förvanskning, underhåll och 
varsamhet: 

”13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” 

”14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så 
att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i 
huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras.” 

 (Sveriges Riksdag, 2010) 
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2.4.2 Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen (KML) reglerar bland annat bestämmelser som syftar till 
mångfald av kulturmiljöer där ansvaret ligger på samhället (Sveriges 
Riksdag, 1988).  

Enligt KML (1988:950), kap 4 kyrkliga kulturminnen: 

”2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas 
så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende 
och karaktär inte förvanskas.” 

”3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har 
tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt 
ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.” 

(Sveriges Riksdag, 1988) 

2.4.3 Miljöbalken 

Miljöbalken reglerar bland annat bestämmelser som syftar till en hållbar 
utveckling av samhället (Sveriges Riksdag, 1998). 

Enligt Miljöbalkens (1998:808), kap 1 miljöbalkens mål och 
tillämpningsområde: 

” 1 § Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.” 

(Sveriges Riksdag, 1998)  

2.5 Relativ fuktighet i kyrkobyggnader 

Relativ fuktighet i kyrkobyggnader är omdiskuterat, där inga exakta 
riktlinjer finnes i dagsläget (Kulturvårdsavdelningen, 2015). Vilken 
temperatur, samt relativ fuktighet som anses optimal skiljer sig åt bland 
forskare och författare. Det finns olika faktorer att ta hänsyn till vad som 
lämpligen är bäst i olika kyrkor. Broström (1996) anser att det bör ske en 
kompromiss mellan byggnadens egenskaper och de kulturhistoriskt 
värdefulla föremål som bevaras i kyrkan. Exempelvis genom att placera 
inventarier efter relativ fuktighet i olika rum. Han menar att det bör 
eftersträvas gynnsamma förhållanden för respektive kyrkas individuella 
förutsättningar.  



15 
Sandra Boman 

Broström (1996) och Rahdevi (2014) anser följande:  

 Optimala förhållanden i kyrkobyggnader är relativ fuktighet på 
 50-60 %. 

 Trä, lim och färg sammanfogat hos inventarier anses förhållanden på 
relativ fuktighet 40-60 % optimalt. 

 Träskulpturer, konstverk och orglar bör vara i klimat av 60-70 % i 
relativ fuktighet. 

Författarna är även överens om att det är optimalt att värma kyrkan så lite 
som möjligt och endast höja temperaturen vid förrättningar. Då undviks 
skadeeffekten på byggnaden, samt orsakandet av kraftiga rörelser i material, 
anser Nevander och Elmarsson (2006). 

2.6 Metoder i fuktundersökningar 

För att genomföra fuktundersökning av Nättraby kyrka erfordras kunskap 
om möjliga strategier för genomförandet. I kommande kapitel kommer 
mätmetoder för fuktundersökningar att redovisas. 

2.6.1 Okulärbesiktning 

För att erhålla övergripande bild av fuktskador i en byggnad behöver 
författaren genomföra en okulärbesiktning (Besiktning, 2017). 
Okulärbesiktning, innebär studie av byggnaden, där enbart synen används 
som mätinstrument. En kamera, anteckningsblock och ritning är viktiga 
förutsättningar för att dokumentera synliga skador som blir en viktig del i 
det underlag som ska leda fram till senare undersökningar. 

Vid besiktningen undersöks alla tillgängliga utrymmen i byggnaden 
(Besiktningshuset, 2013). Exempelvis krypgrund via inspektionsluckor, 
golv, bjälklag, vindsutrymme och tak. Målet är att lokalisera skador på 
byggnadsverk, avgränsa och dokumentera för vidare fuktundersökningar. 

Enligt Nevander och Elmarsson (2006) bör orsaker till specifika 
fuktrelaterade skador iakttas extra noga: 

 Dåliga lukter, var och när? 

 Missfärgningar på byggnadsverk. 

 Sprickor i byggnadsverk. 

 Typ av ventilationssystem 
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2.6.2 Datalogger 

För att erhålla kunskap om luftfuktighet och om temperaturväxlingar under 
längre perioder används datalogger (Extech, 2017). Datalogger mäter 
klimatfluktuationer i och utanför byggnaden. Instrumentet har egenskapen 
att mäta relativ fuktighet av 0-100 %. Fördelen med datalogger är att de är 
små och lätthanterliga. Instrumentet kan därför placeras på svåråtkomliga 
utrymmen. Vid mätningar kalibreras dataloggern och tidsintervallet bestäms. 
Mätresultat ligger sedan till grund för fastställande av ånghalt, samt 
fukttillskott. För val av datalogger i studien, se Bilaga 1. 

2.6.3 Fuktkvotsmätare och temperaturgivare 

En fuktkvotsmätare och temperaturgivares syfte är att mäta vatteninnehåll i 
specifikt trämaterial (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2017). 
Mätförsök sker med hjälp av elektrisk resistans via stift som tryckts in i 
träets fiberriktning. Fuktkvot fastställas sedan genom division av materialets 
vatten innehåll och specifika trämaterialets torrvikt (Sandin. 2010, sid. 82). 
Fuktkvoten u anges i % . 

Fuktkvotsmätare och temperaturgivare är förhållandevis små och 
lätthanterliga verktyg. Dock finns begränsningar i mätverktyget (Sveriges 
Tekninska Forskningsinstitut, 2017). Det är viktigt att materialet är 
homogent och att stiften trycks in till lika djup under varje mätningsförsök. 
Genom mätmetoden undviks felaktiga utslag hos mätaren. 
Ledningsförmågan påverkas annars negativt, resistansen i stiften ger  då 
felaktiga utslag. För val av mätare i studien, se Bilaga 1. 

2.7 Förbättringsåtgärder som kan ge bättre klimat i kyrkobyggnaden 

Kyrkor har en unik arkitektur och för att bevaras för framtida generationer 
behöver temperatur och fuktförhållanden inne i kyrkor kontrolleras 
(Nazarova och Borodinecs, 2014). Kyrkor kan skilja sig markant ifrån 
varandra när det gäller konstruktion, ålder, byggnadsmaterial och 
funktionalitet. Därför är det viktigt att varje kyrka undersöks och erhåller 
förbättringsåtgärder som är anpassade efter respektive kyrkas behov.  

För att ange förslag till förbättringsåtgärder erfordras kunskap om möjliga 
strategier. I kommande kapitel kommer möjliga metoder att redovisas. 
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2.7.1 Förhindring av markfukt 

Vid omfattande nederbörd, samt dålig avrinning från byggnaden kan vatten 
ansamlas intill grunden (Nevander och Elmarsson. 2006, sid. 226). För att då 
undvika att byggnadens fasad upptar vatten via kapillärkraft är det 
fördelaktigt att dränera runt byggnaden (Sandin. 2004, sid. 32). 
Dräneringsrören i marken leder effektivt bort vatten vid regn till bestämd 
ansamlingsplats.  

2.7.2 Åtgärder för uteluftsventilerad krypgrund 

Fuktproblematik i krypgrunden är ett vanligt problem (Fuktsäkerhet, 2017). 
Problemen är störst under tidig sommar, då relativa fuktigheten i utrymmet 
oftast är hög (Olsson, 2006).  

För att skapa bra klimat i uteluftsventilerad krypgrund finns åtgärder att 
vidta (Sandin. 2010, sid. 158-160). Åtgärderna nedan kan leda till reducerad 
fukt i krypgrund, samt justering av temperatur. 

 Sanera i krypgrunden, borttagande av organiskt material. Metoderna 
förhindrar delvis mögelangrepp i kryprummet. 

 Placera PVC plast utanför grundmuren. Metoden förhindra att fukt 
tränger in via kapillärutbyte i grundmuren. 

 Placera fuktspärr, samt lufttätning mellan krypgund och 
ytterväggskonstruktion. Metoden förhindra att fuktig luft tränger upp 
i byggnadens konstruktion. 

 Placera plastfolie på marken vid hela krypgrunden, samt cellplast 
innanför grundmuren. Metoden förhindrar fuktig luft att stiga från 
marken och upp i kyprummet. Således skapas ett bra klimat i 
krypgrunden och uppkomsten av dålig lukt förhindras.  

 Skapa undertryck i kryprummet. Metoden förhindra att dålig lukt 
tränger upp genom golvet till kyrksalen. 

 Sätt in avfuktare i krypgrunden och tillför värme under delar av året. 
Metoden reducerar fukt i utrymmet. 
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2.7.3 Kontroll av fuktklimat i kyrka 

Enligt Broström et al. (2011) är adaptiv ventilationssystem en bra åtgärd 
som kan installeras för att reducera relativ fuktighet under kritiskt höga 
nivåer. En adaptiv ventilationssytem fungerar som en kontrollmekanism som 
ventilerar när absoluta fuktigheten är högre inomhus än utomhus. Lika 
viktigt är det att inte ventilera när den absoluta fuktigheten är högre 
utomhus. Både lufttäthet och ventilationen behöver kontrolleras genom 
användning av mekaniska fläktar, spjällstyrda sensorer och klimat 
kontroller.  

Hagentoft och Sasic (2010) har utfört undersökningar på åtta olika 
byggnader i Sverige. Resultatet visar att adaptiv ventilation åstadkommer ett 
stabilare inomhusklimat med en lägre relativ fuktighet under vintrarna än 
vad traditionell ventilation gör. Ett torrare klimat reducerar drastiskt risken 
för mögel- och rötangrepp. Broström et al. (2011) menar att det då är viktigt 
att lufttätheten i byggnaden ses över för att erhålla ett optimalt resultat med 
adaptiv ventilation. Figur 4 visar princip för adaptiv ventilation. Luft blåses 
in när sensorerna indikerar att den absoluta fuktigheten är lägre utomhus. 
Spjäll har installerats på andra sidan som öppnas och avlägsnar luft med hög 
absolut fuktighet. Napp och Kalamees (2015) instämmer att metoden av 
adaptiv ventilation är effektiv. Nackdelar som författarna anser är dock att 
systemet är kostsamt. 

Figur 4 : Visar princip för adaptiv ventilation (Broström et al. 2011). 
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2.7.4 Lufttätning av fönster samt dörrar 

Vid hög luftfuktighet inomhus kan kondens bildas på glasrutan (Napp och 
Kalamees, 2015). För att förhindra fenomenet är det fördelaktigt att lufttäta 
runt fönster och dörrar (Fuktsäkerhet, 2017). Om fönster är lufttäta är det 
viktigt att ventilation sker på annat sätt. Är ventilationen dålig, ökar 
luftfuktigheten som då påverkar människors hälsa negativt (Boverket, 2014). 
Minimikravet hos Boverket är 0,35 luftomsättningar per timme. Riktlinjer 
för god ventilation är 0,5 luftomsättningar per timme (Nevander och 
Elmarsson. 2006, sid. 160).  
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3 Objektsbeskrivning, Nättraby kyrka 

Nättraby kyrka, se Figur 5 är en av Blekinges äldsta medeltida kyrkor och 
har därmed stora kulturhistoriska värden (Svenska kyrkan, 2016). 
Byggandens arkitektoniska drag är romansk stil med klassiskt tillhörande 
konstruktionsdelar, långhus, kor och absid. Till byggnaden hör även ett 
vapenhus på sydsidan, där även ingång till kyrkan sker, se Figur 6. 

Fuktundersökningar 2017 genomfördes i Nättraby kyrka. Kyrkan är belägen 
väster om Karlskrona stad i dalsluttning intill Nättrabyån och uppförd under 
1100-talet (Svenska kyrkan, 2016). Bilaga 1 visar position av kyrkan. 

 

Figur 5 : Visar Nättraby kyrka exteriört (Boman, 2017). 

 

Figur 6 : Visar planlösning av Nättraby kyrka (Boman, 2017). 
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Kyrkans placering och grundläggning har under årens gång medfört 
fuktproblem i kyrkan samt rörelse och sättningar av murverk (Wenster, 
2015). Påståendet vägs upp av mätningar som visar att marken har dålig 
vattenavledning och att sprickor i fasaden uppkommit år 2015 (Fogelberg 
och Sjöberg, 2015).  

Nättraby kyrka har enligt dokumenterad historik genomgått flera olika 
renoveringar under årens gång (Wenster, 2015).  

3.1 Konstruktion 

3.1.1 Grund 

Grundmuren till kyrkan är belägen på lermark och ett lager av sand 
(Wenster, 2015). I kryprummet längs med grundmuren ligger cirka fem 
centimeter isolering direkt på marken. Kyrkobyggnaden är dränerad, men 
har trots det svårt att leda bort vatten från byggnaden under stora 
nederbördsmängder. Ventilation sker genom grundmuren via fåtal kanaler 
som skapar självdragsventilation, se Figur 7. Självdragsventilation innebär 
att ventilation sker automatiskt via kanaler i byggnaden (Boverket, 1995). 
Beroende på vart kanalerna är placerade i byggnaden skapas över- eller 
undertryck av luften i delar av byggnaden. Ventilationen sker då automatiskt 
utan mekanisk påverkan. Grunden klassificeras således som 
uteluftsventilerad krypgrund (Sandin. 2010, sid. 155). 

a) b) 

Figur 7: Visar ventilationssystemet, där a) visar ventilation från grunmuren och  b) ventilation i 
kryprummet (Boman, 2017). 
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3.1.2 Väggar 

Kyrkan är uppförd av stora stenblock i form av granit och gråsten (Wenster, 
2015). Bygganden är utvändigt putsad och målad med lager av vit färg. 
Fönsterna är små och rundbågiga, se Figur 8.  

 

Figur 8 : Visar Nättraby kyrkas fasad (Boman, 2017). 

Invändigt är kyrkan putsad och målad i vit färg, se Figur 9. 

 

Figur 9 : Visar Nättraby kyrkan väggar interiört (Boman, 2017). 
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3.1.3 Bjälklag 

Bjälklaget består av spontat furugolv som bärs av ekbalkar. Balkarna i 
golvbjälklaget är av ek i kyrkan, de är mycket skadade av höga fukthalter i 
kryprummet (Wenster, 2015). Skadorna är mögel, röt- och insektsangrepp, 
se Figur 10.  

 

Figur 10 : Visar skadeangrepp på ekbalkar i golvbjälklag (Boman, 2017). 

Under golvbjälklaget i krypgrunden varierar höjden, det vill säga att 
avståndet till marken (Wenster, 2015). Vid ingången till kyrkan finns den 
första inspektionsluckan. Vid andra inspektionsluckan är höjden i utrymmet 
störst, cirka 0,5 meter. Höjden i krypgrunden minskas sedan succesivt in 
mot sjätte inspektionsluckan vid koret. Höjden i det utrymmet är cirka 0,3 
meter. Figur 11 visar vart inspektionsluckorna är placerade i kyrksalen. 
Botten av krypgrunden är delvis isolerad. 

 

Figur 11 : Visar kyrkorummet med inspektionsluckor utmarkerat (Boman, 2017) . 
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3.1.4 Tak 

Takkonstruktionen bärs upp av takstolar längs kortsidorna av kyrkväggarna. 
Konstruktionen skapar ett vindsutrymme som är isolerat, samt ventilerat. 
Merparten av taket är täckt av enkupigt orange lertegel, se Figur 12. 

 

Figur 12 : Visar placering av takstolar (Boman 2017). 
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3.2 Undersökningar av Nättraby kyrka 2015 

I Nättraby kyrka finns självdragsventilation i grunden (Fogelberg och 
Sjöberg, 2015). Systemet har förbättrat klimatet i krypgrunden sedan 
tidigare renoveringar. Dock är miljön i krypgunden fortfarande gynnsam för 
mögelangrepp, samt rötskador. Systemet införskaffades på 1990-talet, vars 
syfte då var att eliminera angreppen (Wenster, 2015). Då tidigare 
århundradets dokumentation vittnar om fuktproblematik i kyrkan, 
exempelvis 1819 då kyrkgolvet var totalt uppruttet.  

År 2015 genomfördes fuktmätningar av WSP på Nättraby kyrka vid två 
tillfällen, 2015-01-11 och 2015-06-01 (Fogelberg och Sjöberg, 2015). 
Utförandet verkställdes med hjälp av okulär besiktning, genom 
fuktundersökningar och provtagningar av mögeltillväxt. Undersökningar 
utfördes under golvbjälklag i kyrkan, via inspektionsluckor och i 
kryprumsutrymmen. Resultatet visade att kyrkan vara i stort behov av 
renovering, då svåra rötskador i golvbjälklaget påträffades. Samt höga 
fuktvärden och unken lukt i kryprummets utrymmen. Fuktkvoten låg vid 
undersökningstillfället på 18-19 % i undersida av ekbalkar, respektive cirka 
16 % under spontat furugolv. Fuktvärden vid mätning ligger inom intervallet 
för måttlig risk av mögel och röta, se Tabell 2. Figur 13 visar angrepp i 
krypgrund via inspektionslucka i sydost där lukten uppfattades som värst. 

 

Figur 13 : Visar rötskador på ekbalkar i krypgrunden åt sydost (Fogelberg och Sjöberg, 2015). 
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3.2.1 Förslag till åtgärder 2015 

Efter undersökningar och dokumentation 2015 presenterades en rad 
förbättringsåtgärder (Fogelberg och Sjöberg, 2015). Inledningsvis föreslogs  
det att krypgrunden städas från kvarliggande byggrester, samt att outnyttjade 
rör i utrymmet plockas bort. Därefter förslås det att bjälklaget friläggs 
genom att bänkar och golvplanket tas bort. Detta för att åtgärderna skall 
kunna vidtas. Därefter förelår de att rötskadade bjälkar tas bort. 

För att förhindra att fuktig luft stiger från kryprummet till kyrkorummet, är 
målet att skapa undertryck i grunden, detta för att förhindra att dålig lukt 
uppkommer i kyrkorummet (Fogelberg och Sjöberg, 2015). Det föreslås att 
markytan i kryprummet täckes med flata stenar. Stenarnas syfte är mestadels 
till för att förhindra fukt från marken stiga upp till kryprummet, men även 
användandet av naturliga material i kyrkan. Självdragssystemet stängs sedan 
igen och installation av avfuktare i utrymmet föreslås. Därefter ersätts de 
rötskadade bjälkarna med nya. Golvet läggs sedan åter på plats, antingen 
med med nya golvbrädor eller de äldre. Kyrkbänkarna placeras sedan åter. 
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4 Metod 

I kommande kapitel kommer metoder som är relevanta för undersökningen 
att redovisas och anledningar till varför specifika metoder valdes. 

4.1 Forskningsstrategi 

Forskare skiljer mellan två forskningsstrategier, nämligen kvantitativ och 
kvalitativ forskningsstrategi (Eriksson och Wiedersheim-Paul. 2011, sid. 
87). Kvantitativ forskning utgår ifrån kvantifierbar data som samlas in och 
används i statistiska metoder. Kvalitativ forskning innebär att forskaren 
utgår ifrån ord som samlas in genom intervjuer eller från direkta 
observationer. Med stöd ifrån det, sammanställer sedan forskaren en empiri 
som används för att beskriva en verklighet. Med kvalitativ forskning finns 
det en risk att forskarens subjektiva värderingar präglar forskningen. 

Uppsatsen har primärt följt en kvantitativ forskningsstrategi vilket motiveras 
av studiens mål, att mäta hur fuktförhållanden i Nättraby kyrka varierar efter 
två år. Resultatet kommer sedermera ligga till grund för syftet, att föreslå 
potentiella förbättringsåtgärder ur fuktsynpunkt.  

4.2 Urval 

Det finns två typer av metoder för urval, sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval (Dahmström 2011, sid. 263). Ett sannolikhetsurval är ett 
slumpmässigt urval från en population. Fördelen med ett slumpmässigt urval 
är att alla inom populationen har en lika stor sannolikhet att bli vald. Urvalet 
blir därför mer representativt för hela populationen. Ett icke-
sannolikhetsurval innebär att representanterna från urvalet inte är 
slumpmässigt utvalda. Det innebär att urvalet inte har samma trovärdighet 
som ett sannolikhetsurval eftersom vissa egenskaper inom urvalet kan lyftas 
fram mer än andra. 

Uppsatsen har utgått ifrån ett icke-sannolikhetsurval. Det beror på att 
uppsatsens objekt var förutbestämd. Det fanns ett behov att undersöka fukt i 
den specifika kyrkan i Nättraby. Författaren är medveten om fler studier på 
andra kyrkor behöver utföras för att stärka trovärdigheten för uppsatsens 
resultat.  
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4.3 Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär att forskaren observerar, identifierar och mäter det som 
avses mätas (Eriksson och Wiedersheim-Paul. 2011, sid. 60-61). Validiteten 
har stärkts i uppsatsen genom att placera ut dataloggers på flera olika ställen 
i kyrkan för att säkerställa att det finns en korrelation mellan resultat och 
kyrkans skick. Författaren har även använt sig av flera vetenskapliga källor 
som jämfördes med datainsamlingen.  

En hög reliabilitet innebär att en forskningsprocess ska uppnå samma 
resultat som en tidigare forskningsprocess under samma förutsättningar. Om 
avvikande resultat erhålls kan detta bero på att ett fel har begåtts under 
forskningsprocessen. 

Reliabiliteten har stärkts i uppsatsen genom att följa föreskrifter för hur 
datalogger och fuktkvotsmätare ska användas. Även genom att låta 
opponenter, handledare samt uppdragsgivare granska materialet.  

4.4 Datainsamling 

Det finns två kategorier av data, primärdata och sekundärdata (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul. 2011, sid. 87). Primärdata är data som direkt är insamlad 
av författaren för den aktuella studien. Sekundärdata är data som har 
inhämtats från andra forskare eller organisationer. Författaren har i studien 
använt sig både av primärdata och sekundärdata. Primärdata har inhämtats 
via fuktkvotsmätare och dataloggers som har placerats i Nättraby Kyrka av 
författaren. Sekundärdata har inhämtats ifrån vetenskapliga artiklar genom 
Onesearch, webbsidor, artiklar och litteratur från bibliotek. 
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5 Genomförande 

För att förstå studien av Nättraby kyrka behövs kunskap om strategier för 
genomförande av arbete och dess delmoment. Studien av fuktförhållanden i 
Nättraby kyrka har utförs under 10 veckor, vårterminen 2017. I kommande 
kapitel kommer strategier för genomförandet av arbetet att redovisas. 

5.1 Inledande arbete 

Vid uppstart av examensarbetet diskuterades och fastställdes studiens syfte 
och mål. Detta med handledare vid Linnéuniversitetet och uppdragsgivare 
vid Ankdammen konsult. 

Studien inleddes med litteraturstudie där kunskap om fuktproblematik hos 
kyrkobyggnader erhölls. Råd har även mottagits ifrån handledare och 
uppdragsgivare. 

5.2 Okulär besiktning 

Okulär besiktning genomfördes 2017-04-21. Besiktningen inleddes med en 
utvändig inspektion runt byggnaden för att identifiera eventuella skador på 
byggnadsverket. Anteckningar och fotografering skedde fortlöpande under 
inspektionen. Därefter inspekterades kyrkan invändigt för identifiering av 
eventuella fuktskador på väggar, tak, golv och inventarier. Efteråt 
inspekterades krypgrunden då identifiering av mögel- och rötskador på 
balkar genomfördes. Utrymmet i helhet inspekterades och kontroll av 
kanalpositioner till självdragsventilationen identifierades. 

5.3 Datalogger 

Under tidpunkten då datalogger, EXTECH RHT10 placerades ut var det en 
lätt molnig till solig dag med cirka 13C i luften. För beskrivning av 
mätverktyg se Bilaga 1. Utplacering genomfördes 2017-04-21, 11:00. En 
logger placerades i kyrkorummet och en logger placerades i krypgrunden 
under koret i kyrkan, se Figur 14. 
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a) b) 

Figur 14:Visar placering av datalogger, där a) visar placering i krypgrund och  b) placering i 
kyrkorummet (Boman, 2017). 

Datalogger inhämtades 11:00 2017-05-05 efter två veckors mätningar av 
temperatur och relativ fuktighet. Dataloggern fick sedan ligga i ett dygn, i 
samma temperatur och samma klimat. Anledningen till kontroll var för att 
konstatera att dataloggern mäter lika värden. Således att inga felkällor fanns 
i mätverktygen. Kontrolldygnet användes ej i slutresultatet. 

Vid överförandet av temperatur och relativ fuktighet från dataloggern 
användes tillhörande datorprogram till EXTECH. Mätvärden av 
temperaturväxlingar ligger sedan till grund för beräkning av eventuellt 
fukttillskott i krypgrunden. 

Mätvärden från undersökningen i studien av Nättraby kyrka åskådliggörs via 
diagram, se Figur 18 och Figur 19. För detaljerade mätvärden från 
dataloggern se Bilaga 3. 
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5.4 Fuktkvotsmätningar 

Mätningar av fuktkvot i Nättraby kyrka genomfördes 2017-05-03. Dagen var 
solig med enstaka moln på himlen, temperaturen utomhus var cirka 14C. 
Fuktkvotsmätare, RDM-2S användes för undersökningen. För beskrivning 
av mätverktyg, se Bilaga 1. 

Mätpunkter under ekbalkar, samt under spontat furugolv erhålls i Figur 15. 
För detaljerade mätvärden se Bilaga 2. 

 

Figur 15 : Visar mätpunkter för fuktkvotsundersökningar (Boman, 2017). 

5.4.1 Jämförelse av fuktkvot 2015 (WSP) och 2017 

För att undersöka om fuktskador i högre omfattning uppkommit efter två års 
tid, jämfördes resultat av mätningar från år 2017 med år 2015 utfört av 
WSP. Mätvärden från respektive årtal jämfördes sedan mot tillåtna 
fukthalter i kyrkobyggnader, se Tabell 2 sida 11. 
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5.5 Intervju 

Intervju med Ivar Wenster genomfördes på Linnéuniversitetet 2017-05-12. 
Syftet med intervjun var att diskutera skillnader i uppmätt fuktkvot 2015 till 
2017. Frågor inför intervju hade formulerats innan mötet, se nedan: 

 Vad anser du är anledningar till avvikande resultat i jämförelse med 
WSPs fuktundersökningar 2015? 

 Vad anser du att det finns för orsaker till högre fuktkvot bak i kyrkan 
i jämförelse med längre fram i kyrkan? 

5.6 Identifiering av förbättringsåtgärder 

Då skillnader av fuktkvotsmätningar identifierats och jämförts mot tillåtna 
fukthalter i kyrkobyggnader, genomfördes identifiering av 
förbättringsåtgärder, se Avsnitt 7.4.  

För identifieringen av förbättringsåtgärder användes kunskap via 
litteraturstudier. 
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6 Resultat 

I kommande kapitel kommer resultatet av undersökningar i Nättraby kyrka 
att redovisas. 

6.1 Okulär besiktning 

Resultat av okulära besiktningen i Nättraby kyrka 2017-04-21: 

 Skador på tak gick ej att identifiera. 

 Små sprickor identifierades i fasad. 

 Invändigt var väggarna skadade av nedsvärtning och rötskador på 
inventarier fanns. 

 Ventilationsöppningar i krypgrund var till viss del igensatt av löv. 

 Identifikation av unken lukt vid öppnandet av inspektionsluckor. 
Luften uppfattades vara värst under inspektionsluckan i sydost, punkt 
nummer 6.1 och 7.1, se Figur 15. 

 Svårt rötskadade ekbalkar påträffades, framförallt i delar under koret. 

 Mögelskador påträffades i hela krypgrunden. 

 Skadeinsekter påträffades i krypgrunden. 

Figur 16 visar nedsvärtning på väggar och mögelskador på ekbalkar i 
krypgrund.  

  

a) b) 

Figur 16: Visar fuktskador, där a) visar nedsvartning på väggar och  b) visar mögelskador på 
ekbalkar i krypgrund (Boman, 2017). 
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Figur 17 visar skador på inventarier och krypning av trä. 

  

a) b) 

Figur 17:Visar skador, där a) visar krypning i trä och rötangrepp på predikstol och  b) visar krypning 
i trä på väggdetalj (Boman, 2017). 

6.2 Datalogger 

Resultat från datalogger EXTECH RHT10 redovisas i Figur 18, placerad i 
kyrksal och Figur 19, placerad i kryprum. Detaljerade värden från datalogger 
redovisas i Bilaga 3. 

Figur 18 : Visar resultat från datalogger placerad i kyrksal. Det gula sträcket redogör relativ 
fuktighet. Det röda sträcket redogör temperatur och det gröna sträcket redogör daggpunkt då 

ytkondens inträffar (Boman, 2017). 
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Figur 19 : Visar resultat från datalogger placerad i kryprum. Det gula sträcket redogör relativ 
fuktighet. Det röda sträcket redogör temperatur och det gröna sträcket redogör daggpunkt då 

ytkondens inträffar (Boman, 2017). 

6.3 Fuktkvotsmätningar 

Detaljerade resultat av fuktkvotsmätningar redovisas i Bilaga 2. 

I Tabell 3 redovisas medelvärdet av fuktkvot, i undersida av ekbalkar, i 
specifik mätpunkt. Även totalt medelvärde av fuktkvot i Nättraby kyrka. Se 
Figur 15 för lokalisation av mätpunkter. 

Tabell 3: Visar fuktkvot i specifik mätpunkt, undersida ekbalkar. 

Mätpunkt, ekbalk Fuktkvot % 

1 17,3 

2 15,8 

3 15,0 

4 15,2 

5 15,5 

6 13,8 

7 14,1 

8 15,3 

9 13,9 

10 11,7 

 Totalt medelvärde 14,8 % 
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I Tabell 4 redovisas medelvärdet av fuktkvot, i undersida av spontat 
furugolv, i specifik mätpunkt. Även totalt medelvärde av fuktkvot i Nättraby 
kyrka. Se Figur 15 för lokalisation av mätpunkter. 

Tabell 4: Visar fuktkvot i specifik mätpunkt, undersida spontat  furugolv. 

Mätpunkt, furugolv Fuktkvot % 

1 16,9 

2 15,6 

3 14,6 

4 13,5 

5 14,0 

6 13,0 

7 13,4 

8 14,4 

9 13,6 

10 10,9 

Totalt medelvärde 14,0 % 

6.3.1 Jämförelse av fuktkvot 2015 (WSP) och 2017 

Tabell 5 redovisar totalfuktkvot i hela kyrkan under ekbalkar, 2015 och 
2017. 

Tabell 5: Visar totalfuktkvot uppmätt 2015 och 2017, undersida ekbalkar. 

Fuktkvot 2015 % Fuktkvot 2017 % 

18-19% 15% 

Tabell 6 redovisar totalfuktkvot i hela kyrkan under spontat furugolv, 2015 
och 2017. 

Tabell 6: Visar totalfuktkvot uppmätt 2015 och 2017, undersida furugolv. 

Fuktkvot 2015 % Fuktkvot 2017 % 

16% 14% 
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6.3.2 Kontroll av uttorkning, spontat furugolv 

Tabell 7 redovisar fuktkvot uppmätt undersida furugolv vid öppnande av 
inspektionslucka fyra, se Figur 11. 

Tabell 7: Visar uppmätt fuktkvot vid öppnande av inspektionslucka. 

Inspektionslucka vid öppnande Fuktkvot % 

 13,2 

 12,9 

 12,9 

Medelvärde 13,0 

Tabell 8 redovisar fuktkvot undersida furugolv 24 timmar efter öppnande av 
inspektionslucka fyra, se Figur 11. 

Tabell 8: Visar uppmätt fuktkvot 24 timmar efter öppnande av inspektionslucka. 

Inspektionslucka öppen 24 timmar Fuktkvot % 

 10,9 

 10,7 

 10,6 

Medelvärde 10,7 

Skillnad av fuktkvot efter 24 timmar vid öppen inspektionslucka var således 
2,3 procent. 
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7 Analys 

I kommande kapitel kommer resultaten av undersökningarna i Nättraby 
kyrka att analyseras med hjälp av teoretiska kunskaper. 

7.1 Okulär besiktning 

Resultatet från den okulära besiktningen visar tydligt att kyrkan är skadad i 
kryprummet då mögel- och rötskador har påträffats. Enligt Sandin (2010) 
finns risk för tillväxt av mögel vid relativ fuktighet över 70 % och röta över 
75 %. Broström et al. (2011) instämmer och vidareutvecklar att temperaturer 
kring 20 till 35C samt en RH över 70 % är ett kritiskt intervall. Under den 
tidiga våren då besiktningen utfördes uppmättes temperaturen till 14C i 
krypgrund, Figur 19. Vid sommarmånaderna är det därför sannolikt att 
temperaturen stiger till det kritiska intervallet där risken för tillväxt av 
mikroorganismer sker. 

Identifiering av dålig lukt verifierades under besiktningen, värst var lukten 
under inspektionsluckan åt sydost. Fogelberg och Sjöberg (2015) instämmer, 
att luften var värst under inspektionslucka åt sydost vid besiktning 2015. 
Den unkna doften är enligt Samuelson et al. (2007) en indikation för att 
mögeltillväxt har fortskridit under en lång period.  

I kyrksalen identifierades sprickor på inventarier och svarta fläckar på 
väggarna. Broström et al. (2011) och Kalamees et al. (2016) förklarar att 
skadorna orsakas av en kombination av låg relativ fuktighet och 
uppvärmning i kyrkan. Variationer av den relativa fuktigheten i 
omgivningen kring inventarier gör att hygroskopiska material krymper och 
ökar därmed risken för sprickor. Nedsvärtade väggar är även ett resultat av 
uppvärmning, då varm luft i kyrksalen attraherar orena partiklar till de kalla 
ytor i taket. Vid besiktning konstaterades att fenomenet inträffat i Nättraby 
kyrka. 

Påståendet verifierades sedan vid mätningar av relativ fuktighet med 
datalogger, se Avsnitt 7.2.1.   
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7.2 Datalogger 

7.2.1 Relativ fuktighet i kyrksal 

Mätvärden från dataloggern under perioden 2017-04-21 till 2017-05-05, 
erhöll relativa fuktighet mellan 40-49 %, se Figur 18. Broström (1996) och 
Rahdevi (2014) anser att kyrkobyggnader bör inneha en relativ fuktighet på 
50-60 %. Vidare anser de att inventarier bör omges av relativ fuktighet på 
60-70 %. Klimatet i kyrksalen avviker således från rekommenderade nivåer. 

Under mätperioden i Nättraby kyrka växlade temperaturen mellan 16,0 till 
19,8C i kyrksalen, eftersom att kyrkan är tidvis uppvärmd. Enligt Nevander 
och Elmarsson (2006) ökar skaderisken på inventarier eftersom att de är 
hygroskopiska material och påverkas således med omgivande klimat. När 
temperaturen stiger i kyrksalen avdunstar vatten från inventarierna som då 
spricker. 

Mätperioden ger därför indikationer på varför skador på inventarier i 
Nättraby kyrka fanns. Förbättringsmetoder bör således genomföras för att 
skapa bättre klimat för inventarier i kyrksalen. 

7.2.2 Relativ fuktighet i kryprum 

Mätvärden från dataloggern under perioden 2017-04-21 till 2017-05-05, 
indikerade en relativa fuktighet mellan 57-75 %, se Figur 19. Vid nederbörd 
uppnådde den relativa fuktigheten det kritiska intervallet för tillväxt av 
mögel och röta. Enligt Samuelson et al. (2007) skapas det därför 
förutsättningar för mögel och röta. Olsson (2006) vidareutvecklar och menar 
att krypgrunden generellt är en riskkonstruktion där problem ofta 
förekommer.  

7.2.3 Ånghalt, fukttillskott 

Det går att identifiera av resultaten i Figur 19 att temperaturen i kryprummet 
är näst intill konstant, dock var den relativa fuktigheten hög 2017-05-03, kl 
17:04. Uppmätta värden är vid tidpunkten är 74,9 % i relativ fuktighet och 
temperaturen 14,4 C, se Tabell 9.   
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Enligt Nevander och Elmarsson (2006) är ånghalten,  beroende av 
temperaturen vid tillfället. För att konstatera om den höga relativa 
fuktigheten i kryprummet enbart beror på lägre temperatur beräknades 
ånghalten kryprummet vid tidpunkten genom användning av Ekvation 1 i 
Avsnitt 2.1.2. För beräkningar av ånghalt användes även avläsning från 
mättnadsånghalt vid specifik temperatur i Tabell 1, Avsnitt 2.2.3. Ånghalten 
i kryprummet beräknades sedan till 9,3 g/m3 se Tabell 9. 

Tabell 9: Visar fuktvärden uppmätta av datalogger i kryprum, samt beräknad ånghalt vid specifik 
tidpunkt. 

Kryprum, 2017-05-03 Kl 17:04 

Temperatur C 14,4 C 

Mättnadsånghalt vid specifik temperatur 
g/m3 

12,36 g/m3 

Relativ fuktighet % 74,9 % 

Beräknad ånghalt i kryprum  g/m3 9,3 g/m3 

För att sedan konstatera om det är fukttillskott i kryprummet vid tidpunkten, 
som enligt Sandin (2010) anger hur hög aktuell fuktighet i luften är inomhus 
jämförelse med utomhus. Användes dataloggers mätresultat i kyrksal kl 
17:03, 2017-05-03. Relativa fuktigheten i kyrksalen var då 45,6 % och 
temperaturen var vid tidpunkten 18,0 C, se Tabell 10. Ånghalten 
beräknades till 7,0 g/m3 genom upprepad beräkning enligt stycke ovan. 

Tabell 10: Visar fuktvärden uppmätta av datalogger i kyrksal, samt beräknad ånghalt vid specifik 
tidpunkt. 

Kyrksal, 2017-05-03 Kl 17:03 

Temperatur C 18,0 C 

Mättnadsånghalt vid specifik temperatur 
g/m3 

15,36 g/m3 

Relativ fuktighet % 45,6 % 

Beräknad ånghalt i kyrksal  g/m3 7,0 g/m3 
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Vid motsvarande tidpunkt enligt SMHI (2017) 17:00, 2017-05-03. Relativa 
fuktigheten var vid tillfället utomhus 98 % och temperaturen uppmättes till 
7,7 C, se Tabell 11. Ånghalten beräknades till 7,9 g/m3. Enligt Wern (2013) 
och Sandin (2010) är det vanligt att relativa fuktigheten stiger till omkring 
95-100 % vid regn. Således går påståendet att konstatera efter avläsning från 
SMHIs hemsida då det regnade under dagen 2017-05-03. 

Tabell 11: Visar fuktvärden uppmätta av SMHI utomhus i Karlskrona, samt beräknad ånghalt vid 
specifik tidpunkt (SMHI,2017). 

Karlskrona utomhus, 2017-05-03 Kl 17:00 

Temperatur C 7,7 C 

Mättnadsånghalt vid specifik temperatur 
g/m3 

8,10 g/m3 

Relativ fuktighet % 98 % 

Beräknad ånghalt utomhus  g/m3 7,9 g/m3 

Av mätresultaten från de två dataloggerna och mätvärden från SMHI 
beräknades sedan fukttillskottet,  i kryprum och kyrksal vid tidpunkten. 
Detta genom beräkning enligt Ekvation 2 i Avsnitt 2.1.2. Resultat av 
beräknat fukttillskott, se Tabell 12. 

Tabell 12: Visar beräknad fukttillskott i kryprum och kyrksal 

.   g/m3 1,4 g/m3 

.   g/m3 0,9 g/m3 

Således går det att konstatera att den höga relativa fuktigheten i kryprummet 
inte enbart beror på temperaturen, då det var fukttillskott i utrymmet. 
Nederbörden från regnet skapade kl 17:00, 2017-05-03 hög ånghalt i 
kryprummet. 

Följder av hög ånghalt i kryprummet leder till att diffusion genom 
konstruktionen sker tills att ånghalten är i jämnvikt, enligt Nevander och 
Elmarsson (2006) och Sandin (2010). Det betyder att fuktig luft tränger upp 
från kryprummet, genom golvet, till kyrksalen eftersom att det vid 
tidpunkten är fuktunderskott i kyrksalen.  

Påföljder av fenomenet utmynnar i att dåliga lukter från mögel- och 
rötskador i kryprummet pressas upp genom golvet, till kyrksalen. Enligt 
Karolinska institutet (2013) kan det skapa hälsoproblem för människor som 
andas in den dåliga luften.  
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7.3 Fuktkvotsmätningar 2015 (WSP) och 2017 

I Avsnitt 6.3 är det möjligt att identifiera tydliga mönster av 
fuktkvotsmätningarna. Undersida ekbalkar och spontat furugolv, se Tabell 3 
och Tabell 4. Fuktkvoten är högre i mätpunkt 1, i båda fallen och minskar 
succesivt mot mätpunkt 10, se Figur 15.  

Wenster (Ankdammen konsult, 2017-05-12) menar efter observationer, att 
solen ligger på kyrkans fasad och värmer upp kyrkan under delar av dagen. 
Wenster anser att det kan vara anledningen till varför ekbalkar och furugolv 
har lägre fuktkvot i en del inspektionsluckor. Enligt Broström (1996) medför 
värme att fukt avdunstar från material och att fuktkvoten därför minskar. 

Efter observationer utförda 2017-04-21 konstateras påståendet, då solen 
11:00 kraftigt lyste på inspektionslucka sex, se Figur 11.  

Den lägre fuktkvoten för vissa inspektionsluckor är en konsekvens av att 
solen lyste genom fönsterna och därmed utsatte luckorna för värme. 
Förklaring till varför uppmätt fuktkvot är lägre i inspektionslucka sex, i 
jämförelse med resterande inspektionsluckor kan därmed förklaras. 

En av anledningar till varför det är högre fuktkvot bak i kyrkan i jämförelse 
med fram kan vara närhet till vatten. De fuktiga delarna av kyrkan ligger 
närmre Nättraby ån samt att markavrinningen är ineffektiv. Nevander och 
Elmarsson (2006) påstår att närhet av vatten till en byggnad är avgörande. 
Då jorden har förmåga att suga upp vattnen via kapillärt utbyte som sedan 
inkommer till kyrkan via grundmuren. Förhöjd fuktkvot vid västra sidan av 
kyrkan som ligger intill Nättraby ån kan således förklaras. 

Wenster (Ankdammen konsult, 2017-05-12) förklarade även följande 
anledningar till skillnader av fuktkvot, 2015 till 2017:  

 Torr vinter, under vintermånaderna 2017 har Blekinge haft mindre 
nederbörd än vanligt. I länet har snö endast existerat under fåtal 
tillfällen. Anledningar till avvikande fuktkvot kan således förklaras 
genom att det var större nederbördsmängder under 2015 då WSP 
genomförde undersökningarna. Klimatet kan således ha en 
avgörande roll. 

 Olika instrument användes vid underökningar 2015 respektive 2017. 
Avvikande resultat kan därmed förklaras då instrumenten kan ge 
olika mätvärden.  

 Erfarenhet kan vara avgörande. WSP hade möjligen andra 
mätmetoder vid undersökningar 2015. Olika resultat vid mätningar 
kan därav förklaras. Författaren har dock vid undersökningar 2017 
sammanställt en metod för framtida mätningar och analyser av 
Nättraby kyrka. 
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 Olika årstider, mätningar utförda av WSP genomfördes i början av 
januari och i början av juni 2015. Relativa fuktigheten är under 
årstiden hög och resultat av högre fuktkvot 2017 kan därmed 
förklaras. Enligt Sandin (2010). Broström et al. (2011) beskriver 
även att anledning till lägre fuktkvotsvärden 2017 kan förklaras 
genom att byggnaden stod uppvärmd under mätperioden. Även att 
dörrar stod stängda och inga besökare till Nättraby kyrka förekom 
inför renoveringar. Det förhindrade då luften utomhus att komma in i 
byggnaden och relativa fuktigheten förblev således låg.  

7.3.1 Kontroll av uttorkning, spontat furugolv 

Vid fuktkvotsundersökningar 2015 går det att identifiera cirka tre procent 
skillnad av total fuktkvot i hela kyrkan, i undersida av ekbalkar- och spontat 
furugolv. Motsvarande mätningar 2017 visar cirka en procents skillnad, se 
Avsnitt 6.3.1. 

Kontroll genomfördes för undersökning om furugolv har möjlighet att torka 
ut under ett dygn vid öppen inspektionslucka. Mätningar genomfördes vid 
mätpunkt 6.1 och 7.1 i samma golvbräda, se mätpunkt Figur 15.  

Följande går att identifiera efter mätningar 2017: 

 Fuktkvoten sjönk cirka 2,5 procent efter ett dygn, då 
inspektionsluckan stod öppen. 

 Golvet i kyrksalen förhindrar till viss del att fuktig luft tränger in i 
salen. 

Broströms (1996) påståenden anses således instämma med författarens 
analyser. Då värme gör att vatten avdunstar från material eftersom att de är 
hygroskopiska och påverkas således av omgivande klimat. 

Teoretiskt kan avvikande fuktkvot 2015 respektive 2017 förklaras vid att 
undersökningar 2015 utförda av WSP, först genomfördes okulärt och sedan 
uppmättes fuktkvot under ekbalkar. Inspektionsluckorna stod då öppna vid 
genomförandet. Furugolvet började således att torka ut och innehöll sedan 
mindre vatten när fuktkvoten uppmättes under furugolv. 
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7.4 Identifiering av förbättringsåtgärder 

I studien av Nättraby kyrka går det att påvisa att klimatet i kyrkan behöver 
förbättras. Kyrkans krypgrund innehar tidvis hög relativ fuktighet som då är 
gynnsam för mögel och rötangrepp (Samuelson et al. 2007).  

Kyrksalen innehar låg relativ fuktighet under mätperioden som enligt 
Broström (1996), Nevander och Elmarsson (2006) ökar skadeeffekten i 
kyrkan. Enligt Sveriges Riksdag (1988, 1998 och 2010) bör 
förbättringsåtgärder i Nättraby kyrka genomföras för att följa regelverk som 
beskrivs i bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader, se 
Avsnitt 2.4.  

Nazarova och Borodinecs (2014) anser att förbättringsåtgärder bör ske efter 
varje kyrkas individuella behov och tillfälliga skick. Även med avseende på 
att kyrkor är olika beroende på konstruktion, funktionalitet och volym. 
Därav är det viktigt att undersöka varje kyrkas behov innan analyser av 
förbättringsåtgärder genomförs. Vanliga metoder syftar till att kontrollera 
kyrkans fuktförhållanden och temperatur. 

Efter undersökningar av kyrkan är det möjligt att: 

Förhindra att luftfuktigheten stiger i kyrkan periodvis. Det är möjligt att 
lufttäta runt dörrar och fönster. Napp och Kalamees (2015) menar då på att 
mikroklimatet kommer att minimeras och reducerar kondens. 

Förbättringsåtgärder som är möjliga att vidta vid grunden är att se över 
vattenavledningssystemet. Då det efter mätningar av fuktkvot 2017 
konstaterades att delar av kyrkans krypgrund är fuktigare än andra delar in 
till grundmuren. Sannolikt har det uppstått hål i dräneringsledningen som 
gör att vatten via kapillärkraft sugs upp av grundmuren (Sandin. 2004, sid. 
32). Val av förbättringsåtgärd skulle reducera risken att fasaden upptar 
vatten under kraftig nederbörd. 

Vidare är det enligt Sandins (2010) rekommendationer möjligt att applicera 
följande metoder i Nättraby kyrka. 

 Städa bort organiskt material i krypgrunden. 

 Placera plastfolie intill grundmuren och lufttäta. 

 Placera plastfolie på marken i hela krypgrunden. 

 Skapa undertryck i krypgrunden. 

 Sätt in avfuktare i krypgrund och kyrksal. 
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En annan förbättringsåtgärd som är möjlig att vidta i Nättraby kyrka är att 
installera adaptiv ventilation i krypgrunden. Eftersom att vid undersökningar 
2017 konstaterats att relativa fuktigheten vid tillfällen blir kritiskt höga i 
utrymmet, se Figur 19. Är målet med förbättringsåtgärden att reducera de 
höga nivåer som kan uppstå. 

Enligt Broström et. al (2011), Hagentoft och Sasic (2010) är det  möjligt att 
reducera höga fuktnivåer vid tillfällen då relativa fuktigheten är lägre 
utomhus. Genom sensorer som då indikerar att den absoluta fuktigheten är 
lägre utomhus. Ventilationen startar och vädrar utrymmet som då leder till 
att relativa fuktigheten sjunker. 

Eftersom ventilationskanaler i Nättraby kyrka finns i krypgrunden, är det 
möjligt att installera fläktar, sensorer och spjäll som automatiskt kan styra 
klimatet i krypgrunden. Vid applicering av metoden är det då viktigt att först 
lufttäta för att ventilationen skall kunna fungera optimalt (Broström et al. 
2011). Napp och Kalamees (2015) hävdar dock att systemet är mer kostsamt 
än konventionella ventilationssystem och avfuktningsenheter. I studien av 
Nättraby kyrka har ej ekonomiska aspekter tagits hänsyn till.  
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8 Diskussion  

I kommande kapitel kommer diskussion av undersökningar i Nättraby kyrka 
att redovisas. 

8.1 Metoddiskussion 

Om mer tid hade funnits hade det varit intressant att genomföra liknade 
undersökningar i kyrkor på andra orter i Sverige. Detta för att identifiera 
fuktförhållanden i andra kyrkor och på så sätt stärka orsakssamband. Det 
hade även varit av intresse att analysera hur kyrkor med minimala 
fuktproblem är konstruerade och vilka preventiva åtgärder som vidtagits där.  

Det hade även varit intressant att göra nya undersökningar efter renovering 
av Nättraby kyrka. Detta eftersom att Wenster ska använda sig av en 
förhållandevis ny metod vid renoveringar 2017. De kommer att placera flata 
stenar i kryprummet för att förhindra fukt från marken stiger upp i 
kryprummet. 

Wenster menar att kyrkan kommer att kunna ”andas” istället för om man la 
ut plast i utrymmet. Även författaren till uppsatsen anser att metoden är 
intressant, eftersom att naturliga material som då används är miljövänliga. 
Skulle resultaten falla väl ut, finns det anledning för att applicera metoden 
på andra kyrkor.  

Bristfällig information om tillvägagångssättet för undersökningen 2015 
gjorde det svårt för författaren att följa den föregående forskningsprocessen. 
Eventuella skillnader i mätningar kan därför bero på olika tillvägagångssätt. 
Reliabiliteten hade då kunnat bli högre.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultaten av undersökningar 2017 visar att fuktförhållandena tidvis är 
kritiska i hela konstruktionen. Efter utförda beräkningar 2017, av 
fukttillskott påvisades möjlighet till diffusion mellan kryprum och kyrksal. 
Den fuktiga luften för då med sig skadliga partiklar från det mögliga 
kryprummet som kan vara hälsofarligt för människor. 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda om hela utrymmet i kryprummet hade 
varit tillgängligt. Författaren hade då kunnat genomföra fuktkvotsmätningar 
under hela kyrkan för att då få en mer sann medelfuktkvot. Resultatet hade 
även kunnat bli annorlunda om ventilationen fungerat väl. Då det 
konstaterades under besiktning att ventilationen var delvis igensatt av löv. 
Eventuellt att fukten förhindrades komma ut ur kyrkan.  
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Det kan vara av intresse att installera adaptiv ventilation i krypgrunden som 
med största sannolikhet kan förbättra klimatet i kyrkan. Metoden har visat 
sig vara framgångsrik för vindsvåningar och andra utrymmen. Författaren 
däremot har inte funnit någon fallstudie där adaptiv ventilation specifikt har 
installerats i kryprum. Hänsyn till kostnader och energiförbrukning har ej 
tagits med i studien. 

Resultatet visar det forskare och författare konstaterar, att klimat i kyrkor är 
komplexa. Vilka åtgärder som kan vidtas måsta anpassas till respektive 
kyrkas behov. Då många forskare är överens om att inverkan av temperatur 
och relativ fuktighet är komplex.  Man vill behålla kyrkan under goda 
förhållanden som ej skadar konstruktionen, samtidigt skapa välmående för 
besökare i form av vistelse i goda temperaturer.  

8.3 Fortsatta studier 

Fortsatta studier om Nättraby Kyrka med hänsyn till fuktproblemen är 
nödvändig. Studiens mätvärden kan ligga till grund för utvärdering av den 
planerade renoveringen. Att utföra nya mätningarna efter renoveringen blir 
således viktigt för att säkerställa att kyrkans fuktproblem reduceras. Att 
installera dataloggers för en ett års period på flera olika kyrkor med liknande 
egenskaper kan också bidra till den nuvarande kunskapsbasen inom området. 
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9 Slutsatser 

Jämförelsevis mot 2015 års utredning är påträffade skador i Nättraby kyrka 
ungefär densamma. Efter två års tid kunde dock konstateras att mögel och 
rötskadorna i krypgrunden förvärrats, främst på golvbjälklaget. 

Följande skador har identifierats i Nättraby Kyrka: 

 Rötangrepp och sprickor på inventarier i kyrksal. 

 Väggarna i kyrksalen är skadade av svarta fläckar. 

 Mögel och rötskador i krypgrunden. 

Efter analys av skador i Nättraby kyrka presenteras en rad 
förbättringsåtgärder. WSP föreslår beprövad metod med användning av 
naturliga material i krypgrunden. 

Författaren föreslår följande förbättringsåtgärder: 

 Lufttäta runt dörrar och fönster. 

 Se över vattenavledningssystemet. 

 Städa bort organiskt material i krypgrunden. 

 Placera plastfolie intill grundmuren och lufttäta. 

 Placera plastfolie på marken i hela krypgrunden. 

 Installera adaptiv ventilation i krypgrunden. 
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BILAGA 1: Mätinstrument 

Datalogger 

Dataloggers används för att mäta luftfuktighet samt temperatur under längre 
perioder (EXTECH, 2017). Modellen som användes i fuktundersökningen 
var EXTECH RHT10, se Figur 20. Modell mäter luftfuktighet  
(0% till 100%) och temperatur (-40C till +70C). RHT10 utlånades av 
Linnéuniversitetet, institutionen byggteknik då undersökningar 
genomfördes. För teknisk beskrivning se Tabell 14. 

 

Figur 20: Visar datalogger RHT10 (Boman, 2017). 

Tabell 14: Visar teknisk beskrivning av datalogger RHT10. 

Storlek (L x B x H) 101 x 25 x 23 mm 

Vikt 172 g 

Mätområde Temperatur, -40 C till +70 C,  
Fuktighet, 0% till 100% 

Strömförsörjning Litiumbatteri 

Samplingsintervall  2 s till 24 h 

Gränssnitt  USB 

Mätosäkerhet 1,0C (-10C till +40C) 

 2,0C (-40C till -10C och 
+40C till +70C) 

 3% RF  
 

Övrig teknisk beskrivning erhålls via tillverkarens webb: 
http://www.extech.com/display/?id=14707 
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Fuktkvotsmätare och temperaturgivare 

Fuktkvotsmätare och temperaturgivare, DELMHORST RDM-2S användes i 
undersökningar av fuktkvot (Sågteknik, 2017). Modellen användes för att 
mäta fukt i trä genom stift som trycks in i det specifika materialet, se Figur 
21. Mätinstrumentet utlånades av Linnéuniversitetet, institutionen 
byggteknik då undersökningar genomfördes. 

 

Figur 21: Visar fuktkvotsmätare och temperaturgivare, RDM-2S (Boman,2017). 

Tabell 15: Visar teknisk beskrivning av datalogger RHT10 (Sågteknik, 2017). 

Storlek (L x B x H) 216 x 86 x 44 mm 

Vikt 312 g 

Mätområde Temperatur, -20 C till +70 C,  
Fuktighet, 0% till 100% 

Strömförsörjning Batteri, 9V 

Registrering av mätvärde  1400 stycken 

Antal mätbara träslag  69 

Mätosäkerhet 0,1% Medelfuktkvot 

 2,6% Hela fuktkvotsspannet 
 

Övrig teknisk beskrivning erhålls via leverantör:  
http://www.sagteknik.com 
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BILAGA 2: Fuktkvotsundersökning, detaljerade värden 

Tabell 16 redovisar uppmätta fuktkvotsvärden under ekbalkar och Tabell 17 
redovisar fuktkvotsvärden under spåntat furugolv. Undersökningarna 
genomfördes 2017-05-03 i Nättraby kyrka. 

Tabell 16: Visar fuktkvot 2017, undersida ekbalkar. 

Mätpunkt  Fuktkvot %   Medelvärde %  

1.1 18,5 17,9 17,3 17,9 

1.2 15,5 16,2 15,9 15,9 

1.3 16,8 18,3 17,8 17,6 

1.4 17,3 18,2 17,9 17,8 

2.1 16,8 16,4 18,5 17,2 

2.2 15,3 15,6 15,4 15,4 

2.3 14,9 14,8 15,8 15,1 

2.4 16,3 15,2 15,3 15,6 

3.1 15,4 14,8 14,8 15,0 

3.2 14,8 15,3 15,0 15,0 

4.1 14,8 15,3 15,4 15,2 

5.1 15,3 15,5 15,6 15,5 

6.1 13,7 13,4 14,2 13,8 

7.1 13,7 14,3 14,2 14,1 

8.1 15,3 15,8 14,9 15,3 

9.1 14,1 13,9 13,8 13,9 

10.1 11,0 12,5 11,7 11,7 
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Tabell 17: Visar fuktkvot 2017, undersida spåntat furugolv. 

Mätpunkt  Fuktkvot %   Medelvärde %  

1.1 17,8 17,2 17,0 17,4 

1.2 15,1 16,0 15,4 15,5 

1.3 17,3 17,2 17,9 17,5 

1.4 16,9 18,0 17,0 17,3 

2.1 16,1 17,3 16,4 16,6 

2.2 15,2 16,0 15,5 15,6 

2.3 15,3 15,1 15,6 15,3 

2.4 15,4 15,0 14,3 14,9 

3.1 14,9 13,8 15,1 14,6 

3.2 13,9 15,2 14,6 14,6 

4.1 14,0 13,0 13,6 13,5 

5.1 14,3 13,7 14,2 14,0 

6.1 13,2 12,9 12,9 13,0 

7.1 13,6 13,5 13,0 13,4 

8.1 14,8 14,3 14,0 14,4 

9.1 13,6 13,4 13,7 13,6 

10.1 11,6 10,3 10,7 10,9 
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BILAGA 3: Detaljerade värden från datalogger 
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