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” We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” 

     -Albert Einstein 
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Sammanfattning 
På senare tid har fuktrelaterade problem i kyrkor med utomhusventilerad krypgrund 
uppmärksammats. I enbart Växjö Stift anses mellan 150 till 400 kyrkor att vara inom 
riskgruppen men problemet anses mer eller mindre nationellt. För att lösa fuktproblematiken 
behöver förebyggande, hållbara och kostnadseffektiva åtgärder tas fram som även tar hänsyn till 
de kulturhistoriska värdena. Genom att formulera en allmän modell angående hur fuktproblemet 
kan angripas underlättas arbetet med att finna en lämplig åtgärd för den specifika kyrkan. 

För att förebygga ett dåligt klimat i krypgrunden finns det tre möjliga principer som lösningen 
kan arbeta efter, sänkt ångkvot, ökad temperatur eller förhindrande av fukttillförsel. Flera 
möjliga åtgärder undersöktes varav dessa valdes ut för djupare studier; 
 
• Sorptionsavfuktare i kombination med marktäckning och tätning av grundmurar. 
• Elradiator tillsammans med marktäckning och tätning av grundmurar. 
• Ventilation och uppvärmning ihop med marktäckning och tätning av grundmurar. 
• Platta på mark, där krypgrunden helt ersätts av makadam, isolering samt betongbjälklag. 
• Indirekt uppvärmning, värmetillförsel till krypgrunden från kyrksalen. 

För att förstå vilken potential lösningsförslagen har att åtgärda mögeluppkomst är simulering 
önskvärt. Med hjälp av loggningsdata har en realistisk modell av objektet upprättats i 
simuleringsverktyget IDA ICE 4.0 vilken utgör grunden för bedömning av en åtgärds potential 
att förbättra klimatet i krypgrunden.   

Studien visar att den gräns då mögel kan uppkomma är vida omdiskuterad. För att mögeltillväxt 
ska ske måste vissa betingelser uppfyllas gällande, relativ luftfuktighet, näring, temperatur samt 
tid. Den gräns vid vilket lösningsförslagen utgår ifrån är framtagen av vanligt förekommande 
mögelarter i byggnader och kurvan betonar vikten av att den verkliga mögeltillväxtgränsen beror 
fler faktorer än enbart vid vilken nivå den relativa fuktigheten behöver underskrida, vilket 
byggnadsverkets byggregler anger.  

Utöver den specifika kyrkans egna förutsättningar måste alltid hänsyn tas till ett flertal 
parametrar för att uppnå ett mögelfritt klimat i krypgrunden som är långsiktigt och bevarar det 
kulturhistoriska arvet till en acceptabel kostnad. Dessa är;  
 
• Investering och driftskostnad 
• Mögelrisk 
• Kapacitet 
• Reversibilitet 
• Ingreppsstorlek 
• Driftsäkerhet 
• Livslängd 

Utifrån utredningen kan det fastställas att avfuktaren samt radiatorn tillsammans med 
marktäckning och tätning av grundmurar minimerar riskerna för mögeltillväxt i krypgrunden till 
en låg driftskostnad, och bör definitivt övervägas vid val av fuktförebyggande åtgärder. 
Åtgärdernas energisystem bör alltid styras efter mögelrisken för att garantera ett bra klimat, 
dessutom är detta nödvändigt för att åtgärden skall vara energioptimerad. Vid frambringandet av 
ett mögelfritt krypgrundsklimat bör termostatstyrd reglering undvikas på grund av möglets 
förmåga till tillväxt vid samtliga temperaturer. En hygrostatstyrd reglering är även den oönskvärd 
då den styrs efter en konstant relativ luftfuktighets nivå vilket leder till att lösningen är aktiv 
under perioder det inte råder risk för mögeltillväxt. Den mest optimerade styrningen är således 
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den styrning som regleras efter möglets tillväxtkurva. Detta innebär att den styrda lösningen i 
fråga inte behöver vara aktiv under perioder då möglets levnads krav ej uppfylls, exempelvis vid 
för låga temperaturer men med en hög relativ luftfuktighet. 

Indirekt uppvärmning via det befintliga uppvärmningssystemet bör ses som en tillfällig lösning, 
då den på intet sätt kan garantera ett mögelfritt klimat. Den bör endast implementeras i kyrkor 
som saknar bjälklagsisolering då detta annars har stor negativ inverkan på lösningens 
funktionalitet  

Utmed arbetet har Öja kyrka använts som fallstudie, då denna går under epitetet Tegnérlada och 
i flera avseenden liknar andra landsbygdskyrkor i Småland. Kyrkan uppfördes år 1854 men 
stängdes våren 2008 på grund av att inomhusluften innehöll förhöjda koncentrationer av 
skadliga kloranisoler. Kloranisoler, som även vid låga koncentrationer ger upphov till dålig lukt, 
härstammar från mikrobiell nedbrytning bjälklagets impregneringsmedel. Det visade sig att 
bjälklaget var mögelangripet och att klimatet i Öja kyrkas krypgrund var oacceptabelt, för hög 
relativ luftfuktighet under längre perioder gav gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt. 
Utifrån studien visade sig detta bero på den malplacerade tilläggsisoleringen 

För Öja kyrka rekommenderas platta på mark då bjälklaget anses vara angripet till den grad att 
utbyte av virket är ofrånkomligt samt att bjälklaget i sig saknar kulturhistoriskt värde. I samband 
med ingreppet är platta på mark den lösning som bäst kan förhindra återkomsten av 
mögelangrepp, samt att den är beständig och i princip underhållsfri. 
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Summary 
Moisture related problems in churches, with crawlspaces ventilated with outdoor air, have 
recently been acknowledged. In Växjö Stift alone, between 150 and 400 churches are regarded to 
be at risk but the problem is deemed to be more or less the same across the nation. To solve the 
moisture related problems; sustainable and cost-effective solutions have to be ascertained, which 
also have to take into account the cultural and historic values of the churches. By formulating a 
general model regarding how one goes about solving moisture problems, the undertaking of 
finding a suitable solution for the specific church is facilitated. 

There exists three possible principles that can be used to prevent a poor environment in the 
crawlspace: Lowering the specific humidity, increasing the temperature and preventing 
additional moisture. Many different solutions were investigated and from these, the following 
were chosen for further research. 

 
• Desiccant (adsorption) dehumidifiers 
• Electrical radiator 
• Ventilation and heating combined with ground covering and sealing of the valves 
• Shallow foundation 
• Indirect heating 

In order to understand what potential these solutions have of solving the existence of mould, 
simulation is desirable. With the aid of log data, a realistic simulation of the object has been 
created in IDA ICE 4.0, a simulation tool. This simulation is the basis that was used, in order to 
determine the effects that the various solutions would have. 

The study shows that the prerequisite for mould growth in buildings is something that is still 
under debate, but certain things are required: Relative air humidity, nutrition, temperature and 
time. The limit that this thesis uses is developed for commonly existing species of mould and the 
curve stresses that the real mould growth limit depends on more factors then just the level 
which the relative moisture needs to fall below, something which Boverkets construction rules 
states. 

The thesis shows that the parameters that need to be considered in order to ensure a mould free 
climate in the crawlspace, whilst also having the ability to preserve the cultural and historical 
heritage at an acceptable cost are: 

 
• Investment and operative cost 
• Risk of mould infestation   
• Capacity  
• Reversibility 
• Severity of action 
• operative securety 
• Durability 

Based on the investigation, it can be determined that the dehumidifier and the radiator both, 
combined with ground covering minimize the risk of mould growth in the crawlspace to a low 
operative cost and shall therefore be considered when choosing a preventing solution for the 
crawlspace. The energy system of the solutions needs to be controlled with the mould risk, in 
order to guarantee a good environment. This is also necessary for the solution to be optimized 
from an energy perspective. As a mould free crawl space environment is effected, a solution that 
is thermostat-based should be avoided, because of the possibility of mould growth at all 
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temperatures. A hygrostat-based solution is undesirable, since it is controlled by a constant 
relative air humidity level, something which results in the solution being active, even during 
periods where there is no risk of mould growth. The most optimal control is thusly the control 
that is regulated by the growth curve of the mould. This means that the controlled solution does 
not need to be active during periods where mould cannot grow, for example during low 
temperatures and high relative air humidity. 

Indirect heating should only be considered a temporary solution, since it can in no way 
guarantee a mould-free environment. It should only be implemented in churches that lack sub 
floor isolation, since the solution will otherwise prove to be very ineffective. 

Throughout this thesis the church in Öja is used as case study. The church was closed in the 
spring of 2008 because of elevated levels of harmful chlorineanisols in the air. Chloreineanisols, 
even in low concentrations, are known to cause bad odours and originates from the microbial 
degradation of the waterproofing liquid found in the churches subfloor construction. It was also 
discovered that the buildings subfloor was mould infested and the climate in the adjacent 
crawlspace was unacceptable. Due to high levels of humidity, which have been in place for 
extended periods of time, favourable conditions for mould growth occurred.  

In the case of Öja church, it is recommended to construct a shallow foundation, since the sub 
floor is mould infested to such a degree that it cannot be repaired; only replaced. The sub floor 
in itself is also of limited historical or cultural value. A shallow foundation is the solution that 
best can prevent a return of a mould infestation, it is also permanent and in essence maintenance 
free. 
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Abstract 
Fukt i kyrkans krypgrund är ett ”växande” problem som på senare tid uppmärksammats alltmer. 
I denna studie har flera möjliga lösningar undersökt, vidare har en allmän angreppsmodell 
formulerats för att underlätta framtida utredningar.  
 
Studien visar bland annat att styrning efter mögelrisken är önskvärt för att få ett energioptimerat 
och garanterat mögelfritt klimat. Åtgärdsförslag såsom sorptionsavfuktare samt värmning genom 
elradiator direkt i krypgrunden är möjliga lösningar som med ett litet energitillskott förbättrar 
klimatet i krypgrunden avsevärt.  
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Förord 
För att få bukt med den fuktrelaterade problematiken har FLK i Växjö varit delaktiga i de 
omfattande utredningarna. Då inblandade i projektet ej har haft tid att göra djupare studier inom 
området, skapades möjligheten till en mer genomgående studie lämpad för ingenjörsstudenter. 
Studien fick även ett mer tvärvetenskapligt djup då våra kunskaper inom energi och miljö 
anammades. Då FLK arbetade med ett större antal kyrkor var även önskan att skapa en allmän 
modell som utreder hur problemen kan angripas. 

För oss gav möjligheten att genomföra ett examensarbete vid FLK, utanför den akademiska 
världen, en mycket god inblick i hur man som ingenjör kan tänkas arbeta efter studierna. 
Dessutom gav vetskapen av att dagen inleddes med varmt kaffe och fika gav ännu mer 
motivation att stiga upp på morgonen. 

Ett stort tack till FLK i allmänhet som med engagemang och välvilja hjälpt oss genom projektet 
och Magnus Bengtsson i synnerhet som har varit mycket entusiastisk och ett mycket bra 
bollplank.  

Många kontakter har skapats under projektets gång varav många utan minsta betänklighet har 
bistått med tid och information. Kontaktnätet har i sig varit en mycket givande del i 
projektarbetet. 

 

Växjö 

Våren 2010 

Henrik Ekelöf, Fabian Hasselby 
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1. Introduktion 
Under senare år har det noterats att allt fler kyrkor med krypgrundsutförande har 
drabbats av fuktskador. Det har även rapporterats att människor som regelbundet 
vistas i kyrkorna har fått vissa symtom som kan förknippas med det dåliga klimat som 
fuktskadorna bidrar med. Problematiken med fukt i krypgrunder är ett välkänt 
fenomen och en uppsjö av lösningar finns, som alla arbetar efter någon av de tre 
principerna; att sänka ångkvoten, att höja temperaturen eller att minska fukttillförseln.   

1.1 Bakgrund 

Problem med fukt i krypgrunder har länge varit välkänt och på senare tid har ett flertal 
kyrkor stängts ner på grund av att luftkvaliteten har försämrats. Det har visat sig att 
luftens kvalité har kopplingar till klimatet i kyrkans krypgrund och under fuktiga 
sommarmånader får krypgrunden en hög relativ luftfuktighet. Detta ger goda 
förutsättningar för tillväxt hos skadliga mikrober som i sin tur genom ger upphov till 
dåligt lukt. Enbart i Växjö stift finns mellan 150 och 400 kyrkor som riskerar att 
befinna sig i riskklassen för mögelangrepp skriver Haggren (2009).  

När församlingarna försökt spara energi genom att sänka värmen har fuktbalanserna 
förändrats i kyrkorna. Då en fuktig miljö och impregneringsmedel kombineras, som 
ofta är fallet i renoverade kyrkor, angrips de ofta av mögel. När samfälligheten väl ska 
försöka åtgärda och förebygga problemen så måste de rätta sig efter länsantikvarierna 
som försöker bevara kyrkans ursprungliga utseende och konstruktion. Vill 
samfälligheten även få bidrag från stiftet måste de dessutom rätta sig efter deras 
önskemål. Utöver detta måste investerings-, drift- och underhållskostnader vägas för 
att minimera totalkostnaden.  

1.2 Syfte 

Projektet ämnar undersöka befintliga och nya metoder för att finna lämpliga lösningar 
till fuktrelaterade problem i småländska stenkyrkors krypgrunder. Resultaten skall så 
småningom mynna ut i en allmän angreppsmodell vars syfte är att rekommendera 
möjliga lösningar efter den specifika kyrkans förutsättningar. 

1.3 Problemformulering 

För att få bukt med fuktproblem i krypgrunden i den småländska stenkyrkan ska flera 
lösningar analyseras och genom analys ska den mest fördelaktiga lösningen föreslås. 
Metoden baserar sig på litteraturstudier, mätdata och klimatmodellering i IDA. 
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1.4 Avgränsningar 

I studien har vissa aspekter valts att helt eller delvis uteslutas. 

• Fokus mot krypgrundens klimat, ej omgivande zoner.  

• Ej sanering av angripet material.  

• Endast småländsk stenkyrka med träbjälklag.  

• Endast Öja kyrka utreddes. 

1.5 Objektbeskrivning 

Öja kyrka ligger cirka en mil väster om Växjö. Sedan kyrkan uppfördes år 1854 har den 
förenat invånare i Öja med omnejd med guds ord och ökat det allmänna vetandet om 
världen utanför samhället. Byggnaden placerades strategisk vid Bergagärdet, där fyra 
vägar möts, och ersatte den äldre medeltida kyrkan i närheten av Öja by, Palmblad 
(2006). Kyrkan är belägen på en höjd och har sitt kyrktorn orienterat mot öster.  

Öja kyrka kan beskrivas som ett typexempel av en så kallad ”Tegnérlada”, och bör 
kunna ses som god representant för den genomsnittliga småländska landsbygdskyrkan. 

År 1936 elektrifierades kyrkan men först år 1954 installerades elektrisk uppvärmning 
vilket ersatte den äldre och utbrända varmluftsanläggningen, Palmblad (2006). Utmed 
åren har kyrkan undergått flera renoveringar varav den som utfördes år 1972 var den 
största. I samband med renoveringen förändrades i viss mån kyrkans interiör men 
även delar av kyrkans bjälklag ersattes med träskyddsbehandlat virke. Använt virke var 
behandlat med impregneringsmedlet cuprinol som vid denna tid innehöll en 
inblandning av pentaklorfenol. Vidare tilläggsisolerades även bjälklaget för att minska 
kyrkans uppvärmningsbehov. 

Kyrkan är nu stängd på grund av dess inomhusmiljö bedömdes vara en sanitär 
oangelägenhet för personal och besökare. Kemiska och mikrobiologiska analyser från 
krypgrund samt inomhusmiljö, genomförda av Ambitius teknik (2008), tyder på att 
kyrkans krypgrund har alltför höga halter av mikroorganismer, framförallt 
mögelsvampar. Analysen antyder även mikrobiella skador och svampsläktet 
Penicillium har påvisas i provet vilket är mycket vanlig i bostäders inomhusmiljöer.  
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2. Teori 

2.1 Värmeöverföring 

Värmeöverföring är ett utbyte mellan två, eller inuti en, kroppar och kräver att det 
finns en temperaturskillnad. Den kropp med högre temperatur kommer att avge värme 
till kroppen med lägre temperatur tills de hamnar i jämvikt, i enlighet med 
termodynamikens andra huvudsats. Värmetransport kan ske genom konvektion, 
ledning och strålning. Oftast sker värmeöverföringen genom en kombination av dessa 
transportsätt. Som regel är man ute efter att antingen maximera värmeutbytet, 
exempelvis i hetvattenpannor och värmeväxlare, eller för att minimera utbytet, 
exempelvis vid isolering av hus och ledningar. För djupare studier av värmeöverföring 
rekommenderas ”Energiteknik” av Alvarez (1990). 

Ledning 

Värmeledning sker igenom att närliggande molekyler och atomer har olika temperatur, 
och således olika stor rörelseenergi. En partikel med hög temperatur har större 
rörelseenergi än en partikel med låg temperatur, således överförs en del av denna 
rörelseenergi till partikeln med lägre rörelseenergi. Överförd effekt via ledning 
beräknas enligt; 

 
P = U * A * ∆t    (ekvation 1) 

Där, 

P = Effekt [W] 

U = Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

A = Area [m2] 

∆t = Temperaturdifferensen mellan kall och varm sida [K] 

Värmegenomgångskoefficienten är materialspecifik, och beror på 
värmekonduktiviteten och tjockleken hos materialet. Flera material kan kombineras 
och sammanräknas i värmegenomgångskoefficienten. Denna beräknas enligt; 

 

∑=
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δδδ
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21   (ekvation 2a) 

Där, 

λ = Värmekonduktivitet [W/mK] 

δ = Materialtjocklek [m] 

Värmekonduktiviteten finns ofta tabellerat. I Alvarez (1990) finns exempel på 
värmekonduktivitet för några material, se tabell 2.1.1. 
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Tabell 2.1.1, värmekonduktivitet för några olika material.  
Material Värmekonduktivitet, λ [W/mK] 
Järn 71  
Koppar 380  
Betong 0,83-1,33  
Tegelsten 0,52-0,96  
Mineralull 0,033-0,038  

Värmemotstånd, som är inversen till värmegenomgångskoefficienten U, är ett sätt att 
uttrycka värmeeffektens motstånd igenom en vägg; 

 

∑==
n

n

U
R

λ

δ1
   (ekvation 2b) 

Där, 

R = Värmemotstånd [m2K/W] 

Värmemotståndet används sällan i dagsläget, oftast är det ersatt av den nya 
benämningen värmegenomgångskoefficient.  

Konvektion  

Konvektion omfattar värmeöverföring mellan en yta och en vätska eller gas. Om luft 
befinner sig i närheten av en kall yta kommer den kylas ner, och bli kallare än luften 
runt omkring. Det kommer att öka dess densitet och därmed kommer den kalla luften 
att falla neråt och ny aningen varmare luft kommer att komma i kontakt med den kalla 
ytan. Exempel på detta kan vara inomhusluft mot en kall fönsterruta, då brukar den 
kalla luftströmningen neråt kallas för kallras.  

Det brukar talas om naturlig och påtvingad konvektion. Naturlig konvektion innebär 
att strömmarna uppkommer naturligt utan yttre påverkan, medan påtvingad betyder 
att t.ex. en fläkt är drivande enligt Alvarez (1990).  

Värmeflödet för konvektion beräknas enligt;  
 
P = α * A * ∆t    (ekvation 3) 

Där, 

α = Värmeövergångskoefficient mellan vägg och fluid [W/m2K] 

∆t = Temperaturdifferensen mellan vägg och fluid [K] 

Värmeövergångskoefficienten för konvektion beror på flera faktorer, såsom fluidens 
egenskaper, strömningshastigheten, väggens yta och temperaturskillnaden. För att 
beräkna värmeövergångskoefficienten finns ett flertal experimentellt framtagna 
formler med särskilda giltighetsområden.   

Konvektionskoefficienten, α, kan även läggas till i värmegenomgångskoefficienten eller 
värmemotståndet. Detta innebär att man får ett U- eller R-värde som dels tar hänsyn 
till alla lager material inuti väggen och konvektionen från vägg till fluid;  
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                (ekvation 4a) 
 
 
                (ekvation 4b) 

Där, 

αv = Värmeövergångskoefficient mellan vägg och fluid, varm sida [W/m2K] 

αk = Värmeövergångskoefficient mellan vägg och fluid, kall sida [W/m2K] 

Strålning 

Värmestrålning erhålls från alla kroppar med en temperatur över absoluta nollpunkten. 
Strålningen bestäms av frekvensen och vågornas utbreddningshastighet. De mest 
betydande våglängderna för värmestrålning är i området 10-7 – 10-3 m, enligt Alvarez 
(1990). Strålningen fortplantar sig tills det möter en annan kropp och då absorberas, 
reflekteras eller transmitteras strålningen. Absorption innebär att strålning tas upp av 
kroppen, reflektionen betyder att strålningen sänds iväg åt en annan riktning medan 
transmittans innebär att strålningen går igenom kroppen. Dessa kan tecknas enligt 
följande samband; 

 
α + ρ + τ = 1    (ekvation 5) 

Där,  

α = Absorption 

ρ = Reflektion 

τ = Transmission  

Beroende på materialet förändras förhållandet mellan dessa. De kan även skilja för 
olika våglängder, då till exempel glas transmitterar synligt ljus men ej ultraviolett 
strålning.  

När man undersöker strålning brukar man ofta räkna på en svart kropp, som inte har 
någon transmission eller reflektion, och således absorberas all strålning och 
värmeeffekten kan beräknas enligt; 

4

100
** 








=

T
CAP s    (ekvation 6)  

Där, 

Cs = Den svarta kroppens strålningskonstant; 5,67 [W/m2K] 

T = Absolut temperatur hos kroppen [K] 
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För att beräkna strålningen för en annan kropp använder man sig av ett 
emissionsförhållande, som är kvoten för den aktuella kroppen jämfört med en 
motsvarande svart kropp. Formeln kan även förenklas genom att använda Stefan-
Boltzmanns konstant; 

 
P = ε * A * σ * T4   (ekvation 7) 

Där, 

ε = Emissionsförhållande 

σ = Stefan-Boltzmanns konstant; 5,67 * 10-8 [W/m2K4] 

Emissionsförhållandet är således ett tal mellan 0 och 1, där 1 motsvarar strålningen till 
den svarta kroppen som också ger den maximala möjliga strålningseffekten.  

Värmemängdsändring 

En kropp som utsätts för en temperaturförändring kommer att avge eller uppta energi 
från omgivningen beroende på om temperaturen höjs eller sänks. Mängden energi som 
förflyttas till eller från kroppen bestäms av kroppens värmekapacitet, vilken anger den 
energimängd som behöver tillföras för att höja temperaturen hos ett kilogram av 
kroppen med en grad. Värmekapaciteten är dock inte konstant, utan beror på 
temperaturen. Om temperaturdifferensen inte är alltför stor kan man förenkla 
beräkningen genom att använda ett medelvärde för värmekapaciteten enligt; 

 
 Q = m * c * ∆t    (ekvation 8) 

Där, 

Q = Energimängd [ J] 

m = Massa [kg] 

c = Värmekapacitet [ J/kgK] 

∆t = Temperaturdifferens mellan kropp och omgivning [K] 

Man kan för att enklare beskriva fenomenet tänka sig att värme ”lagras” i kroppen. 
Den lagrade värmen kan sedan avges till omgivningen om temperaturen faller, 
exempelvis under natten. Det är ”värmelagringen” som gör att sten och betonghus 
håller temperaturen mer konstant under dygnet jämfört med ett trähus. 

2.2 Fukt 

När man talar om fukt menar man i allmänhet vatten som finns i form av ånga i luften 
eller bundet i material.  
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2.2.1 Luftfuktighet 

Luft är en blandning av en mängd olika gaser, dock främst syre och kväve. Trycket för 
en gasblandning bestäms av dem ingående gasernas partialtryck enligt följande; 

 
ptot = pgasn + pgasn+1 +.. = Σ pgasn   (ekvation 9) 

Där, 

ptot = Totaltrycket för gasblandningen (Pa) 

pgasn = Partialtrycket för gas n (Pa) 

pgasn+1 = Partialtrycket för gas n+1 (Pa) 

Detta gäller givetvis även för luft innehållandes vattenånga. Således gäller följande 
samband för fuktig luft; 

 
ptot = pL + pH2O   (ekvation 10) 

Där, 

ptot = Totaltrycket för gasblandningen, i dessa sammanhang atmosfärstrycket (Pa) 

pL = Torra luftens partialtryck (Pa) 

pH2O = Vattenångans partialtryck (Pa) 

För varje temperatur finns ett mättnadsångtryck för vattenångan, luft med högre 
temperatur har ett högre mättnadsångtryck. Mättnadsångtrycket anger den maximala 
mängden vatten som luften kan innehålla innan vattnet börjar fällas ut. Relativ 
fuktighet är ett vanligt begrepp, vilket anges som kvoten mellan vattenångans 
partialtryck och mättnadsångtrycket enligt; 

OH

OH

p

p

2

2

'
=ϕ     (ekvation 11) 

      

Där, 

φ = Relativt ångtryck, synonymt med relativ fuktighet (%) 

p’H2O = Mättnadsångtrycket för aktuell temperatur (Pa) 

När vattenångans partialtryck är likvärdigt med mättnadsångtrycket så nås den så 
kallade daggpunkten, där 100 % relativ fuktighet råder. Om temperaturen då skulle 
sänkas, sjunker mättnadsångtrycket och då skulle vatten fällas ut i form av droppar 
eftersom luften inte längre kan hålla allt vatten. Mättnadsångtrycket kan avläsas i figur 
2.2.1.1. 
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Figur 2.2.1.1, Vattenångtryck som funktion av temperatur för vattenånga. Grafen åskådliggör 
mättnadsångtrycket för respektive temperatur.  

Enligt Treier och Palge (1989) är Keenan och Keyes formel för att beräkna 
mättnadsångtrycket den mest precisa, vilken är åskådliggjord i figur 2.2.1.1 och mer 
detaljerat beskriven i bilaga 1. Formeln möjliggör således beräkning av vattenångans 
mättnadstryck som funktion av temperaturen. Keenan och Keyes formel har 
begränsningen t>0,01°C. För beräkning av mättnadsångtrycket vid lägre temperaturer 
har Filney och Nesterenkos formel, modifierad av Treier, använts, vilken skulle vara 
den mest noggranna enligt Treier och Palge (1989). Formeln är redovisad i bilaga 1. 
Den kan beräkna mättnadsångtrycket från 0°C till –18°C. 

Utomhus varierar den relativa fuktigheten mycket. Dels med dygnsvariationer, dels 
med säsongsvariationer. Under vintern är den relativa fuktigheten i allmänhet högre än 
under sommaren, likaså är den vanligen högre under natten jämfört med under dagen. 
Detta beror på att temperaturerna oftast är lägre på natten och vintern än under dagen 
och sommaren, vilket ger ett lägre mättnadsångtryck medan vattenångans partialtryck 
är mer eller mindre oförändrat. Luftens ångkvot, den absoluta fuktigheten, är dock 
betydligt högre sommartid än vintertid. Luftens ångkvot anges vanligen i gram vatten 
per kg torr luft, men här används SI-enheten och således bestäms den enligt; 

 

luft

OH

m

m
x 2=     (ekvation 12) 

Där, 

x = Luftens ångkvot [kg vatten/kg luft] 

mH2O = Massa vatten i luft [kg] 

mluft = Massa torr luft [kg] 



 

9 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

Man kan även ange luftens fuktinnehåll med hjälp av ånghalten, som istället baserar sig 
på viktenhet vatten per volymsenhet luft. Ånghalten kan enkelt beräknas om man har 
ångkvoten genom;  

 
υ = mH2O * ρluft    (ekvation 13) 

Där, 

υ = Ånghalt [kg vatten/m3 luft] 

ρluft = Luftens densitet [kg/m3]         

Med utgångspunkt ur ekvation 12, kan massorna för torr luft och vattenånga skrivas 
om genom tillämpning av allmänna gaslagen; 
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                                (ekvation 14) 

 

                                (ekvation 15) 

Där, 

RH2O = Gaskonstant för vattenånga, 462 [J/kgK] 

Rluft = Gaskonstant för torr luft, 287 [J/kgK] 

Med hjälp av omskrivningen av massan kan följande samband ställas upp; 

( ) ( )OHtot
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OHtotOH
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−
≈

−
=  (ekvation 16)  

 

Luftens ångkvot beror således enbart på partialtrycket för vattenångan. Man kan även 
uttrycka ångkvoten med hjälp av mättnadsångtrycket genom att skriva om 
vattenångans partialtryck med ekvation 11 enligt; 
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Den sistnämnda ekvationen möjliggör beräkning av ångkvoten i en luftmängd genom 
att endast känna till temperaturen och den relativa fuktigheten. 
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2.2.2 Fukt i material 

I material finns framförallt två typer av fukt enligt Berg (2008), kemiskt bunden och 
fysikaliskt bunden. Det kemiskt bundna vattnet tillhör materialets struktur och är hårt 
bundet, och brukar således inte räknas som fukt. Det fysikaliskt bundna är dock mer 
intressant, eftersom det sitter lösare bundet och är mer lättillgängligt är det enkelt för 
materialet att avge och uppta. Materialets fuktkvot, kan i likhet med luftens ångkvot, 
beräknas med; 

material

OH

m

m
u 2=     (ekvation 18) 

Där, 

u = Materialets fuktkvot [kg vatten/kg material] 

mH2O = Massa fysikaliskt bundet vatten i materialet [kg] 

mmaterial = Massa torrt material [kg] 

Man kan även ange det som mängd vatten per volym material vilket då kallas för 
fukthalt. Fukthalten kan bestämmas dels via vikt och volym, dels via fuktkvoten och 
densiteten; 

 

material

material

OH
u

V

m
w ρ*2 ==     (ekvation 19) 

Där, 

w = Fukthalt [kg vatten/m3 material] 

Vmaterial = Volymen för materialet [m3] 

ρmaterial = Materialets densitet [kg/m3] 

Kapaciteten för material att ta upp fukt brukar kallas för hygroskopi. Material med stor 
hygroskopi kan således ta upp mycket fukt. Trä är ett exempel på ett sådant material, 
medan keramer tar upp väldigt liten mängd fukt och har sålunda liten hygroskopi. Det 
finns ett samband mellan materialets fuktkvot och den omgivande luftens relativa 
fuktighet. Man brukar tala om sorptionskurva, som visar jämvikten mellan fuktkvoten i 
materialet och ångkvoten i luften. Fenomenet är hysteres, vilket innebär att den skiljer 
sig beroende på om det är absorption eller desorption. Med en högre luftfuktighet kan 
mer fukt lagras i materialet.  

2.2.3 Fuktrörelse 

Det är på framförallt via tre sätt som fukt kan transporteras; kapillärtransport, 
diffusion och konvektion. Att förstå hur fukten rör sig är vitalt för att kunna analysera 
åtgärder för att till exempel motverka fuktproblem i en byggnad.  
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Diffusion 

Fukttransporten via diffusion är oftast liten och ger sällan upphov till skador enligt 
Berg (2008). Diffusionens drivkraft är att det finns en skillnad i ångkvot, det vill säga 
skillnader i vattenångans partialtryck, som diffusionen strävar efter att jämna ut. 
Diffusionen kan inte bidra till en högre fuktkvot än fibermättnadskvoten. För trä 
innebär detta en fuktkvot på cirka 30 % enligt SP (2010). Flöde vid diffusion kan 
allmänt beskrivas med Ficks lag; 

z

v
Dg A

ABA
∆

∆
−= *    (ekvation 20) 

Där, 

gA = Fuktflöde via diffusion längs z riktningen [kg/m2s] 

DAB = Diffusivitet för ämne A i ämne B [m2/s] 

∆υA = Koncentrationsgradient för ämne A i ämne B [kg/m3] 

∆z = z-axel sträcka [m] 

Diffusiviteten skiljer sig beroende på temperatur och vilket ämne diffusionen rör sig i. 
För vatten i luft vid 20 °C är diffusiviteten 2,50 * 10-5 m2/s enligt Strandmark (2009). 
Vad det gäller fuktdiffusion i material brukar man prata om ånggenomgångsmotstånd, 
och formeln kan enligt Broström (1996) skrivas; 

Z

x
g

luft ∆
=

*ρ
    (ekvation 21) 

Där, 

g = Fuktflöde [kg/m2s] 

x = Ångkvotsgradient [kg vatten/kg luft] 

Z = Ånggenomgångsmotstånd [s/m] 

Fuktflödet genom en vägg liknar mycket värmeflödet genom en vägg. Ett högt 
ånggenomgångsmotstånd ger således ett lågt fuktflöde, precis som att ett högt 
värmemotstånd ger ett lågt värmeflöde. Ångmotståndet genom en vägg kan, likt 
värmemotståndet i ekvation 4b, skrivas som; 

un

n

i

z
Z

βδβ

11
++= ∑    (ekvation 22) 

Där, 

zn = Tjocklek på skikt n [m] 

δn = Ångpermeabilitet för skikt n [m2/s] 

βi = Ångövergångskoefficient för insidan [m/s] 

βu = Ångövergångskoefficient för utsidan [m/s] 
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Ångpermeabiliteten är materialspecifik, och beräknas via diffusiviteten och 
diffusionsmotståndsfaktorn. Ångövergångskoefficienten bestäms genom dem 
konvektiva fuktrörelserna precis intill väggen. Ångövergångskoefficienten mellan vägg 
och luft uttrycks enligt Broström (1996) som; 

luftpluft c*ρ

α
β =    (ekvation 23) 

Där, 

α = Värmeövergångskoefficient [W/m2K] 

cpluft = Värmekapaciteten för luft [J/kgK] 

Vad det gäller väggar innehåller fuktbalansen fler faktorer såsom kapillärsugning 
nerifrån markskiktet upp i väggen. Det försvårar beräkningen av ångkvoten i väggen.  

Kapillärtransport 

Kapillärtransporten beror på förhållandet mellan adhesion, attraktionskrafter mellan 
två kroppar som befinner sig nära varandra, och kohesion, sammanhållningen i ett 
material, enligt Goodman (2001). Vad det gäller vatten kan adhesion beskrivas som 
krafterna som får vatten i ett glas att bukta uppåt precis intill kanten mot glaset. 
Kohesion kan vara droppbildning på en yta, att vattnet inte flyter ut utan samlas i en 
droppe.  

I väldigt tunna rör och porer kan adhesionskrafterna få vattnet att stiga uppåt, och 
kohesionen gör att mer vatten följer efter. Stighöjden kan bli väldigt hög om porerna 
är tillräckligt små. Enligt Berg (2008) brukar man beräkna fuktflödet för att bestämma 
hur stor mängd vatten som transporteras via kapillärtransport i ett givet material som; 

t

A
g k

2
=     (ekvation 24)  

Där, 

g = Fuktflöde [kg/m2s] 

A = Kapilläritetskoefficienten [kg/m2s½] 

t = Tid [s] 

Kapillärtransport innebär att vatten i vätskefas tränger in i materialet. Detta kan ske 
om vatten ur luften kondenserar ut på grund av förändrad temperatur eller 
partialångtryck. Fuktkvoten kan således öka över fibermättnadskvoten genom 
kapillärtransport, enligt SP (2010).  

Konvektion 

Luftströmmar kan förflytta fukt likt det kan transportera värme. Ångkvoten i den 
förflyttade luften bestämmer fuktrörelsen för konvektionen. Fukttransporten via 
konvektion kan tecknas som; 
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M = q * ρluft * ∆x   (ekvation 25) 

Där, 

M = Massflöde fukt [kg/s] 

q = Luftflöde [m3/s] 

∆x = Ångkvotsgradient [kg vatten/kg luft] 

2.2.4 Träskyddsbehandling  

Då fuktangrepp i kyrkorna resulterade i sämre bärighet hos träbjälklagen ersattes dessa 
med jämna mellanrum enligt Wisbrant (2010). För att undgå tidens tand byggdes de 
nya bjälklagen under det senaste århundradet med mer fuktbeständigt material, det vill 
säga tryckimpregnerat eller doppat material. Vid ombyggnation valdes då 
träskyddsvätska efter rådande byggnadsnorm.  

Ur byggnadssynpunkt impregneras virke för att få bekämpande egenskaper mot 
svampangrepp. Ett impregnerat trä ger ringa skydd mot mögelpåväxt. Berg (2008) 
anser till och med att mögelpåväxten på ett impregnerat material kan åstadkomma en 
kraftigare lukt än mögel på ett oimpregnerat virke. Skyddsbehandlat trä avvisar dock 
effektivt angrepp från rötsvampar, Berg (2008). 

Vid träimpregnering fylls trädets celler med bekämpningsmedel som motverkar 
rötsvampsangrepp enligt miljöenheten (1998). Vätskan tillförs trädet under högt tryckt 
och preparatet bildar en skyddande hinna. De vanligaste impregneringsmedlen för 
dessa ändamål har främst varit vattenlösliga metallsalter samt kreosot som är en 
destillationsprodukt av trä- och stenkoltjära hävdar miljöenheten (1998) och 
miljövårdsenheten (2003). En annan form av trädskyddsbehandling är doppning av 
materialet. Materialet sänks då ner i en behållare med exempelvis PCP, pentaklorfenol, 
som har varit det doppningsmedel som använts mest i Sverige enligt miljöenheten 
(1998).  
I Växjö stift har flera olika medel används för att skydda bjälklagen, Wisbrant (2010). 
För att skydda trämaterialet användes ursprungligen stenkolstjära senare blev det 
aktuellt med kreosot. Enligt Wisbrant (2010) har impregneringsmedel med varunamnet 
cuprinol användes från 1960 i stor utsträckning i Växjö stifts kyrkor. Medlet 
tillverkades på den tiden med en inblandning av klorfenol. Preparat innehållande 
pentaklorfenol är i olika grad förorenat med dioxiner. 1978 förbjöds användningen av 
pentaklorfenol i Sverige men på grund av dioxinernas persistenta egenskaper är det 
troligt att ämnena finns kvar i material som fortfarande används enligt 
naturvårdsverket (2009).  

2.2.5 Problem och hälsoeffekter  

Att regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan innebära hälsorisker. En dålig 
inomhusmiljö kan medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som 
irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för 
personer med astma eller allergi. (Socialstyrelsen, 2006) 
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Att fuktproblem i byggnader medför hälsorisker är väl dokumenterat. De mest 
påvisade hälsoeffekterna är luftvägssymtom så som hosta, luftvägsinfektion och 
astmatiska besvär. Andra effekter är svår huvudvärk, snuva och irritation i slemhinnor 
som ögon och näsa. Den exponering som ger sådana besvär härstammar ofta ifrån 
faktorer som mikrobiellaktivitet genom kemiska och biologiska processer. Förutom 
nerbrytning av det organiska materialet kan även impregneringsvätskan, vars uppgift 
var att skydda träet, avge hälsoskadliga ämnen i form av bland annat VOC, volatile 
organic compound, och PAH, polyaromatiska kolväten enligt socialstyrelsen (2006). 

Vid mikrobernas metabolism frigörs illaluktande föreningar som kan orsaka oönskade 
hälsoeffekter. I mykologin, läran om svampar, uppkommer mögel och röta endast 
under rätt betingelser. Organismernas tillväxt sker då temperaturerna är gynnsamma 
och tillväxten är som störst vid temperaturer runt 20 till 30°C, dock klarar flertalet 
arter en tillväxt vid enbart några plusgrader enligt Hamrin (1996). Vid för låg relativ 
luftfuktighet befinner sig möglet fortfarande i sporform och först när den relativa 
luftfuktigheten ökar finns det möjlighet för tillväxt förklarar socialstyrelsen (2006). 
Eftersom mikroberna saknar klorofyll och därmed förmågan till fotosyntes växer 
mögel på ytor med lämplig fuktighet och tillgång till näring. Mögelsvamparna befinner 
sig därmed i dvala som sporer tills dessa krav uppfylls. 

Rötsvampar kräver liknade förutsättningar som mögelsvampar gör, vidare kräver även 
rötsvamparna tillgång till fritt vatten enligt Hamrin (1996). Röta kan vara ett problem i 
krypgrunden då vatten kondenserar på de kalla väggytorna eller transporteras från 
marken genom kapillärkrafter. Rötsvampen angriper virket och ger upphov till kraftiga 
hållfastighetsnedsättningar.  I samband med angrepp krymper virket och får sprickor 
vinkelrät mot fibrerna. Den farligaste svampen, ur konstruktionssynpunkt, anses vara 
hussvampen som angriper material med 20-25 % fuktkvot vid temperaturer mellan 6 
till 26°C. Utöver detta klarar även svampen långa uttorkningsperioder samt frost enligt 
Berg (2008).  

Det är dåligt utträtt vilken betydelse olika ämnen har för vår hälsa i fuktiga 
inomhusklimat. Socialstyrelsen (2006) anser att symtomen från att vistas i fuktangripna 
byggnader ofta är diffusa och går att härleda till ett flertal källor. Vanliga tecken på att 
symtomen är kopplade till en vistelseplats är att personen i fråga inte utvecklar dem i 
andra miljöer. 

Om en konstruktion redan är utsatt för mögelangrepp kan en process där fukten 
torkas ut från materialet tillsättas för att minimera spridning och tillväxt. Hamrin 
(1996) bedömer dock att det är omöjligt att helt eliminera ett mögelangrepp som redan 
har uppstått genom att enbart torka ut materialet. En torkningsprocess kan dock 
kombineras med exempelvis kemisk sanering med ozon för att uppnå bättre resultat 
enligt Hamrin (1996). 

Mikrobiell aktivitet i kombination med impregneringsmedel kan ge upphov till 
luktproblem. Det finns relativt lite information publicerad som beskriver 
hälsoeffekternas utsträckning då impregnerat trä används som byggnadsmaterial. Den 
information som finns visar att vid närvaro av fukt kan mikroorganismer bryta ner 
pentaklorfenoler, som tidigare fanns i impregneringsmedel, till så kallade kloranisoler. 
Hill, Hocking och Whitfield (1995) bekräftar att det finns ett flertal mögelarter som 
kan bryta ner pentaklorfenol till kloranisoler. Enligt Flisberg (2010) kan pentaklorfenol 
inte avgå till luften i dess form utan det sker då ämnet omvandlas till klorfenoler och 
kloranisoler. De nybildade föreningarna ger upphov till en mögelliknade lukt som kan 
kvarstå under lägre tid, även om det impregnerade materialet torkats enligt Pegasus 
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Lab (2010). Som tidigare nämnts förbjöds impregneringsmedel med klorfenolinnehåll i 
Sverige 1978 men konstruktioner som byggdes tidigare finns i riskområdet.  

2.3 Allmänt om krypgrunder  

Det finns framförallt tre olika typer av grundläggningsprinciper; källare, platta på mark 
och krypgrund. I detta arbete är det framförallt krypgrunden som är i fokus, eftersom 
de flesta kyrkorna är byggda efter denna princip. 

2.3.1 Konstruktion  

Krypgrund är ett samlingsnamn för grunder med ett utrymme mellan marken och 
bjälklagen. Troligtvis har krypgrunderna fått namnet av det faktum att området är 
mycket begränsat att det precis går att krypa runt. Den största fördelen med att bygga 
med krypgrund är att det är enkelt att inspektera klimatet och förhållanden i grunden. 
Krypgrunder som grundkonstruktion har brukats långt tillbaka i tiden och används till 
viss del fortfarande. Det finns några principiella skillnader mellan olika utformningar 
på krypgrunder. 

Torpargrund är en äldre modell av krypgrund, markskiktet är ofta ren barmark och 
grundmurarna är konstruerade av natursten. Ventiler, så kallade kattgluggar, användes 
för att tillgodose grunden med ventilation och gluggarna stängdes under vinterhalvåret 
för att minska det kalldrag som kylde ner golvet underifrån. Förr värmdes denna typ 
av grund upp av murstocken som det eldades i kontinuerligt, men eftersom 
uppvärmningsformerna har förändrats är den numera oftast ouppvärmd och dessutom 
har man ofta tilläggsisolerat mellan bjälklag och grunden, vilket gör detta till en 
riskkonstruktion vad det gäller fukt- och mögelproblem.  

Uteluftsventilerad krypgrund påminner om den äldre torpargrunden. Det innebär att 
man har isolering mellan bjälklag och krypgrund, och att det finns ventiler som 
möjliggör för uteluft att ta sig in. Skillnaden är att marken oftast förses med ett 
kapillärbrytande skikt för att förhindra fukttillförsel från marken.  

Varmgrund innebär att man isolerar och tätar grunden mot marken och mot 
omgivande grundmurar. Ingen uteluftsventilation tillåts och isoleringen mellan golvet 
och grunden är begränsad, istället går värmen ner i där så att hela grunden hålls varm 
precis som byggnaden i övrigt. 

2.3.2 Risk för mögeltillväxt 

Boverket (2008) anger att uteluftsventilerade krypgrunder i allmänhet bör hållas under 
noggrann uppmärksamhet så att inte högsta tillåtna luftfuktighet överskrids. Vad 
högsta tillåtna luftfuktighet borde vara är mycket omdiskuterat, här följer några 
uppfattningar. 
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Boverket 

Enligt Boverket (2008) skall det högsta tillåtna fukttillståndet i en byggnad bestämmas 
av det kritiska fukttillståndet för ett material.  

För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, skall väl undersökta och 
dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials kritiska 
fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska 
fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat skall en relativ fuktighet 
(RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2006:12) 

Det kritiska fukttillståndet bestäms utav faktorer som när tillväxt av mögel och 
bakterier börjar och när oacceptabla förändringar av mekaniska egenskaper sker. Om 
inte materialet är väl utrett skall man ansätta 75 % relativ luftfuktighet som det kritiska 
fukttillståndet.  

Erhardt och Mecklenburg 

Erhardt och Mecklenburg (1994) har gjort undersökningar angående vilken relativ 
luftfuktighet som är mest skonsam mot olika material. Slutsatsen är att det finns ingen 
luftfuktighet som passar för alla material, man måste kompromissa och prioritera vad 
som är viktigast vid val av lämplig luftfuktighetsnivå. 

Erhardt och Mecklenburg (1994) anger att det är risk för mögelangrepp vid 75 % 
relativ luftfuktighet, och vid en nivå av 60 % eller lägre borde mögeltillväxten vara 
försumbar. 

Sedlbauer 

Enligt Sedlbauer, Krus, Willig och Künzel (2001) är den relativa fuktigheten bara en av 
flera parametrar som krävs för tillväxt av mögel. Även temperatur och näring under en 
viss tid krävs för att ett angrepp ska formas. I figur 2.3.2 visas sambandet mellan dessa 
faktorer.  
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Figur 2.3.1 Tillväxt av mögel enligt Sedlbauer (2001), LIM 1. Data är framtaget under konstanta 
förhållanden.   

Diagrammet i figur 2.3.1 visar under vilka förhållanden mögel kan växa. Kurvan 
representerar att förhållanden vid linjen kan fortlöpa i 32 dagar innan mögelaktivitet 
kan upptäckas. Längre in i mögelriskzonen krävs kortare tid för att mögeltillväxt skall 
uppstå. Figur 2.3.1 visar diagrammet enligt LIM1, vilket innebär tillväxt med 
substratklass I, som defineras som att miljön nästan är optimal för mögel och att det 
finns organiska material att tillgå, enligt Sedlbauer, Krus och Breuer (2003).  

Gränsen för mögeltillväxt är framtagen genom undersökningar av över 150 olika 
mögelarter som kan återfinnas i byggnadsdelar. Genom att rita upp deras 
tillväxtområden i ett och samma diagram kan en lägsta nivå för mögeltillväxt tas fram, 
under vilken ingen mögelart klarar av att leva. Denna gräns definieras som LIM, 
”Lowest Isopleth for Mould”. Tillväxt under förhållanden utanför denna gräns kan 
bortses ifrån enligt Sedlbauer, Krus, Willig och Künzel (2001).   

Viitanen 

Enligt Hukka och Viitanen (1999) kan förhållanden med risk för mögeltillväxt 
definieras enligt figur 2.3.2.  
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Figur 2.3.2 Förhållanden som möjliggör mögeltillväxt. 

Under 0°C och över 50°C kan inte mögel växa enligt Hukka och Viitanen (1999). Det 
finns även ett område som är för torrt, φ < 80 %, än högre om temperaturen är under 
20°C, se figur 2.3.2. Gränsområdet är framtaget genom experiment på tall- och 
granvirke. Hukka och Viitanen (1999) konstaterar att var man än befinner sig i 
området mellan 0 – 50°C och det är 100 % relativ luftfuktighet kommer det att bildas 
ett mögelangrepp förr eller senare.   

2.3.3 Fuktbalans i krypgrund 

Det är framförallt tre fuktutbyten som finns i krypgrunden; mot uteluften, mot väggar 
och mot marken. Uteluftens utbyte styrs till största del av ventilation och luftflödet 
genom konstruktionen, samt uteluftens ångkvot. Utbytet med väggarna bestäms av 
fuktlagringskapacitet och riktningen anges av ångkvoten i luften jämfört med 
ångkvoten i materialet. Om väggarna har kontakt med marken kan även kapillära 
krafter öka fuktigheten i väggarna. Markfukten bestäms av grundvattennivån och de 
kapillära stigkrafterna i markskiktet. Ångkvotsskillnader, således tryckskillnader i 
vattnet, är det som framförallt driver utjämningen.  

2.4 Kyrkor 

2.4.1 Historik  

I mer än 1000 år, från generation till generation, har kyrkan varit en symbol för 
kristendomen i Sverige. Kyrkan är en plats för andlig vägledning, men fyllde förr även 
en viktig funktion som samlingsplats. Vid kyrkliga förrättningar kunde inte bara 
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sockenborna höra Guds ord, prästen informerade även om viktiga nyheter om världen 
utanför. 

Sveriges äldre kyrkor har ett stort kulturhistoriskt värde och oersättliga inventarier. 
Kyrksalarna har i alla tider utsmyckats med målningar och skulpturer som framhäver 
det kristna budskapet och ger kyrkan sin gudomliga mystik. På kontinenten har kyrkor 
med liknande karaktär skadats eller förstörts helt av krig, vilket inte är fallet för de 
svenska kyrkorna. Detta ger oss ett ansvar att bevara kyrkorna till kommande 
generationer.  

Att bevara kyrkor är inte detsamma som att allt ska förbli som det alltid har varit. 
Tvärtemot, kyrkorna har som resten av samhället också alltid förändrats, det av 
betydelse är att kulturarvet inte lider av förändringarna. 

För invånarna och bygden har kyrkan ansetts som en statussymbol för ett växande 
samhälle. När kyrkobyggandet var som störst, byggdes kyrkorna oftast mycket stora 
för att förse framtida generationer med tillräckligt utrymme. Detta antagande visade 
sig något felaktigt, eftersom i samband med kyrkoobligatoriets avskaffande år 1855 
(SFS 1855:61) och urbanisering minskade antalet besökare. Detta lämnade stiften med 
många överdimensionerade kyrkor som skulle bevaras och värmas. 

Uppvärmning av kyrkobyggnader har varierat mycket under århundraden. Fram till 
1600-talet tvingades kyrkobesökare att huttra i bänkraderna i frånvaro av ett 
uppvärmningssystem, Broström och Peterson (1999). Församlingen fick då hålla 
tillgodo med värmen från solinstrålning och besökare. Senare tillfördes uppvärmning 
medels kaminer som placerade inne i kyrksalen och bidrog med ett måttligt 
energitillskott. Under det senaste århundradet installerades centralvärme som via 
radiatorer värmde kyrkan. Uppvärmning enbart vid förrättningar var en vanlig 
företeelse. Man började då elda i kaminerna alternativt slå på radiatorerna för att höja 
temperaturen till en acceptabel nivå lagom till gudstjänsten. Intermittent, 
oregelbunden, uppvärmning vilket tekniken även kallas används även idag i kyrkor 
med ett mindre antal aktiviteter, det vill säga kyrkor i glesbygden. Att sköta kyrkans 
uppvärmning på ett riktigt sätt är och har alltid varit av stor betydelse. Vid för höga 
temperaturer kan kyrkans känsliga inventarier skadas. Detsamma är även sant vid låga 
temperaturer. 

2.4.2 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Alla kyrkbyggnader, kyrktomter och dess inventarier är skyddade enligt lagen om 
kulturminnen m.m.(SFS 1988:950). Underhåll måste utföras på ett sätt så att 
kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värde och utseende bevaras. 

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. I fråga om en kyrkobyggnad 
krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller 
ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för 
ändring av dess färgsättning. (SFS 1988:950, Kap 4, § 3) 

Enligt riksantikvarieämbetet (2005) skall man alltid arbeta mot att utföra åtgärder som 
i största möjliga mån är reversibla och alltid använda material och metoder som håller 
hög kvalitet. Dessutom skall man ha respekt för originalhantverk och inventarier som 
finns i och omkring kyrkobyggnaden. Tillstånd krävs enligt riksantikvarieämbetet 
(2002) för att; 
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• Bygga om eller bygga till kyrkobyggnaden 

• Ändra, tillföra eller flytta bänkar, dopfunt, altare och utsmyckningar  

• Ändra eller göra nya installationer i kyrkan 

• Ändra färgsättning eller ytskikt 

• Utvidga eller annan väsentlig förändring av kyrkotomt eller begravningsplats 

• Uppförande eller ändring av byggnader, murar, portaler  

• Större förändring av planteringar, beläggningar på gångar  

• Avföring från förteckningen över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde 

• Ändra, reparera eller konservera inventarier 

• Avyttring eller förflyttning av inventarier ifrån den plats där den sedan gammalt 
hör hemma 

Vid tveksamheter angående tillstånd skall alltid länsstyrelsen eller länsmuseet rådfrågas. 
Innan arbetet kan påbörjas måste alltså en tillståndsansökan skickas till länsstyrelsen 
som därefter prövar ärendet. Ibland kan särskilda krav ställas för att ärendet skall 
godkännas, exempelvis att en antikvarie ska medverka och kontrollera arbetet. Detta 
gör att arbeten i kyrkor kan bli mer omfattande än i andra typer av byggnader, och 
eftersom stor vikt läggs vid bevarande av de kulturhistoriska värdena i kyrkan och dess 
omgivning ställs även högre krav på fackmannen som utför arbetet. 

2.4.3 Uppvärmning  

Det finns två primära uppvärmningsstrategier för kyrkor, permanent uppvärmning och 
intermittent uppvärmning. Permanent uppvärmning innebär att uppvärmningen 
fortgår kontinuerligt och hålls konstant vare sig det är verksamhet i kyrkan eller ej. 
Intermittent uppvärmning betyder att man värmer vid behov, till exempel vid en 
förrättning. Eftersom kyrkan nyttjas alltmer sällan i dagens samhälle är det främst 
stadsnära kyrkor med högre uttryckningsgrad som har möjlighet att använda 
permanenta uppvärmningsmetoder, medan landsortskyrkorna med mindre 
utnyttjningsgrad främst brukar intermittent uppvärmning enligt Broström (1996).  

Intermittent och permanent uppvärmning 

Det är många faktorer som skiljer permanent och intermittent uppvärmning, man kan 
inte utan vidare tro att ett system som lämpar sig för permanent uppvärmning även 
passar för intermittent uppvärmning, enligt Broström (1996). Ett intermittent 
uppvärmningssystem karakteriseras av högre effekter för att minimera 
uppvärmningstiden medan ett permanent system har mer fokus på driftaspekten.  

Grundvärme 

Begreppet grundvärme syftar till den eventuella värmetillförseln som vid intermittent 
uppvärmning sker emellan förrättningarna. Grundvärmen varierar mellan 8-15°C i 
intermittentuppvärmda kyrkor och ofta utnyttjas grundvärmen rent slentrianmässigt 
enligt Broström (2010). Temperaturerna som anges är inte direkt förenliga med 
inomhuskomfort, dessutom hade det då mer klassats som permanent uppvärmning, 
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och således torde det vara för att förhindra fuktproblem och förbättra inomhusmiljön 
för kyrkliga inventarier som grundvärmen används. För att framhäva nyttan med 
grundvärmen kan den även kallas för skyddsvärme. 

2.5 Kort presentation av möjliga fuktlösningar  

Krypgrundens klimat styrs av olika utbyten av fukt och värme och åtgärder kan 
därmed implementeras för att hindra eller förändra vissa av dessa utbyten. 
Lösningarna kan klassificeras efter hur de angriper fuktproblemet och kan således 
delas in i tre olika metoder för att sänka den relativa luftfuktigheten. Dessa är; sänka 
ångkvoten, höja temperaturen och begränsning av fukttillförseln. Här följer en kort 
objektiv presentation av några lösningar på fuktproblem.  

2.5.1 Sänkt ångkvot 

Passiv avfuktare 

Det finns en flera olika salter som kan användas för att avfukta luft, tack vare deras 
stora fuktupptagningsförmåga. Ett exempel är Drysorb. Den använder sig av saltet 
kalciumklorid och väger cirka 1,3 kg. Den har en upptagningsförmåga av cirka 1,3-2 kg 
vatten. Saltet är då inneslutet i en särskild påse, så man behöver inte ha kontakt med 
saltet. Hållbarheten per påse är cirka 1-2 månader sommartid och 2-3 månader 
vintertid.  

Aktiv avfuktare 

Aktiv avfuktare innebär att avfuktaren är eldriven. Det finns två olika typer av aktiva 
avfuktare, sorptionsavfuktare och kondensavfuktare. Sorptionsavfuktaren har något 
lägre kapacitet men klarar av att avfukta luft som har temperatur under 0 °C, medan 
kondensavfuktaren är betydligt bättre vid temperaturer över 15 °C. En 
sorptionsavfuktare skapar även ett visst undertryck i utrymmet. En kondensavfuktare 
bygger på principen att kall luft inte kan innehålla lika mycket vatten som varmare luft.  

Undertryckshållning 

Man vill man uppnå ett undertryck i krypgrunden för att förhindra eventuell dålig lukt 
att ta sig upp genom bjälklaget in i kyrksalen. Metoden kräver att kryprummet isoleras 
och tätas samt att en frånluftsfläkt installeras för att möjliggöra ett undertryck.  

Kyrktornets självdrag  

Problemen med att ventilera krypgrunden i kyrkan beror ofta på att undertryck är svårt 
att uppnå i krypgrunden eftersom tornets självdrag drar upp luft ur krypgrunden upp i 
tornet. Om självdraget kan anpassas så att luften inte dras genom kyrksalen utan direkt 
från krypgrunden behövs inga extra installationer för att öka ventilationen. 
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2.5.2 Höjning av kryprumstemperaturen 

Genom att öka temperaturen hos krypgrunden ökar mättnadsångtrycket för luften och 
därmed sänks den relativa fuktigheten. Detta är förmodligen främst aktuellt under 
sommar halvåret vid rötmånaderna vilket leder till att uppvärmningsbehovet inte 
nödvändigtvis behöver vara så stort. Temperaturökning kan åstadkommas på flertalet 
olika sätt och valet av energibäraren kan även det variera.  

Direkt uppvärmning av krypgrunden 

Eftersom värmebehovet för en krypgrund är störst under sommartid kan hela eller 
delar av behovet tillgodoses genom att installera solfångare. Lämplig placeringen av 
solfångare är avgörande för den övergripande verkningsgraden men samtidigt får inte 
panelerna förändra byggnadens utseende i den mån att dess historiska värde blir 
kränkt. Solfångaren kan använda både vattenburet och luftburet värmesystem. 

Den enklaste formen av direkt uppvärmning man kan tänka sig är att placera en 
elradiator i krypgrunden. Enkel installation och inget vidare underhåll gör det till en 
enkel och billig elementär lösning. 

Indirekt uppvärmning av krypgrunden 

Förändrad uppvärmningsstrategi i kyrksalen och då även värmespridning ner till 
krypgrunden kan fungera som tillräcklig åtgärd för fuktproblemen. Av betydelse för 
denna lösning är grundvärmenivån samt hur ofta kyrkan utnyttjas, därmed hur ofta 
den förrättningsuppvärms. 

2.5.3 Förhindra tillförsel av fukt 

Som tidigare nämnts sker tillförseln av fukt till krypgrunden genom olika utbyten med 
omgivningen. För att minska dessa utbyten kan olika byggnadstekniska åtgärder 
implementeras. 

Dränering 

Med dränering vill man förhindra fukttransporten till grunden från marken. 
Vattentillskottet kan komma via kapillärtransport från grundvatten, men även via 
regnvatten. Dräneringen består normalt av tre delar enligt Tobin (1988), ett 
dränerande skikt under byggnaden, dränerande skikt intill byggnaden och en 
dräneringsledning. Dräneringen projekteras oftast vid nybyggnation och när flertalet av 
de svenska kyrkorna byggdes var byggnadsnormerna väsentligt annorlunda. Att skapa 
ett dräneringssystem till en befintlig byggnad kan vara komplicerat. 

Isolering och tätning kryprummet 

Likt dränering bygger metoden med täckplast på att hejda fukttransporten från 
marken. Utformningen kan ske på olika sätt, enbart marken täcks med en plastmatta 
eller folie, alternativt att man även täcker kryprumsväggen. Särskilda typer av 
plastmaterial finns för dessa ändamål, vissa som tillåter fukttransport via diffusion, och 
vissa som stoppar all form av fukttransport.  
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Marktäckningen skulle även kunna kompletteras med ett värmeisolerande skikt. Det 
finns även isoleringstyper som är en kombination av värme- och fuktisolering. 

Luftkuddar 

För att förhindra fukttransport kan en konstruktion där flera mindre luftkuddar 
användas. Kuddarna placeras så att de fyller krypgrunden och verkar isolerande vilket 
minskar utrymmets värmebehov. Tanken är att luftrörelsen i utrymmet ska minska, 
och således även konvektiva och diffusionära fukttransporter.  

Platta på mark 

Genom att gjuta igen krypgrunden förändras förutsättningarna helt. Krypgrunden 
ersätts då med betong, och under betongplattan konstrueras ett kapillärbrytande skikt 
för att motverka markfukt. 
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3. Metod 

Övergripande kan man dela in vår metod i tre faser. Först skall lämpliga lösningar 
fastställas, därefter ska dem grundligt analyseras med hjälp av simulering, och i sista 
fasen ska varje lösning vägas tillsammans med flera olika faktorer och därtill ska även 
kyrkornas specifika egenskaper vägas för att kunna bygga upp en allmän 
angreppsmetod mot den här typen av problem, se figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Illustration av vald metod. 
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3.1 Fas 1 – Uppstart 

Första delen av arbetet används till att välja ut de lösningar som har störst potential. 
Detta ska göras genom litteraturstudier samt en enkätundersökning där flera 
sakkunniga personer har möjlighet att framföra sina åsikter av vad som bör undersökas 
närmare och vad de inte tror på.  

Litteraturstudie 

Litteraturstudien ska vara grundstommen i arbetet. Här skall först en allmän bild av 
problemet fås. Därefter ska en strukturerad inläsning ske angående fukt- och 
värmetransport, samt om kyrkans förutsättningar och lagstiftning. Fokus sätts på 
krypgrunden där klimatet behöver förbättras. Effekterna utav det dåliga klimatet 
studeras. 

Problemformulering 

För att få bättre förståelse för hur problemet ska åtgärdas är det viktigt att först förstå 
grundproblemet. Därför ska problemets egenskaper och dess uppkomst undersökas. 

Enkätstudie 

Varje lösning presenteras kort och objektivt för respektive expert, dels för att få åsikter 
om lösningarna i sig, dels angående fler lösningar alternativt förändring av lösningarna. 
Synpunkterna sammanställs för att underlätta vägningen mellan de olika möjligheterna.  

Val av lämpliga lösningar 

En vägning av information ifrån litteraturstudien samt från enkätstudien ska ligga till 
grund för valet av lösningar som skall simuleras. Lösningar skall definieras väl för att 
tydliggöra vad åtgärden innebär.  

3.2 Fas 2 – Simulering 

Det primära målet för denna fas är att få fram simuleringsdata för varje lösning för att 
kunna värdera dem emot varandra. Denna fas behöver sedan göras för varje kyrka 
som skall analyseras  

 Utförande av lösning 

Varje lösning måste vara praktiskt genomförbar i varje kyrka. Därför måste en plan av 
hur den kan implementeras i kyrkan fastställas, detta mestadels genom 
okulärbesiktning.  
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Mätvärden 

Mätningar görs under en längre period. Dessa jämförs sedan med simulering utav 
grundfallet för att validera simuleringens resultat. De ger även viss grunddata till 
handberäkningarna.  

Simulering i IDA ICE 4.0 

Simuleringen är det verktyget som främst skall användas för att få fram resultat för 
vidare bearbetning. Data från simuleringen används för att undersöka nyttan av 
lösningen. 

Beräkningar 

Med hjälp av beräkningar kan simuleringen stödjas, samt behöver vissa lösningar 
handberäknas i de fall då IDA inte räcker till.  

3.3 Fas 3 – Avvägning 

Varje lösning, tillsammans med varje specifik kyrka, skall vägas på ett sådant sätt att 
man allmänt kan beskriva ett tillvägagångssätt för att lösa problemet. 

Kyrkans egenskaper 

Faktorer som skiljer och liknar varandra hos kyrkorna måste identifieras, framför allt 
ur perspektivet med simuleringsdata. Vilka typer av lösningar fungerar bra i vilka typer 
av kyrkor.  

Simuleringsresultat 

Resultaten av simuleringarna kommer att vara den främsta källan till hur väl 
lösningarna uppnår ett bättre klimat.  

Bevarande  

Lösningarna måste även ta hänsyn till kulturhistoriskt viktiga aspekter hos kyrkan. Av 
betydelse är att kyrkans ursprungliga konstruktion inte förändras så att dess historiska 
värde inskränks. 

Ekonomi 

För samfälligheten behöver det vara ekonomiskt rimliga lösningar, utan varken 
förstora investeringskostnader som driftskostnader. Lösningarna måste vägas till sin 
nytta, och beror således även på utnyttjningsgraden av kyrkan.  
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Långsiktighet 

Åtgärden bör vara hållbar en längre tid. Därför är detta en viktig aspekt. En lösning 
som gör ett stort ingrepp i kyrkan måste vara väl utvärderat så att den i framtiden inte 
förstör kyrkan.  

Analys 

Analysen går ut på att väga samman alla för och nackdelar med de olika lösningarna, 
samt att finna vilka faktorer som är karakteriserande för detta. Detta ska därefter 
mynna ut i en allmän angreppsmodell. 

Angreppsmodell – Lämplig lösning 

Med hjälp av analysen ska även en angreppsmodell, eller särskilt viktiga faktorer pekas 
ut, vilket kan förenkla och underlätta arbetet med förebyggande klimatåtgärder för 
krypgrunder i kyrkor. Utifrån analysen ska den mest lämpade lösningen för kyrkan 
rekommenderas.  
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4. Resultat 

4.1 Gräns för mögeltillväxt 

Baserat på att uppkomsten av kloranisoler härstammar från mikrobiell nedbrytning av 
klorfenoler, i analogi med Hill, Hocking och Whitfield (1995), och att dessutom en av 
dessa svamparter har identifierats i Öja Kyrka, anses det klart att den mikrobiella 
aktiviteten är problemet i sammanhanget. Förhindras detta så stoppas även bildandet 
av de illaluktande kloranisolerna, samt att ett bättre klimat kommer skapas för 
byggnaden i allmänhet och krypgrunden i synnerhet.  

En generell gräns för mögeltillväxt vid en viss relativ luftfuktighet baseras egentligen 
inte på problemets egenskaper utan på okunskap inom området, och är därmed i 
enlighet med den via miljöbalken etablerade försiktighetsprincipen. Men eftersom 
mögel inte kan växa vid vissa betingelser bör dessa förhållanden anges som kritisk 
gräns, se figur 4.1.1.  
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Figur 4.1.1. Gränser för mögeltillväxt enligt olika rapporter. Observera att gränserna endast anger 
att mögel kan börja tillväxa under dessa förhållanden.  

Hukka och Viitanen (1999) anger 80 % relativ luftfuktighet, än högre vid temperaturer 
under 20°C, som ett minimikrav för mögeltillväxt, men har endast tagit hänsyn till 
mögeltillväxt på ytan av gran- och tallprover. Över 150 mögelarter är beaktade i 
bestämningen av gränsen för mögeltillväxt av Sedlbauer (2001), därtill har urvalet inte 
tagit hänsyn till något specifikt material utan endast att mögelarterna återfinns i 
byggnadskonstruktioner. Sedlbauers gräns behöver inte motsäga Hukka och Viitanen 
forskning, utan deras data är inkluderat inom Sedlbauers område för mögeltillväxt. 
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Av detta resonemang utnämns Sedlbauers gräns för mögeltillväxt till den gräns vilken 
denna studie kommer baseras på.  
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Figur 4.1.2 Relativ luftfuktighet som funktion av temperatur samt hur ångkvoten förhåller sig till 
dessa. 

Det finns inget samband mellan mögeltillväxt och ångkvot, se figur 4.1.2. Mögeltillväxt 
kräver alltså ingen absolut mängd vatten utan beror på ett mer komplext samband.  

Styrningen av aktiva lösningar bör således ske efter mögeltillväxt framför termo- och 
hygrostatstyrning. Detta ger en mer energioptimerad styrning som garanterar en 
mögelfri miljö.  

4.2 Mätdata 

Mätningarna i Öja Kyrka utfördes med fyra loggrar under perioden 10e november 
2009 och 20e april 2010. Loggrarna var av typen Gemini Tinytag Ultra 2, som kan läsa 
av temperatur i intervallet -25 till 85°C med noggrannheten 0,01°C och relativ 
fuktighet i intervallet 0 till 95 % med noggrannheten 0,3 %. Utomhustemperaturen 
loggades vid Växjö Domkyrka med en Gemini Tinytag Plus 2, med liknande 
egenskaper som Ultra 2. En översikt över placeringen av loggrarna i kyrkan finns i 
bilaga 2. 

Termostaten för uppvärmningssystemet reglerades runt den 29e december 2009, detta 
har gjort att förhållanden i kyrkan förändrades och därför har vi valt att dela upp våra 
mätdata från kyrkan i två perioder, första perioden är 20091110 – 20091231, då 
termostaten var inställd på 18°C. Därefter sänktes termostaten till 12°C, vilket är 
temperaturen för andra perioden 20100101 – 20100420. Detta kapitel redovisar endast 
data för andra perioden, den första periodens mätresultat återfinns i bilaga 3.  



 

30 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

4.2.1 Utomhus 

 

Figur 4.2.1 Logger 525 748, placerad intill 
stuprör på norra väggen av Växjö Domkyrka 
cirka 6 meter över marknivån. Pilen markerar 
placeringen.  

Utomhusmätningar har utförts vid Domkyrkan i Växjö, cirka 6 meter över marken 
(logger 525748), se figur 4.2.1. På grund av att Öja kyrka saknat utomhusloggning har 
dessa data använts. Temperatur och relativ luftfuktighet har mätts under hela 
intervallet. 
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Figur 4.2.2 Temperaturförändring utanför domkyrkan i Växjö under perioden 20100101-
20100420.  

Temperaturen varierade mycket under perioden, se figur 4.2.2. Medeltemperaturen var 
under perioden -0,95°C, som lägst var den -18,2°C och som högst 13,9°C. Tabell 4.2.1 
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visar hur relativ fuktighet och ångkvoten varierade under perioden. Den relativa 
luftfuktigheten var i allmänhet hög och nådde ofta till daggpunkten.  

Tabell 4.2.1 Medel, max och minvärden för temperatur, relativ fuktighet och ångkvot vid mätningen 
vid Växjö Domkyrka under perioden 20100101-20100420.  
 Temperatur °C Relativ fuktighet % Ångkvot g/kg  
Medel -0,95 91,8 3,4 
Min -18,2 24,2 0,7 
Max 13,9 100 7,3 

4.2.2 Kyrksal  

 

Figur 4.2.3 Placering av loggrar i kyrksalen. Till vänster 373293 bakom orgel, bild tagen mot öst. 
Till höger 375777 i ljuskrona, bild tagen mot väst. 

I kyrkan mättes temperatur och relativ luftfuktighet av två loggrar. Den ena var 
placerad bakom orgeln (logger 373293), och den andra i en ljuskrona mitt i kyrkan 
(logger 375777), se figur 4.2.3.  
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Figur 4.2.4 Temperaturförändring i kyrksalen mellan 20100101 – 20100420.  

Temperaturen pendlar mellan 10 och 14°C under i stort sett hela perioden, se figur 
4.2.4. Det är en temperaturskillnad på cirka 0,13°C mellan loggrarna. 
Medeltemperaturen bakom orgeln var 11,6°C och 11,5°C vid ljuskronan under 
perioden. Som syns i figur 4.2.4 minskar frekvensen för temperaturen med tiden, detta 
på grund av den ökande utetemperaturen och det därmed minskade 
uppvärmningsbehovet.  
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Figur 4.2.5 Relativa luftfuktigheten under perioden 20100101-20100420 i kyrksalen. 

Den relativa luftfuktigheten vid de två mätpunkterna följs åt, och pendlar med hög 
frekvens till följd av temperaturändringarna, se figur 4.2.5. Bakom orgeln återfinns den 
relativa luftfuktigheten mellan 27,1 % och 59,4 % med ett medel vid 43,7 %. I 
ljuskronan var den relativa luftfuktigheten som lägst 27,5 % och maximalt 61,8 % med 
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ett medel vid 44,5 %. Ångkvoten i salen varierade för båda mätpunkterna mellan 3,0 
g/kg och 7,0 g/kg med ett medel vid 5,4 g/kg. Knappa 0,007 g/kg skiljde mellan 
loggrarna. Förhållanden i kyrksalen var aldrig sådana att det fanns risk för 
mögeltillväxt. Ångkvoten har beräknats enligt bilaga 4 del 1. 

4.2.3 Krypgrund 

I krypgrunden har temperatur och relativ luftfuktighet loggats vid två olika positioner, 
under pentryt (logger 375776) och under predikstolen (logger 376769).  

 

Figur 4.2.6 Placering av loggrar i krypgrunden. Till vänster 376769 under predikstol, bild tagen 
mot väst. Till höger 375776 under pentryt, bild tagen mot sydöst. 

Loggrarna var placerade på olika sätt i krypgrunden, loggern under pentryt var 
upphängd med buntband i taket, medan loggern under predikstolen var placerad på en 
sten som bjälklaget bars upp av, se figur 4.2.6.  
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Figur 4.2.7 Temperatur i krypgrunden under perioden 20100101 - 20100420. 
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Temperaturen i krypgrunden är ökar något under perioden, se figur 4.2.7. Under 
predikstolen är temperaturen som högst 9,2°C, och som lägst 0,2°C, med ett medel vid 
5,4°C. I krypgrunden under pentryt är temperaturen maximalt 6,5°C, och lägst 0,0°C, 
och i medel 3,9°C. Temperatur i pentryt som är i genomsnitt något lägre än under 
predikstolen, cirka 1,5°C. 
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Figur 4.2.8 Relativa luftfuktighetens variation i krypgrunden under perioden 20100101 – 
20100420. 

Den relativa luftfuktigheten befanns sig på höga nivåer i krypgrunden, se figur 4.2.8. 
Under predikstolen var den relativa luftfuktigheten i medel 69,9 % och som högst 86,8 
%. Under pentryt var situationen än värre, den relativa luftfuktigheten var i genomsnitt 
20,7 %enheter högre, i medel 90,6 %, och som lägst 71,3 %. En betydande skillnad i 
relativ luftfuktighet finns alltså mellan krypgrunden under predikstolen jämfört med 
krypgrunden under pentryt.  

Ångkvoten är även den högre under pentryt än under predikstolen, 4,0 g/kg jämfört 
med 4,6 g/kg. Exempelvis den andra februari kl 20.38 var förhållandet under 
predikstolen; 4,2°C, 71,0 % RF, 3,6 g/kg. I pentryt var det vid samma tidpunkt; 3,4°C, 
91,2 % RF, 4,4 g/kg. Med andra ord finns det en betydande skillnad i absolut fuktighet 
och relativ fuktighet mellan de två mätpunkterna i krypgrunden. Eftersom 
krypgrunden inte har någon avskärmning utan luften har möjlighet att cirkulera verkar 
denna skillnad väldigt stor, och skulle möjligen kunna förklaras med mätfel. Mätfel 
kunde dock avstyras genom ett test av noggrannheten hos loggrarna, se bilaga 5 för 
laborationsrapport.  

För att bestämma risken för mögeltillväxt i krypgrunden har den relativa 
luftfuktigheten tecknats som funktion av temperaturen. Med detta kan man då även 
rita in gränsen för mögeltillväxt enligt Sedlbauer. Diagram 4.2.9 och 4.2.10 visar 
mögelrisken för hela mätperioden, 20091110 – 20100420.  
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Figur 4.2.9 Risk för mögeltillväxt i krypgrunden under predikstolen mellan 20091110-20100420. 
Punkterna i figur symboliserar mätningarna under predikstolen, en för varje timme under perioden.   

För krypgrunden under predikstolen är cirka 10,4 % av mättillfällena inom riskzonen 
för mögeltillväxt vilket motsvarar 405 h av totala 3886 h som mätperioden består av. 
Mögelrisken har beräknats enligt bilaga 4 del 2. Figur 4.2.9 visar situationen för 
krypgrunden under predikstolen.  
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Figur 4.2.10 Risk för mögeltillväxt i krypgrunden under pentryt mellan 20091110-20100420. 
Punkterna i figur symboliserar mätningarna under pentryt, en för varje timme under perioden.   
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I figur 4.2.10 är det tydligt att risken för mögel är överhängande, cirka 70,9 % av 
mätpunkterna befinner sig innanför gränsen för mögeltillväxt i krypgrunden under 
pentryt.  

En jämförelse av figur 4.2.9 och 4.2.10 gör att man tydligt ser att det är nästan sju 
gånger större risk för mögeltillväxt under pentryt än under predikstolen. Notera även 
att detta är under vinterperioden, som vanligtvis är den torrare perioden av året i 
krypgrunder.  

4.3 Simulering 

I denna del beskrivs de förutsättningar och inställningar som ligger till grund för 
klimatsimuleringen i IDA ICE 4.0. Villkoren är av största betydelse för att modellen 
ska efterlikna verkligheten, eftersom programmet utgår ifrån villkoren i sina 
beräkningar. Mer detaljerad information om valda värden presenteras i bilaga 6. 

4.3.1 Beskrivning av Simuleringsprogram 

EQUAs simuleringsprogram (2010) IDA ICE v4.0 (IDA Indoor Climate and Energy) 
nyttjades utmed studien för att väga olika lösningars potential att förbättra klimatet i 
krypgrunden.  

Verktyget IDA ICE är ett beräkningsprogram som återger en verklighetstrogen analys 
av det termiska inomhusklimatet av de individuella rummen, samt beräknar den totala 
energiförbrukningen för byggnaden i sin helhet. Verktyget kan dessutom undersöka 
flera olika parametrar så som luftflöden, värmeutbyte, relativ luftfuktighet för att 
nämna några. Information från resultatet kan sedan bearbetas i Excel.  

Programmet är uppbyggt av flertalet formulär som fylls i för att ge simuleringen de 
värden som krävs för beräkning. En styrka med verktyget är den visuella aspekten. 
Användaren kan utmed modelleringen arbeta med en 3D modell av objektet vilket 
underlättar processen och förbättrar helhetsuppfattningen.  

4.3.2 Inledande beskrivning 

I klimatmodellen Öja kyrka, skapades inledningsvis byggnadens omgivande exteriör 
och detta gjordes med ritningar av objektet från Växjö kyrkliga samfällighet, se bilaga 
2. 

Kyrkan orienterades med kyrktornet mot öst vilket är av vikt då programmet även tar 
hänsyn till solinstrålning. Konstruktionsmässigt förenklades kyrkans utformning och 
delades därmed in i två klimatzoner, krypgrund och kyrksal. Kyrksalens invändiga 
konstruktion utformades så att möbler och invändiga byggnadsdelar som exempelvis 
bänkrader, orgel läktare och altare ligger med som faktor. Vidare förenklades kyrkans 
utformning så att sakristian samt vapenhus med ovanliggande kyrktorns inte ingår i 
modellen, då de ej angränsar till krypgrunden. 

Med transmissionsberäkning, se bilaga 7, har den verkliga energi förbrukningen i Öja 
kyrka jämförts med simuleringsmodellens energiförbrukning. Enligt Tarstad (2010) 
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tilldelas 72 % av Öjas kyrkfastighets totala energianvändning kyrkbyggnaden och av 
fakturor är elpriset 1,37 kr per kWh. Beräkningarna tyder på att modellen har en lägre 
energianvändning än vad de verkliga uppgifterna redovisar. Detta kan till stor del 
förklaras av att modellen får ett mindre klimatskal genom förenklingarna. En radiator 
stående i tornrummet har varit inställd på maximal effekt mer eller mindre dygnet runt 
under mätperioden. Detta tillsammans med det minskade klimatskalet gör att 
beräkningarna stämmer överrens med den verkliga energiförbrukningen, se bilaga 7. 
Samtliga energimängder redovisade i rapporten kommer vara korrigerade efter detta, 
vilket innebär att de är så nära verkligheten som möjligt. Det skall dock noteras att det 
råder viss osäkerhet då mätdata bara finns för delar av året, därmed bör 
energimängderna mest användas i jämförelseavseende än som absolut fakta.  

 

 

Figur 4.3.1 Klimatmodell av Öja kyrka i programmet IDA ICE 4.0. 

Modellen av Öja kyrka som illustreras i figur 4.3.1 visar resultatet av kyrkans 
utformning i simuleringsverktyget. De fastställda zonerna kyrksal med underliggande 
krypgrund samt fönster, kattgluggar och radiatorer kan urskiljas i figuren. 

För att minimera felaktigheter från utomhusförhållanden har mätdata från logger 
525748 vid Växjö Domkyrka använts i simuleringarna vid skapandet av grundmodellen 
till skillnad från normalårsförhållandena.  

4.3.3 Väggar 

Utformning av väggarna i simuleringsprogrammet genomfördes efter av besiktningen 
erhållen information samt efter dimensioneringen från skissen av byggnaden i bilaga 2.  

Mätning av väggarna med lasermätare och tumstock, samt uppgifter från ritningar gav 
väggarna en tjocklek på 1,2 m. Materialsammansättningen hos kyrkans stenväggar av 
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natursten fogat med fogmassa och på väggarnas interiör och exteriör finns även ett 
mindre lager puts. Sammansättningen ger byggnaden en konstruktion som blir mindre 
känslig för variationer av utomhustemperaturen. Enligt Andersson (2010a) är en 
lämplig värmekonduktivitet för en sådan sammansättning 0,5 W/(m*K). För att 
representera väggarnas materialsammansättning valdes tegel med ett tunt skikt puts 
som fanns bland IDAs standardmaterial som gav liknade värmekonduktivitet. 

Utmed väggarna i modellen placerades fönster. Kyrkans fönster var dåligt isolerade 
men bestod dock av två glas med en mellanliggande luftspalt och även detta 
efterliknades i grundmodellen. 

Utmed krypgrundsväggarna tillsattes ventiler, kattgluggar, vars dimensioner och 
placering fastställdes under besiktning. 

4.3.4 Tak 

Kyrkans vindskonstruktion undersöktes i samband med besiktningen. Det noterades 
att vinden var relativt oisolerad med enbart ett isoleringsskikt bestående av träspån 
med varierande tjocklek, cirka 50-100 mm. Under isoleringsskiktet påträffades tunnare 
täckskivor som isoleringen vilade på och inifrån vinden vilade kyrkans yttertak på 
uppreglade träbalkar. I simuleringen förenklades vinden så att kyrkans valv låg i direkt 
angränsande till yttertaket så att vindsutrymmet helt försummades. Ytterligare 
förenklades valvets utformning så att dess konstruktion ersattes av två sluttande 
takdelar.  

Med dessa förutsättningar användes IDAs standardtak samt att taket tillgodosågs med 
något bättre värmeisoleringsförmåga. Takets inverkan på kyrkans klimat undersöktes 
inte ytterligare då denna studie i stort inriktar sig på krypgrunden.  

4.3.5 Bjälklag och markförhållanden 

Kyrkans golv undersöktes under besiktningen. Golvet är ett träbjälklag och det fanns 
ett cirka 200 mm tjockt isoleringsskikt av mineralull. I simuleringsmodellen valdes 
material för respektive del av bjälklaget och golv från IDAs materialbibliotek. Bilaga 6 
redovisar specifikationer för golv och bjälklag. 

Krypgrundens mark- och jordtemperatur styr delvis lufttemperaturen i krypgrunden 
samt att markens kapillära stigkraft påverkar den totala ångkvoten i grunden. 
Information om rådande förhållanden och fukttillskottet från marken var dock svårt 
att finna då ingen utförlig markundersökning hade genomförts runt Öja kyrka. Några 
generella förutsättningar verkar ej finnas, enda sättet att undersöka 
markfuktsförhållanden närmare är via en grundvattensnivåmätning som helst bör 
sträcka sig över en längre period, enligt Togerö (2010), Larsson (2010) och Wisbrant 
(2010). I simuleringsprogrammet valdes det därmed att låta programmet självt beräkna 
lämpliga jordtemperaturer.  
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4.3.6 Uppvärmningssystem 

Enligt objektbeskrivningen i kapitel 1.5 består Öja kyrkas värmesystem av 
direktverkande el och vid besiktningen uppmättes den installerade effekten från 
kyrksalens samtliga elradiatorer till 46 kW. Med besiktningen som stöd placerades 
modellens radiatorer på följande sätt. Fyra radiatorer placerades under fönstren längst 
med modellens väggar. Bänkvärmarna kunde inte placeras på samma sätt som i 
verklighen utan förenklas till en radiator på vardera kortsida med samma totala effekt. 
Orgelläktarens radiatorer slogs samman och en radiator placerades på övre delen av 
modellens östra kortsida. 

Värmestyrningen hos uppvärmningssystemet ställdes så att temperaturen radiatorerna 
strävade efter att hålla konstant temperatur vid 12°C, vilket var rådande 
temperaturinställning i kyrksalen under perioden 20100101-20100420. 

4.3.7 Ventilation i kyrksal och krypgrund  

Fukttransport från utomhusluften till krypgrunden styrs av luftflödena och enligt 
Lagerstedt (1971) uppskattas luftomsättningen i en kyrksal till 0,1 omsättningar per 
timme, denna luftomsättning används även av Broström (1996). Boman (2010) har 
uppmätt luftomsättningar i kyrksalar och menar att 0,1 till 0,15 är ett mycket vanligt 
resultat. I simuleringen användes därmed en luftomsättning på 0,1/h i kyrksalen. 
Något allmänt samband mellan luftflödena i kyrksalen och krygrunden har inte funnits 
i någon litteratur och därför kan inte krypgrundens luftomsättning generaliseras. 

I simuleringar med modellen gjordes en fallstudie med olika luftomsättningar för 
krypgrunden som sedan jämfördes med mätdata för att finna en rimlig omsättning. I 
samtliga fall undersöktes det hur krypgrundens lufttemperatur och relativa 
luftfuktighet påverkades av att förändra luftomsättningen. 

Första fallet granskade en luftomsättning på 0,1/h i krypgrund för att undersöka om 
den rådande luftomsättningen är den samma som i kyrksalen. I andra fallet ansattes en 
mycket högre luftomsättning, detta genom att förutsätta att luftflödena i kyrksal och i 
krypgrund var lika stora. Med dessa förutsättningar beräknades omsättningen i detta 
fall till 1,417/h i krypgrunden. För att skapa en uppfattning om hur grundens 
lufttemperatur samt relativa luftfuktighet förhölls sig mellan dessa luftomsättningar 
valdes luftomsättningarna 0,5/h och 1,0/h, där 0,5/h även är normen för bostäder. 
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Figur 4.3.2. Olika luftomsättningar simulerade utmed perioden 20100101-20100420. Mätdata 
från 375769 predikstol tecknad med tjock linje. Ovan: Temperaturens variation under perioden. 
Nedan: Relativ luftfuktighetsförändring under perioden.  

I figur 4.3.2 illustrerar krypgrundens lufttemperatur och relativ luftfuktighet vid de 
valda luftomsättningarna. Närmare studier av krypgrundens loggerdata för denna 
period kan göras i bilaga 3. Diagrammen beskriver övergripande hur förhållandena 
förändras under perioden och graferna symboliserar de olika luftomsättningarna. Det 
framgår att en låg omsättning medför en högre temperatur och därmed en lägre relativ 
luftfuktighet. Exempelvis ger omsättningen 0,1 i genomsnitt en temperatur på 1,97°C 
över den uppmätta medeltemperaturen på 5,4°C, dessutom blir den relativa 
luftfuktigheten 21,5 %enheter lägre. 
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Figur 4.3.3 Genomsnittlig procentuell avvikelse för lufttemperatur och relativluftfuktighet 
från mätdata som funktion av luftomsättning i krypgrunden.  

Den simulerade luftomsättningen skall efterlikna mätdata både gällande temperatur 
och relativ luftfuktighet. Därför har den genomsnittliga procentuella avvikelsen 
beräknats för de olika luftomsättningsfallen, se figur 4.3.3. En summering av 
avvikelsen från temperatur och relativ luftfuktighet ger den totala avvikelsen. Den 
visar att luftomsättningen 1,0/h är minst avvikande från mätdata. Av resonemanget 
blir således 1,0/h den krypgrundsomsättning som antas råda i Öja kyrkas krypgrund. 

4.4 Grundmodell 

Föregående kapitel ligger till grund för grundmodellen. I denna del redovisas 
grundmodellens resultat från simulering under ett normalår, till skillnad från 
verifieringen då mätdata från loggrar användes som utomhusdata. Data från 
grundmodellssimuleringen används sedan utmed studien som referens för bedömning 
av olika lösningsförlags potential att förbättra klimatet i krypgrunden.  

I simuleringen används luftomsättning, 1,0/h i luftomsättning i krypgrunden samt 
0,1/h luftomsättning i kyrksalen vilket fastställdes i kapitel 4.3.7. 
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4.4.1 Kyrksal 
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Figur 4.4.1 Kyrksalens klimat under ett normalår. Överst; lufttemperatur. Underst: relativ 
luftfuktighet. 

I enlighet med temperaturdiagrammet hos kyrksalen i figur 4.4.1 ökar temperaturen i 
kyrksalen under sommarmånaderna allt eftersom temperaturen utomhus ökar. Under 
årets andra månader, vid vilka det finns behov för uppvärmning, blir temperaturen 
styrd efter modellens värmeregleringssystem. Lufttemperaturen i kyrksalen varierar 
under året från minimalt 10,6°C till maximalt 30,4°C. Från undre delen av figur 4.4.1 
ses den relativa luftfuktighetens variation som i medel blir 42,8 % under perioden. 
Salens ångkvot under året blir i medel 5,0 g/kg. 
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Figur 4.4.2 Andel av årets samtliga timmar som ligger i respektive utanför riskgränsen för 
mögeltillväxt. 

Kyrksalens risk för mögeltillväxt i simuleringsmodellen åskådliggörs i figur 4.4.2. Av 
alla årets dagar befinner sig 0.25 % innanför riskgränsen, vilket motsvarar 22 timmar.  
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4.4.2 Krypgrund 
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Figur 4.4.3 Simuleringsdata från krypgrunden under ett normalår. Överst: lufttemperatur. Underst: 
Relativ luftfuktighet. 

Krypgrundens resultat redovisas i figur 4.4.3 och i övre delen återges temperaturens 
variation under det simulerade året. Lufttemperaturen var som lägst 0,4°C och som 
högst 18,8°C. Medeltemperaturen från simuleringen blev 8,6°C under året. 
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I undre delen av figur 4.4.3 syns hur luftens relativa fuktighet varierar under året. I 
krypgrunden är den relativa luftfuktigheten betydligt högre än i kyrksalen och i medel 
är den 67%. Ångkvoten i krypgrunden fastställs till 5,0 g/kg. 
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Figur 4.4.4 Risk för mögeltillväxt i krypgrunden. 

Resultaten visar att risken för mögeltillväxt är betydligt större i krypgrunden än i 
kyrksalen. I krypgrunden befinner sig 23,5 % av alla mätpunkter innanför riskgränsen 
till skillnad från kyrksalens 0,25 % ,se figur 4.4.4 samt figur 4.4.2. 

För krypgrunden överstigs riskgränsen för mögeltillväxt 54 gånger under året, under 
intervallet 12/3-6/12. Medellängden utav perioderna innanför riskområdet är 1,6 
dagar, och den längsta sammanhängande perioden varade i 14,7 dagar mellan den 
13/7-28/7, se bilaga 8. 

4.4.3 Energiförbrukning 

Under månaderna juni, juli, augusti och september tillfördes ingen värme till kyrksalen 
via värmesystemet. Totalt tillfördes 54 300 kWh till värmesystemet under året. 

4.5 Intervjumatris 

Intervjuerna utförda med Wisbrant (2010), Palmblad (2010), Broström (2010) och 
Bengtsson (2010) resulterade i intervjumatrisen som återfinns i bilaga 9. Matrisen har 
till viss del legat till grund för de undersökta lösningarna som utreds i kapitel 4.6.  
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4.6 Undersökta lösningar 

Elpriset för samtliga lösningar har satts till 1,37 kr/kWh, vilket räknades fram ur 
elräkningarna för Öja kyrka. 

4.6.1 Sorptionsavfuktare med tätning och markisolering 

Funktion  

Sorptionsavfuktaren uppfanns av svenske Carl Munters på 1950-talet. En 
sorptionsavfuktare nyttjar principen att varm luft kan bära mer fukt än kall. 
Processluften, luften ifrån utrymmet, körs genom en roterande skiva med åtskilliga 
tunna blad. Bladens yta är försedda med ett vattenabsorberande ämne som binder 
fukten i luften. Den torra luften fläktas sedan tillbaka in i utrymmet. När skivan sedan 
roterar kommer den in i ett avgränsat område där varmare luft strömmar igenom. 
Eftersom denna luft är uppvärmd så kommer tar den upp fukt ifrån skivorna som 
således torkas. Denna fuktiga luft leds ut ur byggnaden.  

Ingen kondensering krävs vilket gör att avfuktaren kan köras ända ner till –20°C, och 
upp till 40°C. Avfuktningskapaciteten blir sämre med lägre temperatur och lägre relativ 
luftfuktighet. 

Kapacitet  

Krypgrunden i en kyrka är relativt stor vilket kräver en avfuktare med större kapacitet 
än för en vanlig villakrypgrund. Som specificerat i bilaga 6 har den utvalda avfuktaren 
en avfuktningskapacitet på 1,4 kg/h vid 12°C och 80 % relativ luftfuktighet. Den kan 
anvfukta en luftmängd på 300 m3/h och kräver då ett regenereringsflöde på 60 m3/h.  

Avfuktaren är inte särskilt underhållskrävande, som angivet i bilaga 6 rekommenderas 
det att man rengör eller byter filter var 3-6 månad. Avfuktaren använder ett 
standardfilter av typen EU3. 

Styrning mot gränsen för mögeltillväxt enligt Sedlbauer (2001) beräknas teoretiskt men 
det finns liknande utrustning som styr efter samma princip på marknaden, exempelvis 
den angiven i bilaga 6.  

Placering  

Avfuktaren kräver en del kanaldragningar. För regenereringsluften finns två möjliga 
källor, antingen direkt från inomhusluften eller ifrån en väggsida, då bör en sida med 
liten belastning av människor och liknande väljas eftersom lukter följer med luften. 
Om man tar direkt ifrån utrymmet blir kanaldragningarna mindre, dessutom får man 
ett vagt undertryck i utrymmet. Våtluften bör sändas ut på den väggsida med minst 
fuktkänsliga detaljer i närheten utanför. Den torra luften bör släppas ut i utrymmet så 
långt ifrån avfuktaren som möjligt för att uppnå bästa avfuktningseffekt vilket också 
kräver rördragning. Kanaldragningen görs med oisolerade spirorör med ø = 200 mm, 
vilket är en lämplig dimension för avfuktarens luftflöde.  Det är av vikt att 
cirkulationen är god i krypgrundsvolymen för att hela krypgrundsvolymen ska 
avfuktas. 
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Olsson (2010) och Andersson (2010b) rekommenderade även en isolering mot marken 
samt tätning av kryprumsväggar. Detta kräver att allt organiskt material på marken i 
krypgrunden förs bort. Isoleringen som används är specificerad i bilaga 6.  

Eftersom all installation sker i krypgrunden är ingreppet mot de kulturhistoriskt 
värdefulla delarna av kyrkan minimala.  

Princip 

Genom att täta och markisolera vill man minska fukttillskottet från mark och uteluft. 
Sorptionsavfuktaren sänker ångkvoten i luften vilket resulterar i att den absoluta 
fuktigheten sänks. Åtgärden utförs direkt i krypgrundens klimatzon.  

Simulering 

Endast isolering och tätning var möjlig att utföra i simuleringen. Avfuktarens drifttid 
beräknas för hand. Tätningen bestäms till att ändra omsättningen från 1,0/h till 
0,05/h, det vill säga en 95 % förbättring.  
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Figur 4.6.1 Temperatur i Öja kyrkas krypgrund med och utan markisolering och tätade kattgluggar.  

Temperaturen blir något jämnare av en minskad luftomsättning och markisolering, se 
figur 4.6.1. Medeltemperaturen ökar bara med 0,9°C under året medan den lägsta 
temperaturen ökar från 0,45°C till 5,7°C. Den högsta temperaturen sjunker med 3,7°C 
från 18,8°C till 15,1°C.  
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Figur 4.6.2 Relativ luftfuktighet under året.  

Den relativa luftfuktigheten påverkas inte lika mycket av marktäckningen och de tätade 
kattgluggarna, se figur 4.6.2. Medelluftfuktigheten minskar ifrån 67,1 % till 63,7 %. I 
absolut fuktighet är inte heller skillnaden särskilt stor, 5,06 g/kg i grundfallet mot 4,94 
g/kg med marktäckning och isolering. Dock minskar som sagt tätningen och 
markisoleringen fukttillskottet, vilket sänker arbetsbelastningen för en avfuktare.  
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Figur 4.6.3 Mögelrisk under året med tätning och isolering. 

Risken för mögeltillväxt ökade en aning med tätning och isoleringen jämfört med 
grundfallet, antalet timmätningar i riskzonen ökade från 23,5 % till 24,1 %, se figur 
4.6.3. Det finns risk för mögel under perioden 8/6-11/10. Vid 16 tillfällen överskrids 
gränsen för mögeltillväxt, varav den längsta ihållande perioden är mellan 14/7-13/9, 
drygt 60 dagar, se bilaga 8.  
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Drifttiden för avfuktaren antas vara tiden som förhållandet i krypgrunden befinner sig 
inom riskzonen för mögeltillväxt. Avfuktaren jobbar genom att sänka ångkvoten. 
Antalet mätpunkter i riskzonen är 2112. Ångkvoten är i medel 0,90 g/kg över gränsen 
för mögeltillväxt, vilket alltså innebär att avfuktaren behöver avfukta 0,90 g/kg för att 
hamna precis på gränsen.  

Medeltillståndet innanför riskområdet är 12,5°C och 88,7 % relativ luftfuktighet. Vid 
dessa förhållanden har avfuktaren en kapacitet på cirka 1,4 kg/h enligt bilaga 6. Vid 
12,5°C har luft en densitet på 1,24 kg/m3, vilket ger en luftmängd på 341 kg i 
krypgrundsvolymen 275,4 m3. Per timme sänker således avfuktaren fuktigheten med 
4,4 g/kg luft i krypgrunden, och därmed behöver den vara i drift i 12,3 minuter för att 
sänka ångkvoten med 0,90 g/kg i hela utrymmet. Med effekten 2,1 kW kräver 
avfuktaren således en energimängd om 907 kWh per år.  

Kostnad  

Kostnaden för denna lösning blir enligt tabell 4.6.1.  

Tabell 4.6.1 Investering och driftskostnad för avfuktare. 
 Pris (SEK exl moms) Källa 

INVESTERING   
Munters MCS300 28 500 Olsson (2010) 
Nisolex markisolering  
(468 m2) 

16 740 Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB 
(2010) 

HygroPro Styrning  1 580 Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB 
(2010) 

200 mm spirokanal (36 m) 5 436 Wikells byggberäkningar AB (2009) 
Installation 52 256 Schablonvärde1 

Totalt 104 512  
DRIFT   
Elförbrukning 1 239 907 kWh/år 
EU3 filter 135 Ventilationsfilter.net (2010) 
Totalt årligen 1 374  

1Schablonmässigt bedömd till materialkostnaden. 

4.6.2 Elradiator med tätning och markisolering 

Princip 

Genom att installera elradiatorer i krypgrunden uppnås en högre temperatur och 
därigenom sänks den relativa luftfuktigheten, dock kvarstår den absoluta fuktigheten. 
Marktäckning och tätning ska minska tillförseln av fukt. Lösningen ämnar till att 
åtgärda klimatet direkt i krypgrunden. 

Placering  

Istallationen berör enbart krypgrundsutrymmet och påverkar således inga 
kulturhistoriska värden nämnvärt.  

Det är av vikt att cirkulationen i grunden är bra, så att värmningen tillgodoser hela 
krypgrundsvolymen. Isolering av mark och tätning av kattgluggar utförs för att minska 
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energiförlusterna i grunden. Detta gör att uppvärmningensbehovet minskar, och 
åtgärden blir mer energieffektiv. Isoleringen är specificerad i bilaga 6. 

Simulering 

Radiatorn har inte kunnat simuleras på grund av att styrningen ska ske efter gränsen 
för mögeltillväxt, vilket vi inte kunde göra i simuleringsprogrammet.  

Samma basmodell med tätning och marktäckning som användes i åtgärdsförslaget för 
avfuktaren har använts för denna lösning, se kapitel 4.6.1.  

Förhållanden i zonen för mögeltillväxt är i genomsnitt 12,5°C och 88,7 % relativ 
luftfuktighet, detta förhållande ger en ångkvot 7,98 g/kg. Med en konstant ångkvot 
behöver man värma till 14,5°C, och man får då en relativ luftfuktighet till 78,0 %, för 
att nå precis till gränsen för mögeltillväxt.  

Uppvärmning av krypgrundsluften, beräknas enligt ekvation 8 vilket resulterar i en 
energimängd på 2 800 kWh, se bilaga 4 del 3. Effektbehovet beräknades till 3,1 kW, se 
bilaga 4 del 3 för detaljer.  

Kostnad  

Kostnaden för att nyttja åtgärden att placera en elradiator i krypgrunden redovisas i 
tabell 4.6.2.  

Tabell 4.6.2 Kostnadskalkyl för åtgärden elradiator.  
 Pris (SEK exl moms) Källa 
INVESTERING   
Elradiator 2st  2 000 W1 6 000 Björklund (2010) 
Nisolex markisolering  
(468 m2) 

16 740 Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB 
(2010) 

HygroPro Styrning  1 580 Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB 
(2010) 

Installation 24 320 Schablonvärde2 

Totalt 48 640  
DRIFT   
Elförbrukning 3 800 2 800 kWh 
Driftskostnad per år 3 800  

1Överdimensioneras något. 
2Schablonmässigt bedömd till materialkostnaden. 

4.6.3 Ventilation och värmning med tätning och markisolering 

Funktion  

Ett avfuktarsystem för krypgrunden som kombinerar direkt uppvärmning via 
värmeslingor med effektiv ventilation är en möjlig lösning, exempelvis trygghetsvakten 
pro-X. Ventilationen styrs efter fuktighetsskillnaden mellan uteluften och luften i 
krypgrunden, när det är torrare i utomhusluften än i grunden ventilationen. 
Ventilationen används i första hand, men räcker inte den till för att torka ut 
krypgrunden används värmeslingorna. 
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Kapacitet 

Bergsten (2010) anser att den lämpligaste lösningen för en så pass stor krypgrund är 
sex värmeslingor á 550 W, samt två fläktar med en kapacitet á 400 m3/h. Enligt 
Trygghetsvakten (2009) är fläkten den känsligaste delen i systemet, och den bör 
kontrolleras varannan månad. Före och efter varje sommar bör man kontrollera 
utrustningen och grunden, att sensorer och systemet fungerar samt mäta fuktigheten 
med annan mätutrustning för att verifiera att klimatet är bra.  

Placering 

Värmeslingornas centralenhet skall placeras mot norr och slingorna dras först och 
främst längs alla ytterväggar där nord- och västsidan är högst prioriterad. Fläkten bör 
placeras så att den inte stör uteplats eller liknande, inomhus skall man normalt inte 
höra fläkten vid drift.  

Värmeisolering kan sänka energiåtgången för värmeslingorna enligt Bergsten (2010), 
men tack vare fläktstyrningen är systemet inte så känsligt mot värmetrögheten 
eftersom man har minimalt fukttillskott då krypgrunden är kallare än sin omgivning. 
Tätning av kattgluggar bör göras för att maximera effektiviteten för fläktarna. 
Marktäckning är också önskvärd för att minimera fukttillskottet från marken.  

Princip 

Principen med denna lösning är alltså att utnyttja de tillfällen då den absoluta 
fuktigheten är lägre utomhus än inomhus. Genom att ventilera vid rätt tillfälle kan 
fuktigheten sänkas. Dessutom kombineras detta med tillskottsvärme. Lösningen 
sänker till viss del ångkvoten, men värmer även och därmed sänker den relativa 
luftfuktigheten.   

Simulering 

Trygghetsvakten har tyvärr inte kunnat simuleras i detta arbete, då vi inte känner till 
exakt hur den styrs vilket är avgörande för hur bra systemet fungerar. 

Kostnad  

Kostnad för att installera trygghetsvakten återfinns i tabell 4.6.3. Kostnader för drift 
finns ej eftersom åtgärden inte kunnat simuleras eller beräknas. 

Tabell 4.6.3 Kostnad för åtgärd trygghetsvakten. 
 Pris (SEK exl moms) Källa 

INVESTERING   
Trygghetsvakten Pro-X 20 720 Trygghetsvakten (2010) 
Extra fläkt Trygghetsvakten 2 988 Trygghetsvakten (2010) 
Värmeslinga 4st 17 568 Trygghetsvakten (2010) 
Nisolex markisolering  
(468 m2) 

16 740 Ljungby Fuktkontroll och 
Sanering AB (2010) 

Installation 58 016 Schablonvärde1 

Totalt 116 032  
1Schablonmässigt bedömd till materialkostnaden. 
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4.6.4 Platta på mark 

Funktion 

Genom att ersätta krypgrunden med makadam, isolering och en betongplatta 
förändras förutsättningarna radikalt. Fuktkällorna via uteluften och marken som 
återfinns i den befintliga konstruktionen försvinner helt. Makadam fungerar som 
kapillärbrytande skikt vilket gör att markfukten minskas, dessutom minskas 
ventilationen radikalt vilket gör att grunden borde bli mer fuktsäker än i dagsläget. 

Genom denna åtgärd vill man åstadkomma en lösning mot fuktproblemen som är 
långsiktig och fri från underhåll. 

Konstruktion 

För konstruktionen används Tolg kyrka som förebild. I Tolg kyrka, som ligger drygt 2 
mil norr om Växjö, upptäcktes stora rötsvampsangrepp i början av 2000-talet vilka 
man åtgärdade genom att gjuta igen. Först schaktade man ur cirka 0,4 m under 
befintlig mark i krypgrunden för att sedan fylla utrymmet med tvättat singel, på detta 
lades 200 mm makadam, 100 mm cellplast och därpå 100 mm armerad betong. På 
betongen monterades sedan de gamla golvbrädorna tillbaka.  

Alla kattgluggar murades igen inifrån, dessutom gjordes omfattande dräningsarbeten 
runt om kyrkan, då de var dagvatten som tagit sig in och orsakat skadorna. Mellan 
betongplattan och befintliga väggar placeras gullfiberboard så att plattan kan röra på 
sig.  

Princip 

Platta på mark förhindrar tillförseln av fukt till grunden, samt ersätter material som är i 
riskzonen för mögelangrepp. Krypgrundsutrymmet förändras från grunden. Åtgärden 
utförs i och kring gränserna runt krypgrundens klimatzon.  

Simulering 

För vår simulering har krypgrunden helt tagits bort, och ersatts med konstruktionen 
kungjord ovan. Tvättat singel och makadam har simulerats med samma materialdata, 
se bilaga 6. Detta medför att förehållanden i kyrksalen jämförts med grundmodellen 
eftersom data för krypgrunden saknas. 



 

53 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tid (h)

T
em

pe
ra

tu
r (

°C
)

Betonggrund

Krypgrund

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tid (h)

R
el

at
iv

 L
uf

tf
uk

tig
he

t
  

Grundmodell

Betonggrund

 

Figur 4.6.4. Grafer från kyrksalen för lösningsförslaget betonggrund jämfört med grundmodellen med 
krypgrund. Överst: Förändring av temperatur. Underst: Förändring av relativ luftfuktighet. 

Resultat med simuleringsdata från kyrksalen för lösningsförslaget samt grundmodellen 
visar mycket liten skillnad i temperatur och relativ luftfuktighet, se figur 4.6.4, 
temperaturen under året sjönk med 0,2°C med betonggrund jämfört med krypgrund. 
Den relativa fuktigheten ökade med 0,6 %enheter i genomsnitt. En marginell ökning 
av ångkvoten kan skönjas, 0,007 g/kg. 
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Figur 4.6.5. Mögelrisk i kyrksalen med betonggrund. 

Risken för mögeltillväxt sjönk med betonggrund, se figur 4.6.5. Med krypgrund var 
årsrisken för mögeltillväxt 0,25 % i kyrksalen och 23,5 % i krypgrunden, medan med 
betonggrund är det ingen mätbar risk för mögeltillväxt.  

Från simuleringsdata under året får lösningen en mindre energianvändning än 
grundmodellen. Jämfört med grundmodellen minskade energianvändningen med 2 000 
kWh per år. 

Kostnad  

Kostnaden för att bygga om krypgrunden till en betonggrund var för Tolg 1,2 miljoner 
kr, inkluderat arbete och material. Kyrksalen i Tolg är aningen större, 8 %, än 
kyrksalen i Öja kyrka. I Tolg var inga arkeologiska utgrävningar nödvändiga, samt 
inkluderades inte kostnaden för något nytt värmesystem i summan. Lokalt anknutna 
personer hjälpte till vilket delvis sänkte arbetskostnaden, Lindwall (2010). Dessa 
faktorer kan öka kostnaden för att göra samma lösning i andra kyrkor.  

Den insparade energikostnaden i minskat uppvärmningsbehov blir 2 800 kr/år.  
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4.6.5 Indirekt uppvärmning av kyrkans krypgrund 

Funktion 

Principen med indirekt uppvärmning är att värmeläckage från kyrksalen ska ge 
tillräckligt med värmeenergi för att värma krypgrundsluften till nivåer som gör att 
mögel inte ska bildas. Genom att variera styrning och uppvärmningsintervallet i ett 
värmesystem kan påverkan hos krypgrunden undersökas.   

Princip 

Genom att förändra uppvärmningen i kyrksalen ska krypgrundens klimat förbättras. 
Förändring av temperaturen kommer leda till olika stora energimängder leds genom 
bjälklaget och värmer krypgrunden. Lösningen ämnar således höja temperaturen för 
att sänka relativa luftfuktigheten. Åtgärden utförs i en angränsande zon till 
krypgrunden och inget görs för att minska fukttillskotten till krypgrunden.  

Fallbeskrivning 

Vid undersökning av lösningsförlaget indirekt uppvärmning genomfördes simuleringar 
där flera fall undersöktes. Det kontrollerades vilken inverkan en temperaturhöjning i 
kyrksalen skulle få i krypgrunden. Bjälklagsisoleringens betydelse i sammanhanget 
undersöktes även och grundmodellen som användes som jämförelsefall där 
uppvärmningen är inställd till permanent 12°C i kyrksalen. 

Tabell 4.6.4. Beskrivning av fallstudien. 
Permanent uppvärmning Bjälklagsisolering Beskrivning 
Grundmodell (12/12) Med Konstant temperatur 12°C 
20/20 Med Konstant temperatur 20°C  
12/12 Utan Konstant temperatur 12°C 
20/20 Utan Konstant temperatur 20°C  
Intermittent uppvärmning  12°C grundvärme, 20°C förrättning 
12/20 Utan Förrättning sker en gång i veckan 
12/20  Utan Förrättning sker en gång i månaden 

Beskrivning hur simuleringen av fallen genomfördes presenteras i tabell 4.6.4. 20°C 
antogs vara den högsta temperatur man kan tänka sig ställa in i en kyrka, och således 
den inställning som torde ge mest värmetillskott till krypgrunden. 12°C nyttjades 
eftersom det var den aktuella inställningen i kyrkan, samt att den ligger i det typiska 
intervallet för grundvärme i kyrkor i allmänhet enligt Broström (2010). 

4.6.5.1 Permanent uppvärmning med isolering 

Grundmodellen 

I fallstudien används grundmodellens värden som referens, se kapitel 4.4. Tidigare 
presenterad simuleringsdata från grundmodellens krypgrund gav en medel temperatur 
på 8,6°C och en relativ luftfuktighet på 67,1 %. Andelen av året som var innanför 
riskgränsen fastställdes till 23,5 %. 
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Figur 4.6.6. Mögelrisk i krypgrunden under ett års tid. Uppvärmningen i kyrksalen är inställd på 
konstant 20°C med bjälklagsisolering. 

Då temperaturen i kyrksalen värms upp till konstant 20°C får krypgrundens luft en 
medeltemperatur på 9,6°C och relativ medelluftfuktighet på 63,0 %. Risken för 
mögeltillväxt finns hos 21% av året, se figur 4.6.6. Det är under årets varmare perioder 
som risken för mögeltillväxt är som störst och eftersom mögelrisken finns kvar, 
kvarstår även problemet i krypgrunden. I bilaga 10 kan läsaren förvisa sig om att 
kurvorna hos temperatur och relativ luftfuktighet hos både fall 20/20 och 
grundmodellen inte skiljer sig nämnvärt från varandra. Under sommarmånaderna 
ligger temperaturerna precis intill varandra hos båda fallen, detta förklaras genom att 
uppvärmningen enbart sker via naturlig värmetillförsel under denna period och blir 
således likadan för bägge fallen. 

Perioden för vilket det finns risk för mögeltillväxt är mellan 21/5 och 6/12 och under 
denna period överskred riskgränsen vid 49 tillfällen.  Fallets längsta kontinuerliga 
period innanför riskgränsen var 14,7 dagar och medellängden av perioderna i 
riskområdet var 1,6 dagar. 

Jämförs figur 4.6.6 med figur 4.4.4, mögelrisk för grundmodell, kan det utskiljas att 
mögelrisken inte förändras markant. Antal mätpunkter i riskområdet är 21 % för fall 
20/20, jämfört med grundmodellens 23,5 %, vilket innebär en förbättring med endast 
2,5 %enheter. Denna marginella förbättring av det extra energitillskottet, 53 800 kWh, 
därför undersöks istället vad som händer utan bjälklagisolering. 
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4.6.5.2 Permanent uppvärmning med oisolerat bjälklag 

12/12 oisolerat bjälklag 
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Figur 4.6.7. Mögelrisk under året då uppvärmningen i kyrksalen är inställd på konstant 12°C och 
isolering i bjälklaget negligeras. 

Som synes i förgående fall påverkade inte en temperaturhöjning klimatet i 
krypgrunden nämnvärt. Det bedömdes intressant att undersöka hur temperaturen och 
relativa luftfuktigheten förändrades då bjälklagsisoleringen avlägsnades. 

Fallet 12/12 oisolerat bjälklag simulerades med samma temperaturinställningar hos 
kyrksalen som i grundmodellen samt att bjälklagets isolering togs bort, se figur 4.6.7. 
Resultaten visar att luftens medeltemperatur i krypgrunden ökade till 12,5°C och den 
relativa luftfuktigheten minskade i medel till 52,1 %. Mögelrisken blev 3,4 % av året.  

I fall 12/12 oisolerat bjälklag var det nio tillfällen som var innanför riskgränsen och 
den perioden under året som det fanns risk för mögeltillväxt var från den 26/7 till 
5/12. Längsta kontinuerliga riskperioden under detta intervall var 5,8 dagar och 
medellängden av perioderna i riskområdet var 1,4 dagar. 
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20/20 oisolerat bjälklag 

Då isoleringen inte påverkar värmeöverförningen mellan de två zonerna ökar 
medeltemperaturen i krypgrunden för fall 20/20 med borttagen isolering. 
Medeltemperaturen blir då 16°C och den relativa luftfuktigheten i medeltal blir 42,5 %. 
Risken för mögeltillväxt tilldelas enbart 1,1 % av året, se bilaga 10. 

Under fallet påträffades fyra perioder som låg innanför riskgränsen. Intervallet för 
vilken mögeltillväxt var möjlig var från den 26/7 till den 2/10 och under detta intervall 
var den längsta kontinuerliga perioden 2,2 dagar. Periodernas medellängd innanför 
området var 1,0 dag. 

4.6.5.3 Intermittent uppvärmning med oisolerat bjälklag 

12/20 oisolerat bjälklag - förrättning en gång i veckan 

Permanent uppvärmning till 12°C valdes samt att förrättningstemperaturen ställdes vid 
20°C. Förrättning i detta fall 12/20 sker varje söndag utmed hela året och 
uppvärmning till 20°C påbörjade tio timmar innan förrättning. 

Medeltemperaturen under simulerad period var 12,9°C och den relativa 
medelluftfuktigheten 51 %. 2,7 % av året befann sig innanför riskgränsen, se bilaga 10. 

Fallet 12/20 hade åtta perioder som låg innanför riskgränsen och dessa påträffades 
under intervallet 26/7 till 5/12. Under intervallet var den längsta kontinuerliga 
riskperioden 4,3 dagar och periodernas medellängd var 1,2 dagar innanför området. 

Fall 12/20 oisolerat bjälklag – förrättning en gång i månaden 

I detta fall råder samma förutsättning som i förgående fall dock ändras förrättningarna 
till en gång i månaden. Resultaten från denna simulering redovisas nedan. 

Medeltemperaturen blir då 12,6°C och den relativa luftfuktigheten i medeltal blir 51,8 
%. Risken för mögeltillväxt tilldelas enbart 3,2 % av året, se bilaga 10. 

Under fallet påträffades elva perioder som låg innanför riskgränsen. Intervallet för 
vilken mögeltillväxt var möjlig var från den 26/7 till den 5/12 och under detta intervall 
var den längsta kontinuerliga perioden 4,6 dagar. Periodernas medellängd innanför 
området var 1,1 dagar. 

4.6.5.4 Sammanställning 

I tabell 4.6.5 sammanställs data för samtliga indirekta uppvärmningsfall så att läsaren 
enkelt själv kan jämföra.  
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Tabell 4.6.5. Sammanställning av resultat från simuleringsfallen. 

Fall 

M
edel T

em
p (°C

) 

M
edel R

F
 (%

) 

M
ögelrisk (%

) 

P
erioder m

ed risk 

R
isk 

Intervall 

L
ängsta riskperiod 

(dagar) 

M
edellängd riskperiod 

(dagar) 

Skillnad i 
energikonsum

tion 
(kW

h) 1 

12/12 isolerat 
bjälklag 
(Grundmodell) 

8,6 67,1 23,5 54 12/3-6/12 14,7 1,6 - 

20/20 isolerat 
bjälklag 

9,6 63,0 21,0 49 21/5-6/12 14,7 1,6 53 800 

12/12 oisolerat 
bjälklag 

12,5 52,1 3,4 9 26/7-5/12 5,8 1,4 5 500 

20/20 oisolerat 
bjälklag 

16,0 42,5 1,1 4 26/7-2/10 2,2 1 68 100 

12/20 oisolerat 
bjälklag, 
förrättning 
1ggr/vecka  

12,9 51,0 2,7 8 26/7-5/12 4,3 1,2 12 300 

12/20 oisolerat 
bjälklag, 
förrättning 
1ggr/månad 

12,6 51,8 3,2 11 26/7-5/12 4,6 1,1 7 000 

1 Differensen mellan fallets energianvändning och grundmodellen.  

Kostnad 

Kostnader hos de olika fallen är helt beroende av den tillförda energimängden. I en 
kyrka med ett energisystem som använder elektricitet som energibärare bestäms 
kostnaderna efter rådande elpris. I tabell 4.6.6 redovisas ökad energikostnad för 
respektive fall i förhållande till grundmodellen. 

Tabell 4.6.6 Ökad uppvärmningskostnad för de olika indirekta uppvärmningsfallen jämfört med 
grundmodellen.  

Fall 
Energikonsumtion 
(kWh/år) 

Skillnad mot 
grundmodellen(kWh/år) 

Ökad kostnad 
(kr/år) 

12/12 isolerat bjälklag 
(Grundmodell) 

54 200 - - 

20/20 isolerat bjälklag 108 000 53 800 73 500 

12/12 oisolerat bjälklag 59 700 5 500 7 500 

20/20 oisolerat bjälklag 122 300 68 100 93 100 

12/20 oisolerat 
bjälklag, förrättning 
1ggr/vecka 

66 500 12 300 16 800 

12/20 oisolerat 
bjälklag, förrättning 
1ggr/månad 

61 200 7 000 9 500 
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4.7 Bortvalda lösningar 

Dessa lösningar har varit med i utredningen till viss del, men på grund av faktorerna 
beskrivna nedan är dem inte lika utförligt undersökta som tidigare redovisade 
åtgärdsförslag.  

4.7.1 Passiv avfuktare 

Att med hjälp av salter avfukta krypgrunden har inte utretts vidare. Detta på grund av 
att sorptionsavfuktaren är baserad på denna princip, dock automatiserad. Att nyttja 
salter innebär en del svårigheter, till exempel att veta när de behöver bytas ut eller 
torkas. När de är mättade är svårt att fastställa eftersom fuktigheten varierar under 
året, dessutom medför det mycket merarbete vilket inte är önskvärt. Skulle det slarvas 
med bytandet så försvinner nyttan helt och det dåliga klimatet i grunden består.  

Lösningen har dock visat sig effektiv i mindre skala i slutna utrymmen, såsom i 
containrar och husvagnar.  

4.7.2 Undertryckshållning 

Undertryckshållning har inte undersökts närmare. Det finns viss forskning angående 
denna lösning var det gäller krypgrunder i villor. Vår uppfattning är att det är en 
lösning som bara motverkar följderna av fuktproblemet, de dåliga lukterna, och inte 
problemet att dåliga förhållanden råder i krypgrunden. Dessutom är det svårt att 
uppnå ett undertryck i en uteluftsventilerad torpargrund. Därför har inte denna lösning 
undersökts ytterligare. 

4.7.3 Kyrktornets självdrag 

Denna lösning insågs ganska snabbt inte ha någon potential. Detta på grund av att 
självdragets drivkrafter ligger i tryckskillnader, vilka för hus ofta avgörs av 
densitetskillnaden som uppstår av luft vid inomhustemperatur jämfört med luft vid 
utomhustemperatur. Eftersom att det är sommarmånaderna som är mest kritiska vad 
det gäller mögeltillväxt inses snabbt att drivkraften för självdrag är minimal när den 
behövs som mest, det kan till och med råda omvänt förhållande alltså ett tryck in i 
byggnaden sommartid. Därför avskrivs denna åtgärd som potentiell lösning på 
fuktproblemen.  

4.7.4 Uppvärmning med solfångare 

Att värma upp krypgrunden med solfångare är ett obeprövat sätt att förbättra klimatet 
i krypgrunden. Den stora fördelen med solfångare är att solinstrålningen är som 
starkast under perioden då värme behövs som mest i krypgrunden, alltså sommartid.  

Problemet med solfångaren är dock att den kräver stor areal för att kunna ta upp 
tillräckligt med energi för att värma krypgrunden. Dessutom fungerar den inte alls när 
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inte solen skiner. Investeringen blir förhållandevis hög för en lösning som bara 
fungerar ”ibland”. Det finns även svårigheter med placeringen, eftersom de kan ej 
placeras på kyrkan. Ett exempel är Fläckebo kyrka i Västerås Stift. De ansökte om att 
få skaffa solceller på kyrktaket och drev frågan ända upp i regeringsrätten, där de fick 
avslag. Problemet är att soltekniken går stick i stäv med kulturminneslagen, i Fläckebo 
löste dem problemet genom att placera solcellerna på taket till det närliggande 
församlingshemmet . För Öja kyrka, som då istället för solceller skulle använda 
solfångare, skulle omfattande rördragningar till intilliggande byggnader krävas. 
Effektiviteten i solfångaren minskas förmodligen av detta. Kontakter har gjorts med 
Nordström (2010) och Dalenbäck (2010), men det verkar inte finnas mycket forskning 
eller försök i allmänhet angående solfångarlösningar till krypgrunder, och då inte heller 
med att placera solfångare på närliggande byggnader och sedan genom kanaler leda 
värmen till byggnaden.  

Solfångarlösning mot fukt i krypgrunder verkar vara en obeprövad, outforskad men 
också intressant metod. Principen för solfångarlösningen är värmning, vilket gör att 
resultaten från lösningen med elradiator kan jämföras med en tänkt solfångarlösning.  

4.7.5 Varmgrund 

Varmgrunden är en lösning som förändrar krypgrundens förutsättningar. Dock 
medför lösningen stora risker, då det är svårt att bestämma hur det påverkar 
byggnaden i helhet. Sprickbildning i murar, frostsprängning och nya köldbryggor är 
några av dem mer olustiga konsekvenserna en konvertering till varmgrund kan 
medföra. På grund av svårigheter i att bedöma dessa risker har vi valt att inte 
undersöka varmgrunden närmare.  

4.7.6 Luftkuddar 

Vad det gäller luftkuddar som lösning på fuktproblemen i krypgrunden råder det 
delade åsikter. Luftkuddarna blir som isolerande, och förhållanden i krypgrunden 
förändras. Det är det svårt att ha koll på grunden när den inte går att inspektera, likaså 
försvinner fördelarna med krypgrundens enkla åtkomst av rör och elinstallationer då 
man fyller grunden med kuddar. Man kan även få förändrad fukt- och värmevandring, 
nya köldbryggor kan bildas, vilket kan leda till att lokala klimat kan uppkomma som 
gynnar mögeltillväxt. 

Vi har bedömt att andra åtgärdsförslag hade bättre möjligheter och förutsättningar att 
lösa fuktproblemen än luftkuddelösningen. 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Gräns för mögeltillväxt 

Mycket tid har lagts på att finna en lämplig gräns för mögeltillväxt. Området är 
tämligen outforskat, men det finns ett par mer omfattande studier som gjorts angående 
vid vilka förhållanden mögel kan börja tillväxa, främst Sedlbauer och Viitanen. 
Sedlbauers arbete med att sammanställa samtliga mögelarter i en studie för att få fram 
den lägsta nivån för all mögeltillväxt är en viktig grund för att kunna bygga fuktsäkra 
och energioptimerade byggnader.   

Studierna har dock begränsningen att resultaten i stor del baserar sig på 
laboratoriemiljö då klimatparametrar såsom temperatur och relativ luftfuktighet hålls 
konstanta, vilket aldrig råder i verkligheten. Därmed kan viss osäkerhet finnas i vad 
som händer med mögeltillväxten då förhållanden växlar frekvent, dock är man relativt 
säker på att tillväxten till viss del avbryts när förhållanden blir torrare, vilket även 
Hukka och Viitanen (1999) anser. Oftast avgör man mögeltillväxten rent visuellt, trots 
att tillväxten startas av metabolismförändringar, vilket gör den exakta tillväxtsgränsen 
svår att definiera.  

Tidsaspekten har inte undersökts närmare i denna studie. Främst har gränsen använts 
för att visa på att mögel inte växer direkt vid dåligt klimat, samt för att endast 
konstatera att mögelrisk föreligger. Med djupare studier av detta kan en än mer 
energieffektiv styrning skapas. Dock bör man då även undersöka hur mögel påverkas 
av torrperioder. 

5.2 Mätdata Öja Kyrka 

Studier av loggerdata visar att miljön i krypgrunden erbjuder stora möjligheter för 
mögel att växa. Fuktigheten håller oroväckande höga nivåer, särskilt med tanke på att 
loggningen har utförts under den normalt torrare vinterperioden. Loggern 375776 i 
krypgrunden under pentryt visar på ett mycket dåligt klimat med relativ luftfuktighet i 
genomsnitt över 90 %. Även mätningen gjord av Ambitius Teknik (2008) från Öja 
kyrka konstaterar dåligt klimat i krypgrunden med hög fuktighet. Med mätdatan som 
grund kan man konstatera att det finns en fuktkälla i närheten av nordvästra hörnet 
som inte finns i krypgrunden under predikstolen. Några rör till pentryt finns i närheten 
av logger 375776, som skulle kunna vara fuktkällan. Möjligen kan det även handla om 
dagvatten eller markfukt som har lättare att tränga in i detta område av krypgrunden. 
Även Ambitius Teknik (2008) finner en högre fuktighet under pentryt än under 
predikstolen. Inverkan av deras placering borde även undersökas närmare, då den ena 
låg på en sten och den andra var hängande. Tyvärr lämnas detta därhän vid dessa 
konstateranden, då den specifika fuktkällan i Öja kyrka ligger utanför projektets 
omfattning.  

Kyrksalens klimat var acceptabelt, men fuktighet varierade i ett stort intervall vilket 
kan påverka känsliga inventarier. Olika material kräver olika förutsättningar gällande 
temperatur och luftfuktighet vilket innebär att många krav ställs på klimatet i kyrksalen 
och precis som Erhardt och Mecklenburg (1994) kom fram till så finns ingen 
universell relativ luftfuktighetsnivå som passar alla material. Följaktligen kan det vara 
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så att enda lösningen är att förvara inventarierna i separata utrymmen. Vidare 
undersökningar av detta har inte gjorts i vår studie då det bedöms irrelevant för 
krypgrundens klimat.  

5.3 Simulering och modell 

Återskapande av verkligheten i ett simuleringsprogram kommer alltid lida av 
förenklingar och begränsningar i återspeglingen. Detta ingår i simuleringens natur och 
utan förenklingar tappar simuleringen sin funktion, då kan man lika gärna utföra 
mätningar i verkligheten. Genom förenkling av verkligheten får man en modell där 
man genom variation av ett mindre antal parametrar, de mest betydelsefulla, kan olika 
teoretiska scenarier utföras. Detta kan sedan användas som grund för bedömning och 
jämförelse av flera lösningar till ett givet problem. Det är dock viktigt att alltid känna 
till simuleringsmetodens begränsningar för att på ett korrekt sätt kunna utvärdera 
resultaten. 

För Öja kyrka innebär detta att vi hade möjlighet att simulera de tänkta åtgärderna mot 
de fuktrelaterade problemen under ett helt år för att kunna utvärdera deras 
funktionalitet. Utan simuleringsverktyget hade det inte varit möjligt att utföra lika 
omfattande studier ett års tid. Vidare ger simuleringsverktyget möjlighet att styra 
parametrar som väder och vind, vilket gör att deras inverkan på lösningarna är lika för 
samtliga. Detta gör att lösningarna kan testas under identiska förutsättningar, vilket gör 
att jämförelsen blir mer rättrådig.  

Arbetes fokus har hela tiden legat mot krypgrundsklimatet, varför vi valde att förenkla 
delar av kyrkan som inte direkt angränsar till krypgrunden. Detta gjorde dock att 
energianvändningen i byggnaden underskattades en aning. Med hjälp av korrigeringen 
enligt bilaga 7 fastställdes det att modellen ändå blir tillförlitlig vad det gäller 
transmission. 

Markfukten är en möjlig osäkerhet i modellen, då programmet inte klarade av att 
beräkna detta. Det bör beaktas, då den absoluta fuktigheten periodvis kan vara högre 
än vad simuleringsprogrammet anger.  

5.4 Lösningar  

Ifall markfukt eller dagvatten bestämmas som en betydande fuktkälla kan det vara 
lämpligt att utföra eller komplettera dränering runt om kyrkan. Detta har dock inte 
utretts närmare eftersom markfukten inte kunde bestämmas vid Öja kyrka.  

Tillstånd och granskning av länsstyrelsen kommer att krävas för samtliga lösningar 
förutom den indirekta uppvärmningen, enligt kapitel 2.4.2.  

Tidsaspekten för lösningarnas mögelrisk har berörts översiktligt och studien kan 
konstatera att mögelrisken främst föreligger under slutet av sommaren och början av 
hösten.  
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5.4.1 Sorptionsavfuktare med tätning och markisolering 

Avfuktaren är kraftfull och klarar utan problem av att sänka ångkvoten i grunden till 
mindre farliga nivåer. Det krävs endast 12,3 minuters drift i genomsnitt för att sänka 
ångkvoten till nivåer utanför området för mögeltillväxt. Undersökt avfuktare har 
således kapacitet att avfukta betydligt mer än angivet i lösningsförslaget, vilket kan vara 
önskvärt då vissa osäkerheter kan råda i luftcirkulation och liknande. Mögelrisken bör 
därmed vara minimal med avfuktarlösningen.  

Man skulle även kunna tänka sig att använda flera mindre avfuktare, men i denna 
studie har vi valt att använda aggregatet specificerat i bilaga 6. Dessutom är 
simuleringsprogrammet begränsat i den mån att relativ luftfuktighet endast beräknas 
som ett genomsnitt för hela luftvolymen i grunden, vilket gör att dem små aggregaten 
inte kan ta fördel av lokala skillnader i luftfuktighet.  

Avfuktaren är en reversibel lösning, som går att återställa, eftersom lösningen placeras 
i grunden medför det inga större ingrepp i kyrkan. Den kräver underhåll i form av 
filterbyte, samt är den elförsörjd vilket gör den känslig för elavbrott.  

Svårigheterna med avfuktaren ligger i tätningen och isoleringen av marken. Ifall 
krypgrunden inte tätas tillräckligt väl kommer fukttillskottet från utomhusluften bli 
mer eller mindre oändligt, vilket kommer att höja energikostnaden avsevärt. 
Detsamma gäller markfukten, om inte den avgränsas kan tillskottet från marken bli 
stort. Vad det gäller marktäckning finns det risk att det inte blir riktigt tätt och skulle 
vatten samlas på undersidan kan man så gott som garantera att dåliga lukter tillslut 
kommer att tränga upp genom täckningen, vilket Togerö (2010) bekräftar. Detta gör 
att stor vikt måste läggas till att få en jämn marknivå fri från organiskt material, likväl i 
att täta skarvar ordentligt. Åtgärden kan vara arbetskrävande om krypgrundens 
geometri ej är medgörlig, vilket ökar installationskostnaden. 

5.4.2 Elradiator med tätning och markisolering 

Elradiatorn är i lik avfuktarlösningen i många avseenden. Lösningen bygger på att höja 
temperaturen för att på så vis få en lägre relativ luftfuktighet. Ångkvoten hålls konstant 
och lösningen rör sig utmed ångkvotlinjen, samtidigt som temperaturen ökar, se figur 
4.1.2. Tack vare att lösningens funktion innefattar värmning ”lagras” värmen till viss 
del i byggnaden, det medför att ett strömavbrott inte blir lika allvarligt.  

Elradiatorerna i sig är förhållandevis billiga att införskaffa, dock kan 
installationskostnaden öka om arbetet med marktäckningen kompliceras, exempelvis 
på grund av krypgrundsutformningen.  

Åtgärden krävde 2 800 kWh per år för att nå ett mögelfritt klimat, vilket innebär att 
den är förhållandevis billig i drift. Denna energimängd får inte misstas för att vara ett 
uppvärmningsbehov, utan det är behovet för att sänka luftfuktigheten till ofarliga 
nivåer. Värmningen behövs således endast när luftfuktigheten är för hög, alltså 
mestadels sommartid. Endast ett fåtal graders temperaturökning i grunden gör 
avsevärd skillnad. Om lösningen kompletteras med en fläkt kan cirkulationen 
förbättras. Tillförs tjockare markisolering kan lösningen bli än energisnålare. Som 
nämnt i avfuktarlösningen kan även vissa komplikationer uppstå i samband med 
marktäckning och tätning, vilket kan försämra lösningens prestanda. 
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Även elradiatorn är reversibel, det är därmed förhållandevis enkelt att återställa kyrkan 
till sitt ursprung.  

5.4.3 Ventilation och värmning med tätning och markisolering 

Ventilation och värmning verkar vara en smidig lösning. Med den 
ventilationsstyrningen kan man tänka sig att den kan hålla bra förhållanden i grunden 
till en låg driftskostnad.  Bergsten (2010) uppskattar energiåtgången till cirka 1800 kWh 
per år, men som tidigare nämnt har ingen simulering gjorts av denna lösning. Detta 
gör att funktionaliteten för lösningen inte kan fastslås med samma säkerhet som i 
övriga lösningar. Ventilationens effektivitet under sommartid, då den behövs som 
mest, kan vara osäker då förhållanden sällan torde vara sådana att den kan nyttjas för 
att sänka ångkvoten. 

Fördelar med trygghetsvakten är att den är reversibel vilket innebär att kyrkan går att 
återställa till sitt ursprung. Ingrepp sker endast i krypgrunden, där de kulturhistoriska 
värdena är små.  

Problem kan uppstå med markisoleringen, det kan vara svårt att få den tät. Eftersom 
den delvis är beroende av ventilationen krävs det att det är ordentlig cirkulation i 
grunden för att undvika lokala dåliga klimat. Som alla ellösningar så slutar den fungera 
vid elavbrott, men tack vare viss värmning kan en del värme ”lagras” i byggnaden, 
dock mindre mängder än av elradiatorn.  Även trygghetsvaktens prestanda och 
ekonomi minskar om marktäckning och tätning kompliceras, som nämnts i föregående 
lösningar.  

Osäkerheterna och den bristande informationen gör att lösningen borde utvärderas 
ytterligare innan den rekommenderas. Principen är intressant.   

5.4.4 Platta på mark 

Betonggrundslösningen förändrar grundens förutsättningar totalt. Genom 
installationen av det kapillärbrytande skiktet minimeras markfuktens möjligheter att 
tränga in i byggnaden. Det är en långsiktig lösning som inte kräver något underhåll 
eller involverar någon aktiv apparatur. Den sänker även uppvärmningskostnaden 
jämfört med krypgrunden som konstaterats i studien av Öja kyrka.  

På grund av avsaknaden av krypgrund i detta fall så fanns inga värden att jämföra med. 
Jämförelsen med kyrksalen ger inte mycket då termostaten alltid kommer reglera 
temperaturen mot samma nivå hur grunden än är konstruerad. Detta gör att det 
önskvärda resultatet i jämförelsen är att det inte existerar någon skillnad. 

Våra studier tyder på att lösningen åtgärdar problemet med fukt i byggnaden, 
mögelrisken är minimal. Lindwall (2010) anser att betongplattan åtgärdat 
fuktproblemet i Tolg kyrka, och att det inte har funnits några komplikationer med den 
nuvarande lösningen. Dock har inga mätningar utförts för att bekräfta detta efter 
installationen enligt Lindwall (2010).  

Problem som kan uppstå i samband med betonggrunden är att den kan kräva 
arkeologiska utgrävningar, vilket ökar kostnaden markant för åtgärden. Ingreppet är 
förhållandevis stort och mer eller mindre irreversibelt efter installation.  
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Ifall förhållanden är sådana att bjälklaget måste ersättas gör det platta på mark än mer 
fördelaktig, eftersom uppbrytande av bjälklaget annars är en extra kostnad för denna 
lösning.  

5.4.5 Indirekt uppvärmning 

Att tillföra värme till krypgrunden genom kyrksalens befintliga uppvärmningssystem 
gör att inga extra installationer är nödvändiga. Endast förändring av inställningarna i 
kyrkans värmesystem behöver göras, vilket gör detta till den enda lösningen då inget 
tillstånd hos länsstyrelsen krävs enligt våra studier. Driftsäkerheten beror på 
uppvärmningssystemet.   

Nyttan med indirekt uppvärmning ligger till stor del i uppbyggnaden av bjälklaget. 
Lösningens effektivitet reduceras avsevärt om bjälklaget är isolerat. Även vid 
permanent uppvärmning till 20°C finns det fortfarande stor risk för mögeltillväxt om 
bjälklaget är isolerat, förbättringen är endast 2,5 %enheter från grundmodellen, från 
23,5 % till 21,0 %. Lösningen ger ett mycket dåligt resultat i förhållande till den stora 
extra energimängd, 53 800 kWh, som krävs för att upprätthålla 20°C i kyrkan.  

Undersökningarna där bjälklagsisoleringen avlägsnades påvisade att klimatet i 
krypgrunden förändrades drastiskt, med betydligt högre temperaturer och risken för 
mögeltillväxt sjönk. Med 12°C permanent uppvärmning reducerades mögelrisken från 
23,5 % till 3,4 % utan bjälklagsisolering. Antalet perioder i riskområdet sjönk från 54 
till 9 och riskintervallet förändrades från 12/3-6/12 till 26/7-5/12. Gällande Öja kyrka 
är detta ointressant, då bjälklaget redan är isolerat. Resultaten är dock intressanta för 
andra kyrkor och byggnader där bjälklagsisolering saknas.  

Höjs temperaturen till 20°C med förutsättningen att bjälklaget är oisolerat fås en än 
mindre mögelrisk och krypgrundsmiljön förbättras än mer, dock till en betydligt högre 
energikostnad, 68 100 kWh mer än grundmodellen. Laborering med intermittent 
uppvärmning och antal förrättningstillfällen hamnar i intervallet emellan de två 
extremfallen permanent 12°C och permanent 20°C.  

Denna lösning bör mest ses som tillfällig, alternativt en vagt förebyggande lösning då 
mögelrisken består. Ifall bjälklagsisolering saknas ökar nyttan, men med eventuell 
markfukt, alternativt extrema väder, skulle lösningen bli än mindre effektiv än 
simuleringsresultaten från Öja kyrka anger. Övriga lösningar bedöms vara betydligt 
bättre på att förhindra mögeltillväxt.  

5.5 Angreppsmodell 

Ett antal parametrar har fastställts som är väsentliga vid bedömning av den lämpligaste 
åtgärden för en småländsk stenkyrka. Angreppsmodellen baserar sig mestadels på 
litteraturstudier med Öja kyrka som fallstudie. 

5.5.1 Kyrkans egenskaper 

För den specifika kyrkan beror den lämpligaste lösningen på dessa faktorer: 
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• Huruvida bjälklaget är angripet/skadat 

• Möjligheterna att utföra arbeten i krypgrunden  

• Bjälklagsisolering 

Är bjälklaget impregnerat, alternativt kraftigt angripet så det anses omöjligt att sanera 
bort mögelangreppet, då gynnar det lösningar där bjälklaget behöver tas bort, såsom 
platta på mark, men det blir även enklare att täta grundmurar och utföra en bra 
markisolering.  

Är krypgrunden arbetsvänlig, det vill säga dimensionerna möjliggör arbete i grunden 
med att täta och isolera, så blir lösningar såsom elradiator samt sorptionsavfuktare mer 
fördelaktiga.  

Om bjälklaget saknar isolering gynnas den indirekta uppvärmningen, eftersom att 
värmetillförseln från kyrksalen till grunden underlättas och därmed upprättas ett bättre 
klimat i krypgrunden. Med bjälklagsisolering är krypgrunden och kyrksalen 
klimatmässigt två skiljda zoner, som inte har mycket gemensamt.  

5.5.2 Ekonomi  

Rent ekonomiskt beror den lämpligaste lösning på dessa faktorer: 

• Investeringskostnad 

• Driftkostnad 

Indirekt uppvärmning inte innefattar någon installation eller investering, och är 
givetvis billigast i detta anseende. Av övriga lösningsförslag är elradiatorns investering 
den lägsta, men beror som tidigare nämnt på marktäckningens installationskostnad. 
Dyrast är platta på mark, då den innebär en total ombyggnad av krypgrunden.  

Ur driftsynpunkt är betongplattan billigast, då den sänker energikostnaden jämfört 
med krypgrunden. Driftsmässigt är annars elradiatorn samt avfuktaren tämligen billiga, 
samt indirekt uppvärmning om bjälklaget är oisolerat. En kyrka med hög 
fuktbelastning har högre driftskostnader.  

5.5.3 Simuleringsresultat 

Funktionsmässigt beror den lämpligaste lösning på dessa faktorer: 

• Mögelrisk 

• Kapacitet 

Mögelrisken är den för vår studie enskilt viktigaste faktorn att eliminera. Därför bör 
samtliga aktiva lösningar styras efter detta, för att uppnå högsta energieffektivitet samt 
mögelrisk. Termo- och hygrostatstyrda regleringsmetoder minskar energieffektiviteten, 
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då de är i drift även vid ofarliga förhållanden. Av studien konstateras att både 
elradiatorn och avfuktaren säkerställer minimal mögelrisk, likaså platta på mark.  

Lösningar som har kapacitet att hantera större mängder fukt har fördel, då extra 
fuktkällor såsom markfukt eller extrema väderförhållanden kan hanteras. Enligt 
studien klarar samtliga lösningar utom indirekt uppvärmning detta. 

5.5.4 Bevarande 

Ur bevarandesynpunkt beror den lämpligaste lösning på dessa faktorer: 

• Reversibilitet 

• Ingreppsstorlek 

Reversibilitet innebär att ingreppet i byggnaden som lösningen kräver kan återställas 
till sitt ursprungliga skikt är mycket betydelsefullt i byggnader med kulturhistoriskt 
värde. Om komplikationer med lösningen påträffas i senare skede efter installation är 
det önskvärt att lösningen är reversibel. Lösningen med indirekt uppvärmning medför 
ingen risk i detta avseende medens lösning med platta på mark är näst intill helt 
irreversibel. 

Ingreppsstorleken hos lösningen är även väsentlig om lösningen ska beaktas. Var i 
kyrkan ingreppet sker är av vikt, likväl hur lösningen påverkar exteriör och interiör. 
För undersökta lösningar i denna studie torde inte detta vara något större problem då 
samtliga endast innefattar installationer i kryprummet, dock innefattar förslaget platta 
på mark en betydande ombyggnad i krypgrunden.  

5.5.5 Långsiktighet 

Långsiktigt beror den lämpligaste lösning på dessa faktorer: 

• Driftsäkerhet  

• Livslängd 

Under en längre tidsperiod är det önskvärt med lösningar som inte har stora 
underhållskrav och är driftsäkra. Samtliga lösningar som är beroende av elförsörjning 
tappar sin funktion vid strömavbrott. Platta på mark är den lösning med minst, om 
något, underhåll och dessutom inte beroende av elförsörjning. Sorptionsavfuktaren 
innehåller ett filter som behöver bytas ut med jämna mellanrum.  

Livslängden för lösningarna är viktig då man vill ha en beständig lösning som fungerar 
i ett långsiktigt perspektiv. Betongplattan är fördelaktig eftersom den minimerar risken 
för mögeltillväxt för en lång tid framöver.  
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6. Slutsatser 

6.1 Lämplig lösning för Öja kyrka 

Lämpligaste lösningen för Öja kyrka är platta på mark, eftersom bjälklaget bevisligen 
är angripet av mögel samt att virket är impregnerat med pentaklorfenol. Detta innebär 
att bjälklaget borde ersättas, i samband med detta borde pengar tillskjutas för att 
frambringa en långsiktig och pålitlig lösning, som garanterar minimala risker för mögel 
samt är fri från underhåll. För Öja kyrka ligger inget större kulturhistoriskt värde i 
bjälklaget då det renoverades år 1972. 

6.2 Lämplig lösning som förebyggande åtgärd  

Kyrkor och byggnader som nyttjar åtgärden i förebyggande syfte, alternativt där 
bjälklaget ej är kritiskt angripet, rekommenderas andra lösningar. Avfuktaren samt 
radiatorn minimerar riskerna för mögeltillväxt i krypgrunden till en låg driftskostnad, 
och bör definitivt övervägas vid val av fuktförebyggande åtgärder. Dessa lösningar 
möjliggör även behållning av eventuella kulturhistoriska värden som 
golvkonstruktionen kan innefatta.  

Styrning av lösningarna bör alltid ske mot mögelrisk för att uppnå en energioptimerad 
åtgärd och säkerställa en bra miljö i krypgrunden. Termo- och hygrostatstyrd reglering 
bör undvikas på grund av onödig energikonsumtion samt att en riskfri miljö inte helt 
kan säkerställas. Detta ska även ses ur perspektivet då många kyrkor ligger i riskzonen 
för fuktproblem, kontentan blir att energibesparingen blir väldigt stor sett över alla 
kyrkor.  

6.3 Problemets ursprung 

Att tilläggsisolera bjälklaget före man åtgärdade andra brister i klimatskalet var 
enfaldigt, då det medförde allvarliga konsekvenser för klimatet i krypgrunden för en 
ringa energibesparing. Vår studie tyder på att mögelproblemen härstammar från detta, 
eftersom att klimatet försämras och mögelrisken ökar dramatiskt.  

Den ökade fuktigheten i grunden, som uppstår av tilläggsisolering i bjälklaget, skapar 
ett klimat där mögel tillåts växa och detta i kombination med impregnerat virke, som 
innehåller pentaklorfenol, ger upphov till luftburna föroreningar som tar sig in i 
kyrksalen. 
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7. Egna reflektioner  

Reflektioner som gjorts utmed studien är att problematiken kring fukt och dess 
åtgärder verkar dåligt utrett. Vetenskap kring olika lösningars duglighet och funktion 
verkar mer öppen för allmän diskussion än vetenskapligt underbyggd.  

För att göra en fullständig studie av klimatförhållandet i en krypgrund bör 
grundvattennivå mätas, samt temperatur och fuktighet vid markytan, i väggar, i 
krypgrundsluften samt i utomhusluften. Detta är enda sättet att få tag på all data för att 
beräkna en fullständig fukt och värmebalans i en krypgrund. Det har visat sig svårt att 
få fram vettiga värden för många parametrar gällande transport och nivåer av fukt 
mellan vägg, mark och luft i krypgrunden. 

Antalet perioder av mögeltillväxt samt dess medellängder skulle vara mer intressant 
om mer fakta angående torrperiodernas inverkan på mögeltillväxten hade funnits.  

7.1 Förslag på vidare studier 

Här ett par förslag på vidare studier inom området: 

• Undersöka lösningarna i fler kyrkor  

• Undersöka fler lösningar, exempelvis solfångaren 

• Fördjupning i markfukt och hur det påverkar förhållanden i krypgrunden 

• Markisolering – huruvida går det att få tätt? Hur stor är risken för dåliga 

lukter?  

• Hur kan luftcirkulationen i en krypgrund förbättras? (Angående radiator och 

avfuktarlösningen) 

• Djupdykning i vad som händer vid en varmgrundskonvertering, hur 

förändras fukt och värmevandringen? Vilka problem kan det medföra? 

• Inverkan av torrperiodernas tillfälliga och längre avbrott för mögeltillväxten. 

 



 

71 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

7. Referenser 
Tryckta källor: 

Alvarez, H. (1990) Energiteknik, Studentlitteratur, ISBN: 91-44-02894-6 

Ambitius Teknik (2008) Redogörelse av utredningsprojekt gällande Öja Kyrka i Växjö 
kommun, Ljungby 

Berg, S. A. (2008) Byt 8 - Fukt i byggnaden, Lärnö AB, ISBN: 978-91-977147-7-8  

Boverket (2008) Regelsamling för byggande, BBR 2008, ISBN: 978-91-86045-02-9 

Broström, T. (2010) Luft-luftvärmepumpar för skyddsvärme i kyrkor, Centrum för 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Högskolan på Gotland 

Broström, T. (1996) Uppvärmning i kyrkor fukt- och värmetekniska beräkningar för 
dimensionering och klimatstyrning, Avdelningen för uppvärmnings- och 
ventilationsteknik, KTH Stockholm, ISSN: 1100-8997 

Broström, T. & Peterson, F. (1999) Uppvärmning av kyrkor handbok för 
kyrkovaktmästare  

Erhardt, D. & Mecklenburg, M. F. (1994) Relative humidity re-examined, Preventive 
conservation practice, theory and research: preprints of the contributions to the 
Ottawa congress, 12-16 September 1994 

Haggren, K. (2009) Mögel ett gigantiskt problem, Smålandsposten 20091024 

Hamrin, G. (1996) Byggteknik del B: Byggnadsfysik, Göteborg, ISBN: 91-86852-18-3 

Hill, J. Hocking, A. D. & Whitfield, F. B. (1995) The role of fungi in the production of 
chloroanisoles in general purpose freight containers, Food Chemistry vol 54, s. 161-
166. 

Hukka, A. & Viitanen, H. A. (1999) A mathematical model of mould growth on 
wooden material, Wood Science and Technology vol. 33, s. 475-485 

Miljöenheten (1998) Förorenade områden i Västmanlands län, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 

Miljövårdsenheten (2003), Inventering av förorenade områden i Dalarnas län, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Narurvårdsverket (2009) Betydelse av pentaklorfenolbehandlat trä för spridning av 
dioxiner i miljön, Rapport 5911  

Palmblad, S. (2006) Karakterisering och kulturhistorisk värdering Öja kyrka, Smålands 
museum, Växjö 

Riksantikvarieämbetet (2002) Ett kulturhistoriskt synsätt – En kortfattad introduktion 
i kulturmiljövårdens ideologi och arbetssätt, 20020515  



 

72 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

Riksantikvarieämbetet (2005) Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av 
kyrkor, Stockholm ISBN: 91-7209-245-9  

Sedlbauer, K.; Krus, M.; Zillig, W. & Künzel, H. M. (2001) Mold growth prediction by 
computational simulation, Tagungsabend (auf CD) zum ASHRAE-Konferenz IAQ 
2001, San Fransisco 

Sedlbauer, K. Krus, M. & Breuer, K. (2003) Mould growth predicition with a new 
biohygrothermal method and ist application in practice, Fraunhofer-Institutet för 
byggnadsfysik, Holzkirchen, Tyskland 

Sedlbauer, K. (2001) Predictuion of mould manifestation on and in building parts, 
Avhandling, Stuttgart Universitet, Tyskland 

Socialstyrelsen (2006), Hälsorisker vid fuktproblem i byggnader 

Strandmark, G. (2009) Seperationsprocesser, Avdelningen för teknik och design, 
Växjö Universitet  

Tobin, L. (1988) Åtgärder mot fukt- och mögelskador i husgrunder, Borås, SP Rapport 
1988:55, ISBN: 91-7848-140-6 

Treier, V. & Palge, V. (1989) Comparison of formulas for calculating water vapour 
saturation pressure, Department of Energy Engineering, Estonian Agriculture 
University, Tartu, Estland. 

Wikells byggberäkningar AB (2009) Wikells sektionsfakta VVS 09/10, Växjö 



 

73 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

Elektroniska källor: 

EQUAs simuleringsprogram (2010) senast hämtad 20100511, < http://www.equa.se> 

Goodman, J. (2001) Water Drops: Cohesion and Adhesion, senast hämtad 20100411, 
<http://faculty.rcoe.appstate.edu/goodmanjm/asuscienceed/background/waterdrops
/waterdrops.html> 

Jordbruksdepartementet (2010) Dioxin och PCB:er i livsmedel, senast hämtad 
20100411, <http://www.sweden.gov.se/sb/d/6404/a/58546> 

Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB (2010) Prisuppgifter, senast hämtad 20100518, 
<www.lfs-web.se> 

Munters Europe AB (2004) Användarhanbok för sorptionsavfuktare MCS 300, senast 
hämtad 20100422, 
<http://www.munters.se/upload/Related%20product%20files/MCS300%20använda
rhandbok%20SE.pdf>,  

Munters Europe AB (2010) senast hämtad 20100422, 
<http://www.munters.com/AvanMediaBank/Image/%7B640C5AE8-D122-4D0B-
B348-38B7D3B12D2F%7D/width_439/height_213/Rotorprinciple_Basic_GB_no_ 
title.jpg> 

Pegasus Lab (2010) Impregneringsmedel i trämaterial, senast hämtad 20100411, 
<http://www.pegasuslab.se/Blanketter/Produktblad/Kemisk%20materialanalys%20i
mpregnering.pdf> 

SP Statens tekniska forskningsinstitut (2010) Fakta om fukt, senast hämtad 20100409,  
<http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fukt.asp> 

Trygghetsvakten (2009) Anvisningar för installation av Trygghetsvakten Pro-X i 
krypgrund, Ver 1.13, Trygghetsvakten Sverige AB, Senast hämtad 20100517, 
<http://www.trygghetsvakten.se/images/archive/installation/installation-pro-x.pdf> 

Ventilationsfilter.net (2010) Senast hämtad 20100422, 
<http://www.ventilationsfilter.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&se
arch_query=eu3> 



 

74 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

Muntliga källor: 

Andersson, M. (2010a) FLK AB, möte 20100420 

Andersson, J. (2010b) Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB, möte 20100504 

Bengtsson, M. (2010) FLK AB, möte 20100420 

Bergsten, R. (2010) Trygghetsvakten Sverige AB, mailkontakt 20100422  

Björklund, K. (2010) Frico AB, mailkontakt 20100409 

Boman, C.A. (2010) Pentiaq AB, mailkontakt 20100520 

Broström, T. (2010), Lektor i energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader, 
Högskolan på Gotland, telefonkontakt 20100419 

Dalenbäck, J. O. (2010) Professor vid Chalmers, Sekreterare svensk solenergi, 
mailkontakt 20100428  

Flisberg, A. M. (2010), Laboratoriechef, wspgroup, mailkontakt 20100511 

Larsson, K. (2010) Professor Berggrundsgeologi, mailkontakt 20100420 

Lindwall, G. (2010) f.d. Kyrkonämndens ordf., telefonkontakt, 20100519 

Nordström, C. (2010) Christer Nordström Arkitektkontor AB, mailkontakt 20100428 

Olsson, R. (2010) Försäljningsingenjör, Munters Europe AB, mailkontakt 20100412 – 
20100421  

Palmblad, S. (2010) Byggnadsantikvarie, Smålands museum, möte 20100419 

Tarstad, K. (2010) Fastighetsingenjör, Kyrkogårds- & fastighetsförvaltningen i Växjö, 
mailkontakt 20100521. 

Togerö, Å. (2010) tekn. Dr. Fuktsakkunnig, Skanska Sverige AB, mailkontakt 
20100427 

Wisbrant, C. (2010) Stiftsingenjör, Växjö Stift, möte 20100415 



 

75 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

8. Bilagor 
Bilaga 1: Mättnadsångtryck för vattenånga 

Bilaga 2: Ritning Öja Kyrka 

Bilaga 3: Mätdata period 1 

Bilaga 4: Beräkningar 

Bilaga 5: Laborationsrapport - Test av loggrar 

Bilaga 6: Material och geometrispecifikation 

Bilaga 7: El och värmeförlust beräkningar 

Bilaga 8: Perioder med risk för mögeltillväxt 

Bilaga 9: Intervjumatris 

Bilaga 10: Indirekt Uppvärmning 

 

 

 



 

1 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

BILAGA 1 Mättnadsångtryck för vattenånga (antal 
sidor: 1) 

Beräkning av mättnadsångtryck med Keenan och Keyes formel, enligt Treier och 
Palge (1989). Formel; 
 
Ln( pmätt ) = A + BT + CT2 + DT3 + ET4    Giltighetsområde; 0,01 °C < t < 260 °C 
        R                      FT – GT2 

Där; 
Konstant Värde

R 22105649,25
A -27405,526
B 97,5413
C -0,146244
D 1,2558*10-4

E -4,8502*10-8

F 4,34903
G 3,9381*10-3

T  Absolut Temperatur (K)

 

Beräkning av mättnadsångtrycket med Finley och Nesterenko, modifierad av Treier, 
enligt Treier och Palge (1989). Formel; 

 
Ln(pmätt) = _a+bt_   Giltighetsområde; -18°C < t < 0°C 
                   236+t 
 
Där; 

Konstant Värde
a 1514
b 23,6
t Temperatur °C
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BILAGA 2 Ritning Öja Kyrka (antal sidor: 2) 

Ritning av Öja Kyrka, se figur 1. De numrerade positionerna visar placeringen av 
loggrar enligt tabell 1. 

Tabell 1, Placering av loggrar i figur 1.  
Logger nr Position Placering 
375769 1 Krypgrund under predikstol 
375776 2 Krypgrund under pentry 
375777 3 Ljuskrona i kyrksal 
373293 4 Bakom orgel, på orgelbalkong 
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Figur 1 Ritning av Öja kyrka med markeringar för loggrar. 
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BILAGA 3 Mätdata period 1 (antal sidor: 5) 

Mätdata under perioden 20091011 – 20091231. 

1. Utomhus 
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Figur 1 Visar utomhustemperaturen under perioden 20091110 - 20091231.  

Utomhustemperaturen varierar mellan 10°C och -13°C under perioden, se figur 1. 
Tabell 1 visar medelvärden under perioden för mätningarna vid domkyrkan.  

Tabell 1 Medel, max och minvärden för temperatur, relativ fuktighet och ångkvot vid mätningen vid 
Växjö Domkyrka under perioden 20091110-20091231.  

  Temperatur °C Relativ fuktighet % Ångkvot g/kg  
Medel 2,1 97,3 4,51 
Min -13,2 72,6 1,17 
Max 10,4 100,0 7,79 
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 2. Kyrksal 
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Figur 2 Temperaturförändring i kyrksalen mellan 20091110 – 20091231.  

Temperaturen pendlar mellan 15 och 19 grader under hela perioden, se figur 2, dock 
sjunker temperaturen drastiskt under den 29e december, vilket förklaras av 
termostatändringen. Under huvudelen av denna period var termostaten inställd på 
18°C, vilken senare ändrades till 12°C. Det är en temperaturskillnad på cirka 0,38°C 
mellan loggrarna. Medeltemperaturen bakom orgeln var 17,2°C och 16,8°C vid 
ljuskronan under perioden. 
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Figur 3 Den relativa luftfuktigheten under perioden 20091110 - 20091231 i kyrksalen. 

Den relativa luftfuktigheten vid de två mätpunkterna följs åt, och pendlar med hög 
frekvens till följd av temperaturändringarna, se figur 3. Bakom orgeln återfinns den 
relativa luftfuktigheten mellan 23,3 % och 59,9 % med ett medel vid 44,8 %. I 
ljuskronan var den relativa luftfuktigheten som lägst 24,0 % och maximalt 61,8 % med 
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ett medel vid 45,8 %. Totalt sett var den relativa luftfuktigheten något högre, cirka 1 
%enhet, vid ljuskronan. Den relativa luftfuktigheten var aldrig så hög i kyrksalen att 
det var risk för mögeltillväxt. 
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Figur 4 Ångkvotens variation under perioden 20091110-20091231 i kyrksalen. 

Eftersom att temperaturen håller sig inom samma intervall igenom perioden så 
påminner ångkvotskurvan mycket om den relativa luftfuktighetskurvan, se figur 4 och 
3. Ångkvoten bakom orgeln ligger i intervallet 3,0 – 7,0 g/kg med ett medel vid 5,4 
g/kg. I ljuskronan är ångkvoten max 7,0 g/kg och minst 3,0 g/kg, med ett medel 5,4 
g/kg. Således är det ingen större skillnad i ångkvot, endast 0,007 g/kg, mellan 
loggrarna.  

3. Krypgrund 
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Figur 5 Temperatur i krypgrunden under perioden 20091110-20091231. 

Temperaturen i krypgrunden sjunker under perioden, se figur 5. Under predikstolen är 
temperaturen som mest 11,3°C, och som minst 1,3°C, med ett medel vid 8,1°C. I 
krypgrunden under pentryt är temperaturen maximalt 10,0°C, och lägst 1,7°C, och i 



 

4 

Fabian Hasselby, Henrik Ekelöf 

 

medel 7,3°C. Detta ger en temperatur i pentryt som är i genomsnitt 0,79°C lägre än 
under predikstolen. 
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Figur 6 Relativa luftfuktighetens variation i krypgrunden under perioden 20091110-20091231.  

Den relativa luftfuktigheten låg på höga nivåer i krypgrunden, se figur 6. Under 
predikstolen var den relativa luftfuktigheten i medel 74,7 %, som högst 88,2 % och 
som lägst 48,9 %. Under pentryt var luftfuktigheten i genomsnitt 17,9 %enheter högre 
under perioden, i medel 92,6 %, som högst 99,5 % och som lägst 72,3 %. En 
betydande skillnad i relativ luftfuktighet finns alltså mellan krypgrunden under 
predikstolen jämfört med krypgrunden under pentryt.  
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Figur 7 Ångkvotsförändring i krypgrunden under perioden 20091110 – 20091231.  

Ångkvoten sjunker under perioden, se figur 7. Under predikstolen är ångkvoten i 
genomsnitt 5,12 g/kg, som högst 7,17 g/kg och som lägst 2,04 g/kg. I krypgrunden 
under pentryt var ångkvoten ungefär 0,85 g/kg högre, vilket ger ett medel på 5,97 
g/kg. Som lägst var ångkvoten 3,11 g/kg och som högst 7,57 g/kg. I medel är det 
alltså 0,85 g/kg mer fukt i luften under pentryt än under predikstolen. 
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Exempelvis den tredje december kl 15.35 var förhållandet under predikstolen; 8,2°C, 
74,4 % RF, 5,0 g/kg. I pentryt var det vid samma tidpunkt; 8,1°C, 95,1 % RF, 6,4 
g/kg. Med andra ord en betydande skillnad i absolut fuktighet och relativ fuktighet. 
Eftersom krypgrunden inte har någon avskärmning utan luften har möjlighet att 
cirkulera verkar detta väldigt högt, möjligen mätfel. Mätfel kunde dock avstyras genom 
ett test av noggrannheten hos loggrarna, se bilaga 5 för laborationsrapport.
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BILAGA 4 Beräkningar (antal sidor: 2) 

Del 1 Ångkvot 

Beräkningar av ångkvoten gjordes genom att sätta in formeln för mättnadsångtrycket 
(Se bilaga 1) i ekvation 17. Detta gjorde att endast temperatur och relativ luftfuktighet 
var variabler, därmed kunde ångkvoten fastställas för varje mätpunkt. Beroende på 
vilket temperaturintervall som var aktuellt, över eller under 0°C, användes olika 
ekvationer för beräkningen, se giltighetsområden för ekvationerna i bilaga 1. 

Del 2 Risk för mögeltillväxt 

Beräkning av risk för mögeltillväxt gjordes genom att beräkna den kritiska relativa 
luftfuktigheten vid den aktuella temperaturen. Detta gjordes för temperaturen vid varje 
mätpunkt. Värdet jämfördes med uppmätt relativ luftfuktighet vid samma mätpunkt. I 
de fall den uppmätta relativa luftfuktigheten var högre än det beräknade värdet fanns 
det risk för mögel. Kritisk relativ luftfuktighetsnivå som funktion av temperaturen 
beräknades via följande samband; 

 
φkrit = 0,00005t4 - 0,0042t3 + 0,1565t2 - 2,9041t + 97,762 

Där, 

t = temperatur [°C]  

Sambandet har räknats fram med hjälp av att trendlinjefunktionen i Microsoft Excel 
2003, och härstammar i avlästa punkter ur Sedlbauers LIM1 diagram.  

Del 3 Effektdimensionering och energiberäkning för elradiator 

Dimensioneringen av elradiatorlösningen gjordes genom att beräkna värmebehovet 
vid värsta tänkbara tillfälle under året. Effektbehovet beror som vanligt på 
ventilationsförluster och väggförluster i krypgrunden vid dimensioneringen, men i 
detta fall tas även hänsyn till vilken temperatur man måste uppnå för att undvika 
mögeltillväxt. Vid förhållanden som inte är i riskzonen för mögeltillväxt värms det ej. 
Med andra ord är detta ingen effektdimensionering för uppvärmningsbehov, utan en 
dimensionering anpassad för mögelrisken. Denna formel beräknas utefter;  

3211
********* tAUtAUtcqtAUP bjälklagbjälklaggolvgolvpluftväggvägg ∆+∆+∆+∆= ρ
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Tabell 1, Indata till effektdimensioneringen.  
 Värde Enhet Källa 
U och A  W/(m2K) Från bilaga 6 
ρ, Luftens densitet 1,24  kg/m3 Data diagram (12,5°C 

luft) 
cp, Värmekapacitet luft 1005 J/(kgK) Data och diagram 
q, Luftflöde 0,003825 m3/s Oms*Vkryp 
∆t1 ,temperaturskillnad utomhus-
krypgrund1 

 °C  

∆t2 ,temperaturskillnad mark-
krypgrund1 

 °C  

∆t3 temperaturskillnad kyrksal-
krypgrund1 

 °C  

1Temperaturerna är angivna som den ökning i temperaturdifferens mot vad som föregick om ingen 
elradiator-temperaturhöjning var gjord. 

Alla värden utom temperaturdifferensen är således bestämda, se tabell 1. Vid varje 
tillfälle som det fanns risk för mögeltillväxt beräknades med hjälp av ångkvoten fram 
den temperatur som måste uppnås för att komma ur riskzonen. Detta gjordes i excel 
med hjälp av jämförelse mellan värdena, då sambandet mellan temperatur och ångkvot 
består av en fjärdegradsekvation. En tabell skapades där temperaturen stegrades om 
0,002 grader och ångkvoten vid den kritiska punkten för mögeltillväxt beräknades för 
varje temperatur. Ångkvoten jämfördes sedan med ångkvoten i verkliga fallet, och 
genom att temperaturen i det verkliga fallet med temperaturen i tabellen kunde den 
nödvändiga temperaturhöjningen fastställas. När denna temperatur var framtagen 
kunde den jämföras med temperaturen i omgivande zoner vid samma tidpunkt. Denna 
temperaturdifferens reducerades med den temperaturdifferens som redan fanns i 
krypgrunden, således blir värmeeffekten beräknad endast för den extra 
temperaturhöjning som måste ske för att säkerställa mögelfritt klimat och inte hela 
transmissionseffekten. Beräkningen gjordes för varje timme.  

Det maximala effektbehovet kunde då beräknas till 3 100 W.  

Genom att summera effekterna för varje timme fås nödvändigt energibehov. Det 
kunde faställas till 2 800 kWh.
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BILAGA 5 Laborationsrapport (antal sidor: 6) 

 

 

Bioenergiteknik 

Laborationsredogörelse 

Titel: Test av loggrar Lab.nr: 1 
Kurs: Examensarbete - 2BT01E Utförd den: 20100510 - 20100512 
Laborant: Henrik Ekelöf, Fabian 
Hasselby 

 

Sammanfattning 

Syftet med laborationen var att bestämma hur stor skillnaden i noggrannhet mellan de 
två loggrarna var, och huruvida det kan förklara den stora skillnaden i relativ 
luftfuktighet som konstaterades i krypgrunden av Öja kyrka under perioden 20091110 
– 20100420. Kaliumklorid i lösning med destillerat vatten används för att skapa en 
stabil relativ luftfuktighetsnivå. Resultaten visar att mätnoggrannheten för loggrarna 
högst kan tillskrivas 0,6 %enheter vid 20°C av skillnaden i relativ luftfuktighet som 
uppmättes i Öja kyrkas krypgrund. Mätfel kan alltså uteslutas.  
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1. Syfte 

Syftet med laborationen var att undersöka mätnoggrannheten för två loggrar.  

2. Bakgrund 

Anledningen till att testet utförs är stora skillnader i mätresultat, cirka 20 %enheters 
skillnad, erhölls mellan loggrarna som var placerade i samma krypgrund i Öja kyrka 
under perioden 20091110 - 20100420. Genom att utföra detta test kan man utesluta 
eller bekräfta att skillnaderna i mätresultat beror på mätfel.  

3. Teori  

Loggrarna var av typen Gemini Tiny Tag Ultra 2, som kan läsa av temperatur i 
intervallet -25 till 85 C med noggrannheten 0,01°C och relativ fuktighet i intervallet 0 
till 95 % med noggrannheten 0,3 %. 

Enligt standarden ASTM E 104-85 för att bibehålla konstant relativ luftfuktighet med 
vattenlösningar kan ett flertal olika salter användas. Genom att tillföra salt en liten 
mängd destillerat vatten kan en konstant luftfuktighetsmiljö åstadkommas. Det är 
viktigt att loggrarna inte har kontakt med lösningen, samt att testet sker i en välsluten 
behållare.  

Tabell 3.1, ASTM E 104-85 för olika salter och dess relativ luftfuktighetsnivå som mättad saltlösning.  
Namn Molekylformel Relativ luftfuktighet vid 20°C 
Magnesiumnitrat Mg(NO3)2 54,4 ± 0,2 
Natriumklorid NaCl 75,5 ± 0,1 
Kaliumklorid KCl 85,1 ± 0,3 

Luftfuktigheten är temperaturberoende, se tabell 3.1. Därför är det viktigt att även mäta 
temperaturen när man skall utföra ett test.  

4. Material 

En lista över material som är nödvändiga för att utföra laborationen; 
Kaliumklorid 
Destillerat vatten 
En stor bägare 
En mindre bägare som får plats i den större bägaren 
Parafilm 
Tejp 

5. Utförande 

En stor bägare på två liter användes. Bägaren fylldes med cirka 1,5 cm destillerat 
vatten, och därefter matades kaliumklorid ner i vattnet under omrörning tills lösningen 
blev övermättad. Eftersom kaliumklorid jämviktas vid en hög relativ luftfuktighet, 
cirka 85 %, så är den lämplig att använda i detta fall då mätningarna i krypgrunden gav 
resultat i intervallet 70-90 % relativ luftfuktighet.  
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Figur 5.1, Uppställning av utrustning. 

Sedan placerades loggrarna på en uppochnervänd bägare i bottnen av den större 
bägaren. Den stora bägaren försluts med parafilm och sedan tätades skarvarna med 
silvertejp, se figur 5.1.  

Utrustningen och loggrarna läts sedan stå i över 24 timmar för att miljön i behållaren 
skulle jämviktas.  
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6. Resultat 
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Figur 6.1 Temperaturförändring i behållaren under laborationen.  

Laborationen utfördes under 20100510 kl 17.00 till 20100512 kl 8.00. Figur 6.1 visar 
temperaturförändringen i behållaren. Temperaturen varierar mellan 19,5°C och 
20,9°C.  Medeltemperaturen för logger 375769 var 20,1°C och för logger 375776 
20,2°C.  
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Figur 6.2 Relativ luftfuktighet i behållaren under laborationen. 

Den relativa luftfuktigheten stabiliserade sig efter bara ett par timmar i behållaren, se 
figur 6.2. För logger 375769 var medelluftfuktigheten 85,9 % och 86,4 % för logger 
375776.  

En lösning av destillerat vatten och KCl ska ge en relativ luftfuktighet på 85,1±0,3 % 
vid 20°C enligt ASTM-E 104-85. Främst är det mätvärden från slutet av intervallet 
som är intressant då det är där miljön i behållaren stabiliserat sig som längst. Båda 
loggrarna var i aningen över detta värde, se tabell 6.1.  

Tabell 6.1 Data för de olika loggrarna vid godtycklig tidpunkt då förhållanden torde ha jämviktats, 
cirka 37 h efter laborationsstarten.  

 375769 375776 
Temperatur (°C) vid 20100512 kl 06:00 19,98 20,07 
RF (%) vid 20100512 kl 06:00 85,72 86,83 
Ångkvot (g/kg) vid 20100512 kl 06:00 12,50 12,74 

 
Genomsnittlig avvikelse från 85,1 % RF under perioden 1,02  1,52 

 
Genomsnittlig differens mellan loggrar under perioden T (°C) 0,08 
Genomsnittlig differens mellan loggrar under perioden RF (%) 0,56 

7. Diskussion och slutsats 

Av data som kan utläsas i tabell 6.1 kan man se att differensen mellan loggrarna var 
mindre än differensen till 85,1 % RF, vilket kan tyda på att förhållanden i behållaren 
inte stämde exakt med vad det skulle vara i teorin och enligt standarden ASTM E 104-
85. Det kan bero på felaktig konstruktion av behållaren, otätheter, alternativt att 
lösningen inte var blandad helt korrekt. 
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Detta påverkar dock inte nämnvärt laborationens syfte eftersom det primära var att 
finna hur stora mätskillnaderna var mellan loggrarna, och det kan bestämmas till cirka 
0,56 %enheter relativ luftfuktighet vid 20°C, oavsett vilket absolut förhållande som 
rådde i behållaren. Angående temperaturen skiljde loggrarna med cirka 0,08°C, vilket 
motsvarar en skillnad i RF med 0,05 % vid 20°C. 

Totalt sett verkar båda loggrar mäta väldigt noggrant och skillnaderna mellan dem var 
högst marginella, högst 0,6 %enheter vid 20°C av skillnaden i relativ luftfuktighet kan 
förklaras med mätfel om man kombinerar avvikelserna i relativ luftfuktighet och 
temperatur. Således kan man konstatera att loggrarnas mätnoggrannhet är tillförlitlig 
och att den inte kan förklara de stora skillnaderna i relativ luftfuktighet som uppmättes 
i krypgrunden av Öja kyrka. 
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BILAGA 6 Material och geometrispecifikation (antal 
sidor: 1) 

Tabell 1 Dimensioner och väggkonstruktioner för simuleringsmodellen. 
 
 
Dimensionering Kyrksal (m) Krypgrund (m) 
Längd 27 27 
Bredd 17 17 
Höjd 10 0,6 
Golv area (m2) 459 459 
Volym (m3) 3901,5 275,4 
Installerad effekt 
Radiatorer vägg Norr 2 X 4 kW Under fönster 
Radiatorer vägg Öster 4kW och 13 kW Orgelläktare respektive bänkvärmare 
Radiatorer vägg Söder 2 X 4 kW Under fönster 
Radiatorer vägg Väster 13 kW Bänkvärmare 

Byggnads del 
Area, 
(m2) 

Tjocklek 
(m) U (W/m2°K) Materialsammansättning 

Kyrksalens tak del 1 243,4 0,135 0,3161 Gips, trä och isolering 
Kyrksalens tak del 2 243,4 0,135 0,3161 Gips, trä och isolering 
Bjälklag 459 0,25 0,1644 Tegel och puts 
Krypgrundsvägg, Söder 16,2 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Krypgrundsvägg, Väster 10,2 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Krypgrundsvägg, Norr 16,2 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Krypgrundsvägg, Öster 10,2 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Kyrksalsvägg Söder (exklusive 
fönster) 144,6 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Kyrksalsvägg Väster 144,5 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Kyrksalsvägg Norr (exklusive 
fönster) 144,6 1,21 0,4442 Tegel och puts 
Kyrksalsvägg Öster 144,5 1,21 0,4442 Tegel och puts 

Byggnads del 
Area 
(m2) g (SHGC) T 

U (W/(m2°K)) Ram fraktion, 
0-1 

Ram U 
(W/m2°K) 

Fönster, 2 glas, klart 
(4-12-4) 7,4 0,76 0,7 2,9 0,1 2 

Tabell 2 Materialspecifikationer. 

Material 
Värmekonduktivitet, 
(W/mK) 

Densitet, 
(kg/m3) 

Värmekapacitet, 
(J/kgK) 

Mark 2 2000 1000 
Puts 0,8 1800 790 
Gips 0,22 970 1090 
Isolering 0,036 20 750 
Trä 0,14 500 2300 
Tegel 0,58 1500 840 
Nisolex markisolering 0,0141 30 750 
Betong 1,7 2300 880 
Makadam/Singel 2 2000 1000 
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Tabell 3 Specifikationer för avfuktaren 
Egenskap Värde Källa 
Modell Munters MCS 300  Olsson (2010)  
Avfuktningsflöde 300 m3/h Munters Europe AB (2004) 
Regenereringsflöde 60 m3/h Munters Europe AB (2004) 
Avfuktningskapacitet (vid 80 
% RF och 12°C) 

1,4 kg/h Munters Europe AB (2004) 

Effekt 2,1 kW Munters Europe AB (2004) 
Filtertyp EU3 Munters Europe AB (2004) 
Fiterbyte/Rengöring Var 3-6 månad Munters Europe AB (2004) 
Pris 28 500 kr exl moms Olsson (2010) 

Tabell 4 Exempel på styrsystem som beaktar risken för mögeltillväxt 
Styrning Pris Källa 
Hygropro 1580 kr exl moms Ljungby fuktkontroll och sanering (2010) 
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BILAGA 7 El och värmeförlust beräkningar (antal 
sidor: 2) 

Tabell 1 Dimension och koefficientberäkning för transmission och ventilation. 

Rum Vägg Antal Area Uvärde Ktrans (W/C) Oms/h Volym Cp Densitet Kvo (W/C) 
Kyrksal      0,1 3902 1000 1,24 134,4 
 Vägg  578 0,44 256,8      
 Golv  459 0,16 75,5      
 Tak  487 0,32 153,9      
  Fönster 12st 89 2,90 249,5           
Vapenhus + tornrum    0,1 250 1000 1,24 8,6 
 Vägg  160 0,44 71,1      
 Golv  25 0,16 4,1      
  Fönster 2st 15 2,90 41,6           
Sakristia      0,1 101 1000 1,24 3,5 
 Vägg  34 0,44 15,2      
 Fönster 4st 30 2,90 83,2      
  Golv   25 0,16 4,1           

Tabell 2 Elförbrukning och värmeförlustberäkningar. Temperatur angivet i °C, och energimängd i 
kWh. 

Period 
Utomhus 
temperatur 

Inomhus 
temperatur 

Krypgrund 
temperatur 

Verklig 
Elförbrukning1 

IDA 
Elförbrukning2 

Kyrksal 
Värmeförlust3 

Hel kyrka 
värmeförlust4 

09-nov 6,3 18 7,0 9988 3925 5 4870 5 9253 
09-dec -0,7 18 5,3 14696 10058 7606 14495 
10-jan -5,4 12 3,9 13733 9427 6922 13223 
10-feb -3,1 12 4,6 11136 7175 6025 11507 
10-mar 1,0 12 4,6 8422 4691 4460 8500 
   Total: 57974 35276 29883 56977 

1Anger energimängd avläst ur elräkningar.  
2Anger energimängd avläst ur IDA som inmatad energi i uppvärmningssystemet.  
3Anger energimängd beräknad för endast kyrksal motsvarande den som är uppritad som modell. 
4Anger energimängd beräknad för hela kyrkan. 
5Är angiven från starten av mätperioden den 10/11-09, alltså anger endast uppvärmningen för 2/3 av 
november. 
 
 
I kyrkan märktes vid besiktningen att en radiator i tornrummet stod på full effekt mer eller 
mindre dygnet runt. Den var på 1,6 kW, vilket ger en energimängd på 6 900 kWh (räknat på 
180 dagar). Därefter beräknades, eftersom andelen väggyta i sakristia och vapenhus är stor, 
effekten per m2 vägg i kyrksalen. Denna multiplicerades sedan med extra väggarea som 
vapenhuset och sakristian ger. De ger effekter enligt tabell 3. I medeltal stämde 
beräkningarna bra, dock råder viss osäkerhet för denna beräkning då vi endast har mätdata 
och elförbrukning för vintermånaderna. Men med tanke på att det är en allmän 
angreppsmodell som är målet med studien kommer dessa värden kunna användas som 
jämförelsetal som ligger förhållandevis nära sanningen.  
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Tabell 3 Energiförbrukning korrigerade för klimatskalsförenklingen.  

 
Energi 
(kWh) 

Felfaktor 
(Elräkning/IDA) 

09-nov 6489 1,03 
09-dec 14829 0,99 
10-jan 13971 0,98 
10-feb 10909 1,02 

10-mar 7531 1,12 
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BILAGA 8 Perioder med risk för mögeltillväxt (antal 
sidor: 3) 

Tabell 1 Start och slutdatum samt längd av perioder som är inom riskområdet för mögeltillväxt hos 
grundmodellen.   

Start Slut Längd(h) Start Slut Längd(h) 
12/3 12/3 9 30/7 31/7 9 
10/5 10/5 3 1/8 1/8 6 
10/5 11/5 10 1/8 2/8 16 
12/5 12/5 9 2/8 3/8 17 
19/5 20/5 8 3/8 4/8 17 
20/5 21/5 9 4/8 11/8 165 
22/5 22/5 4 11/8 12/8 18 
1/6 2/6 15 12/8 15/8 61 
2/6 3/6 11 15/8 16/8 21 
3/6 8/6 111 16/8 17/8 15 
9/6 9/6 4 17/8 18/8 16 
11/6 12/6 11 18/8 22/8 93 
12/6 13/6 13 22/8 23/8 13 
13/6 14/6 12 23/8 24/8 12 
18/6 19/6 12 24/8 25/8 14 
23/6 23/6 7 25/8 26/8 13 
24/6 24/6 7 30/8 30/8 4 
24/6 25/6 15 31/8 31/8 7 
25/6 29/6 87 2/9 2/9 9 
30/6 30/6 6 2/9 8/9 142 
1/7 2/7 15 16/9 16/9 1 
10/7 11/7 15 16/9 17/9 13 
11/7 12/7 10 17/9 20/9 62 
13/7 13/7 7 25/9 7/10 281 
13/7 28/7 352 25/10 30/10 105 
28/7 29/7 19 4/11 7/11 70 
29/7 30/7 17 3/12 6/12 65 
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Tabell 2 Start och slutdatum samt längd av perioder som är inom riskområdet för mögeltillväxt hos 
modellen med tätning av ventiler och marktäckning.  

Start Slut Längd 
8/6 8/6 4 
11/6 12/6 16 
13/6 13/6 4 
14/6 14/6 5 
15/6 15/6 9 
19/6 19/6 8 
28/6 29/6 36 
29/6 4/7 112 
5/7 5/7 9 
14/7 14/7 2 
14/7 13/9 1455 
16/9 16/9 9 
17/9 17/9 11 
18/9 20/9 62 
20/9 21/9 13 
26/9 11/10 357 
1/1 1/1 0 
 

Tabell 3 Start och slutdatum samt längd av perioder som är inom riskområdet för mögeltillväxt i 
fallet 20/20 med bjälklagsisolering.  

Start Slut Längd (h)  Start Slut Längd (h) 
21/5 21/5 4  3/8 4/8 17 
1/6 2/6 14  4/8 11/8 165 
2/6 3/6 10  11/8 12/8 18 
3/6 8/6 110  12/8 15/8 61 
9/6 9/6 2  15/8 16/8 21 
11/6 12/6 9  16/8 17/8 15 
12/6 13/6 13  17/8 18/8 16 
13/6 14/6 11  18/8 22/8 93 
19/6 19/6 8  22/8 23/8 14 
23/6 23/6 5  23/8 24/8 12 
24/6 24/6 6  24/8 25/8 14 
24/6 25/6 14  25/8 26/8 13 
25/6 29/6 87  31/8 31/8 6 
30/6 30/6 6  2/9 2/9 8 
1/7 2/7 14  2/9 8/9 141 
10/7 11/7 14  17/9 17/9 2 
11/7 12/7 10  18/9 18/9 12 
13/7 13/7 8  18/9 20/9 42 
13/7 28/7 352  26/9 5/10 225 
28/7 29/7 20  5/10 6/10 4 
29/7 30/7 17  6/10 6/10 8 
30/7 31/7 9  26/10 29/10 62 
1/8 1/8 5  5/11 7/11 52 
1/8 2/8 16  4/12 6/12 41 
2/8 3/8 17     
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Tabell 4 Start och slutdatum samt längd av perioder som är inom riskområdet för mögeltillväxt i 
fallet 12/12 utan bjälklagsisolering.  

Start Slut Längd (h) 
26/7 26/7 3 
6/8 8/8 53 
6/9 6/9 10 
27/9 27/9 9 
28/9 4/10 138 
27/10 27/10 7 
28/10 28/10 2 
5/11 7/11 46 
4/12 5/12 30 
 

Tabell 5 Riskperioder för fallet 20/20 med oisolerat bjälklag.  
Start Slut Längd (h) 
26/7 26/7 2 
6/8 8/8 53 
6/9 6/9 7 
1/10 2/10 33 
 

Tabell 6 Riskperioder för fallet 12/20 10 h förrättning varje söndag med oisolerat bjälklag. 
Start Slut Längd (h) 
26/7 26/7 3 
6/8 8/8 53 
6/9 6/9 8 
29/9 3/10 104 
3/10 4/10 11 
27/10 27/10 1 
5/11 7/11 41 
4/12 5/12 14 
 

Tabell 7 Riskperioder för fallet 12/20 10 h förrättning en gång i månaden med oisolerat bjälklag. 
Start Slut Längd 
26/7 26/7 3 
6/8 8/8 53 
21/8 21/8 1 
6/9 6/9 9 
27/9 27/9 9 
28/9 3/10 111 
3/10 4/10 15 
27/10 27/10 6 
28/10 28/10 1 
5/11 7/11 43 
4/12 5/12 29 
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BILAGA 9 Intervjumatris (antal sidor: 2) 

 
 
 
 
Lösning 

Namn Christer Wisbrant                          
Stiftsingenjör vid Växjö stift. 
Inblandad i pågående utredningar om 
fuktproblem i kyrkor. 

Samuel Palmblad                          
Byggnadsantikvarie vid Smålands 
museum, Bedömer om lösningen är 
acceptabel och i enlighet kulturminnes 
lagen.  

Passiv avfuktare Möjligen om det går att få tätt. 
Billig, enkel och reversibel, om det 
fungerar. 

Aktiv avfuktare 
I kombination med varmgrund, 
isolerad. 

Ljudnivå? Annars enkel och reversibel, 
bör testas.  

Undertryckshållning 
 Svår att få tätt. Tar varm luft från 
kyrksalen och då blir som en 
varmgrund. 

Fungerar det? Tvivlar 

Direkt uppvärmning 
Aldrig mer energieffektivt än 
avfuktning. 

Installation, förfulande? Låter annars 
rimlig, gå tillbaka till så man gjorde förr 
(värmde).  

Indirekt uppvärmning Intressant, bör undersökas.  Har ju fungerat tidigare. 

Dränering 

Kräver dränerande skikt under 
byggnade för att fungera. Utan det 
förvärra kyrkans situation om det 
byggs till. 

Går nog inte. Vid nybyggnation 
fungerar den, men inte i en befintlig 
byggnad. 

Fuktisolering 

Svårt  att genomföra utan att bryta upp 
bjälklaget. Krypgrunden blir  en 
varmgrund som kräver uppvärmning. 
Ej energieffektivt. 

Plast bör aldrig finnas i gamla 
byggnader. Svårt att få tätt, och att få 
det och fungera som man vill.  

Luftkuddar 

Likt lecakulor vilket kan fungera i 
minder nya krypgrunder. Men i en 
torpargrund måste man troligtvis bryta 
upp bjälklagen för att utföra åtgärden. 

Gör det svårt att övervaka, samt att 
komma åt viktiga installationer i 
grunden. Svårt att realisera. 

Betongplatta 

Mycket bra lösning. Det är enda 
beständiga lösningen eftersom 
uteluftsventilerande krypgrunder är 
självförstörande. 

Enorma ekonomiska investeringar. Är 
inte en lösning för alla kyrkor, måste 
undersökas individuellt. Arkeologiska 
utgrävningar kan krävas. 

Värmeisolering 
Grunden måste vara ordentlig, Kräver 
kapillärbrytande skikt, makadam. 

Svårt att få tätt, och att få det och 
fungera som man vill.  
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Lösningar 

Namn Tor Broström                                        
Lektor vid Högskolan på Gotland. 
Expert inom energieffektivisering av 
kulturhistoriska byggnader. 

Magnus Bengtsson                            
Konsult vid FLK i Växjö, 
handledare för projektet 

Passiv avfuktare 
Begränsad kapacitet, aldrig sett lösningen 
i dessa sammanhang. Svårt att veta 
intervallen de behöver bytas. 

Intressant teknik, värt att undersöka. 
Dock troligen problem vid driften 
(när de ska bytas), bra om man kan 
ordna ett larmsystem. 

Aktiv avfuktare 
Om man får riktig cirkulation i 
krypgrunden så fungerar det.  

Bra lösning. Säkrar låg fuktighet. 
Behöver kombineras med isolering. 

Undertryckshållning 
Erfarenheter angående denna lösning. 
Mögel kommer ej upp, gör dock 
ingenting åt själva problemet. 

Om man kan få det tätt är det en bra 
lösning. Suger från golvet, främst en 
bra möjlighet för landsortskyrkor. 

Direkt uppvärmning 
Hur fördelas värmen i grunden? 
Installationerna begränsar möjligheterna.  

Bra lösning. Gratis drift med 
solfångare. Hållbar lösning, kan 
finnas svårigheter vid placering av 
solfångare. 

Indirekt uppvärmning 
Intressant, det ska detta arbetet komma 
fram till.  

Bra kortsiktig lösning med små extra 
kostnader. Dyrt energimässigt. 

Dränering 

En viktig grundförutsättning. Behovet 
beror på markförhållanden. Även 
avrinningen av takvatten borde utredas 
då vissa kyrkor saknar stuprännor. 

Ingen större kompetens i området. 
Borde vara bra om det finns stora 
kapillära flöden. Dyrt? 

Fuktisolering 
Ja, möjlig i modellen. Hjälper det 
tillräckligt? Bör utredas. 

Kan man säkerhetställa att inga 
emissioner avges från plasten så är 
det en bra lösning kortsiktigt. 
Intressant i kombination med 
avfuktare. 

Luftkuddar 
Intressant princip, frågan är om det 
fungerar? Går det att simulera? 

Intressant. Eventuellt i kombination 
med undertrycksventilation. 

Betongplatta 
Möjlighet. Mer antivarisk fråga än 
byggteknisk. Löser fuktproblemet om det 
görs på rätt sätt 

Troligtvis långsiktigt bäst. Troligen 
även dyrast. Dock lite varning för en 
gammal byggnad med nya meterial, 
men med rätt utformning borde det 
fungera. 

Värmeisolering 
Ja, möjlig i modellen. Hjälper det 
tillräckligt? Bör utredas. 

Bra tillsammans med 
plast(fuktisolering) och avfuktare. 
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BILAGA 10 Indirekt uppvärmning (antal sidor: 7) 

Del 1 Resultat av fallet 20/20 
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Figur 1 Temperatur i krypgrunden för grundmodellen samt fallet 20/20 med bjälklagsisolering under 
ett år. 
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Figur 2 Relativ luftfuktighet i krypgrunden för grundmodellen samt fallet 20/20 med 
bjälklagsisolering under ett år. 
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Del 2 Resultat av fallet 12/12 oisolerat bjälklag 
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Figur 3 Förändring av temperatur i krypgrunden med och utan isolerat golvbjälklag.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tid (h)

R
el

at
iv

 lu
ft

fu
kt

ig
he

t

Grundmodell

12/12 oisolerat bjälklag

 

Figur 4 Förändring av relativ luftfuktighet i krypgrunden med och utan isolerat golvbjälklag.  
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Del 3 Resultat av 20/20 oisolerat bjälklag 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tid (h)

T
em

pe
ra

tu
r 

(°
C

)

Grundmodell

20/20 oisolerat bjälklag

 

Figur 5 Temperaturen i krypgrunden vid fallet 20/20 med oisolerat bjälklag i jämförelse med 
grundmodellen. 
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Figur 6 Relativ luftfuktighen i krypgrunden vid fallet 20/20 med oisolerat bjälklag i jämförelse med 
grundmodellen. 
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Figur 7 Mögelrisk vid 20/20 med oisolerat bjälklag.  

Del 4 12/20 varje söndag utan isolering 
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Figur 8 Temperatur med intermittent uppvärmning 12/20 med oisolerat bjälklag, förrättning varje 
söndag.  
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Figur 9 Relativ luftfuktighet under året med intermittent uppvärmning 12/20 utan bjälklagsisolering 
och förrättning varje söndag. 
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Figur 10 Mögelrisk under året med intermittent uppvärmning 12/20 utan bjälklagsisolering och 
förrättning varje söndag. 
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Del 5 12/20 varje månad utan isolering 
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Figur 11 Temperaturförändring under året med intermittent uppvärmning 12/20 utan 
bjälklagsisolering och förrättning första söndagen varje månad. 
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Figur 12 Relativ luftfuktighet under året med intermittent uppvärmning 12/20 utan 
bjälklagsisolering och förrättning första söndagen varje månad. 
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Figur 13 Mögelrisk under året med intermittent uppvärmning 12/20 utan bjälklagsisolering och 
förrättning första söndagen varje månad. 

 

Del 6 Energianvändning 

Tabell 1 Energianvändning för de olika fallen. Alla siffror är angivna i kWh. 

Fall 
Energikonsumtion 
(kWh/år) 

Skillnad mot 
grundmodell (kWh/år) 

Ökad 
kostnad(kr/år) 

12/12 isolerat bjälklag 
(Grundmodell) 

54 211 - - 

20/20 isolerat bjälklag 108 012 53 801 73 493 

12/12 oisolerat bjälklag 59 729 5 518 7 538 

20/20 oisolerat bjälklag 122 331 68 120 93 052 

12/20 oisolerat bjälklag, 
förrättning 1ggr/vecka 

66 528 12 317 16 826 

12/20 oisolerat bjälklag, 
förrättning 1ggr/månad 

61 174 6 963 9 512 
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