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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att utreda klimatsimuleringsprograms användbarhet för 

kyrktorn uppförda i sten. Kyrkor drabbas ofta av fuktrelaterade skador som beror på klimatet 

i kyrkan. Klimatet i kyrkor kan ändras av exempelvis olika uppvärmningsmetoder, vilka kan 

äventyra en kyrkas välmående med risker till skador. Vid uppvärmning sänks relativa 

fuktigheten, luften blir torrare och söker då fuktutbyte med intilliggande material som i 

värsta fall kan ge torkskador. Skador kan också uppkomma av mögel och röta då fuktigheten 

blir för stor under en längre tid. Många gånger utförs klimatmätningar med klimatloggar. 

Dessa mätinstrument mäter värden av temperatur och relativ fuktighet, för utredning av 

inneklimatet. Många utredningar riktar sig främst till kyrksal, sakristia, vapenhus och 

krypgrund, kyrktornet utesluts många gånger från dessa mätningar. Genom 

klimatsimuleringar skulle en kyrkas inomhusklimat snabbt kunna utredas om simuleringarna 

är pålitliga.  

Till utredningen användes klimatsimuleringsprogrammen IDA-klimat och energi samt 

WUFI-värme och fuktövergångar. Genom programmen görs simuleringar för Nässjö gamla 

kyrkas torn. Tornets konstruktion är uppbyggt av stenblock som sammanfogats av kalkbruk. 

Genom att använda klimatloggar under en månads tid jämförs dessa värden mot 

simuleringarna som görs i IDA-ICE och WUFI. IDA-ICE simulerar ”rummets” klimat och 

WUFI simulerar värme och fuktlagring i konstruktioner. Valen till dessa två 

simuleringsprogram görs från tidigare studier av IDA-ICE där simuleringarna inte tog 

hänsyn till den fuktlagring som sker i konstruktioner. Detta medför att fukthalten inne avtar 

snabbare genom simuleringen än vad den gör i verkligheten, därför görs komplettering med 

WUFI. 

Klimatsimuleringarna visar sig ge avvikelser av temperatur och relativ fuktighet gentemot 

uppmätta värden från klimatloggar. Det visar sig att klimatdatan i IDA-ICE skiljer sig 

mycket från verkligheten, på grund av ortval för klimatdata. Nässjö gamla kyrka använder ett 

klimatstyrt värmesystem som styr temperatur och relativ fuktighet där ett visst intervall av de 

båda enheterna ska hållas. Ett liknande värmesystem lyckas inte återskapas i 

simuleringsprogrammen vilket också påverkar värdena. Simuleringarna i WUFI görs 

endimensionellt vilket innebär att uppbyggnaden i programmet av ytterväggarna för kyrkans 

torn inte ger en rättvis bild mot verkligheten. Även detta påverkar resultatet. Kontentan av 

resultatet ger en bristfällighet till att enbart använda dessa simuleringsprogram för utredning 

av klimatet i kyrktorn som är uppförda i sten. Istället rekommenderas att använda 

klimatloggar vid utredningar av klimat för kyrkor med stenkonstruktion.    
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Summary 

This degree project aims to investigate climate simulation program's usefulness for church 

towers built in stone. Churches affected often of moisture-related damage due to the climate 

in the church. The climate in churches can be changed, for example, various heating 

methods, which could risk a church's well-being with respect to the risk of injury. When 

heating the air the relative humidity get lower, the air becomes drier and then starts a 

moisture exchange with adjacent materials which in the worst case may cause drought 

damages. Injuries can also be caused by mold and rot when the humidity gets too high over a 

longer period. Often climate logs are used for climate measuring that measure the values of 

temperature and relative humidity to investigate the indoor climate in churches. Many 

investigations are primarily directed for the church hall, vestry, vestibule and crawl space, 

the church tower are excluded many times from these measurements. With a climate 

simulation of a church, the indoor climate would quickly be investigated, if the simulation 

programs are reliable. 

To this investigation climate simulation software IDA-Indoor Climate and Energy, and 

WUFI-Heat and moisture transitions where used. The programs where simulated for Nässjö 

old church´s tower. The tower construction is built of stone blocks that are joined by lime 

mortar. By using climate logs measured over a month and compared these values with the 

simulations that are made in IDA-ICE and WUFI. IDA-ICE simulates "the room" climate 

while WUFI simulate heat and moisture storage in constructions. The selecting to these two 

simulation programs are made by previous studies to IDA-ICE where the simulations omit 

the moisture storage that occurs in constructions. This means that the moisture indoor 

subside faster in the simulation unlike in real life, why supplements are made with WUFI. 

The climate simulations show deviations between the values of temperature and relative 

humidity against measured values from climate logs. It turns out that the climate data in 

IDA-ICE is very different from the reality due to the choice of geographic location for 

climate data. Nässjös old church is using a climate-controlled heating system that is 

controlled by temperature and relative humidity where a certain range of values should be 

held. A similar heating system fails to be recreated in these simulation programs which also 

affects the results. The simulation in WUFI is one-dimensional, which means that the 

structure of the outer walls of the church tower does not give a fair parable to the reality. 

This also affects the results. The summary of the results gives a deficiency to using only 

these simulation programs for investigate the climate in church towers which is built in 

stone. Instead it is recommended to use climate logs when investigate the climate for 

churches with a stone construction.  
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Abstract 

 

Detta examensarbete syftar till att utreda klimatsimuleringsprogrammen IDA-ICE och 

WUFI, hur dessa program kan komplettera varandra och användas till simulering av kyrktorn 

som blivit byggda i sten. IDA-ICE har av tidigare utredningar klargjort att detta program inte 

redovisa fuktlagring i konstruktioner vilket WUFI gör, därav valet till dessa program. 

Klimatsimuleringarna utförs i Nässjö gamla kyrkas torn som är byggt av stenblock som 

sammanfogats med kalkbruk. 

Utredningen görs med hjälp av klimatloggar som mäter temperatur och relativ fuktighet. 

Dessa mätinstrument placeras ut i Nässjö gamla kyrkas torn för mätning. Värdena för 

klimatloggarna jämförs med simuleringarnas värden från IDA-ICE och WUFI. 

Klimatsimuleringarna visar sig inte ge samma värden av temperatur eller relativ fuktighet 

gentemot klimatloggarnas uppmätta värden. Klimatdatan i IDA-ICE skiljer sig mycket från 

verkligheten vilket bland annat påverkar resultatet. WUFI simulerar endimensionella punkter 

för konstruktioner vilket innebär att uppbyggnaden av ytterväggarna i programmet inte ger 

en rättvis bild mot verkligheten, vilket också påverkar resultatet. Resultatet ger därför en 

bristfällighet till användning av dessa simuleringsprogram, för utredning av klimatet i 

kyrktorn som är byggda i sten. Det är istället säkrare att använda klimatloggar vid 

utredningar av klimat, för denna typ av byggnad, då dessa, rätt kalibrerade är tillförlitliga. 

Nyckelord: Klimatsimulering, IDA-ICE, WUFI, Kyrktorn, klimatmätning, klimatloggar, fukt 
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Förord 
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och klimatsimulering av kyrktorn byggda i sten. Arbetsplatsen har varit förlagd på FLK:s 

kontor i Växjö.  

Ett extra tack vill vi rikta till: 

Vår företagshandledare Mikael Andersson Ekholst på FLK som har varit till stor hjälp 

under arbetets gång och har inspirerat med tankar och idéer. 

Vår akademiska handledare Åke Tyrberg, Linnéuniversitetet Växjö, för kritik och 

handledning genom arbetets gång samt handledning till WUFI pro. 

Yifan Guo, FLK Sverige AB, handledning av simuleringsprogrammet IDA-klimat och 

energi samt alltid stöttat vid frågor och framtagning av diagram. 

Mikael Karlsson, Stiftsantikvarie, Växjö stift, för visat engagemang. 

Hans Andersson m.fl., Nässjö pastorat, för vänligt mottagande och hjälp vid platsbesök 
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Bengtsson Magnus, Nilsson Jens 

1. Introduktion 

Kyrkor i Sverige som blivit byggda före 1940 är skyddade genom 

kulturminneslagen och är viktiga kulturarv (Riksantikvarieämbetet, 2012). Därför 

måste dessa kyrkor skyddas och bevaras på bästa sätt. Många kyrkor har fått 

problem med bland annat fukt-, tork- och mögelskador. Detta skadar inte bara 

kyrkan som byggnad utan också inventarierna. Flertalet skadeproblem på kyrkor 

har uppkommit på grund av större krav på funktionalitet, komfort och ekonomiska 

aspekter. Anledningen till skador kan bero på hur kyrkornas uppvärmning görs. 

Innan modern tid värmdes inomhusluften i kyrkan av personerna som vistades i 

lokalen, samt av tända ljus och i vissa fall en öppen eldningsplats. Idag används 

andra uppvärmningsmetoder och kyrkorna används inte längre i samma 

utsträckning som de gjordes förr, med hänseende till uppvärmningen. 

1.1 Bakgrund 

Vid klimatutredning eller när fuktrelaterade problem uppstår genomförs 

kontinuerliga mätningar av kyrkans inomhusklimat. Under samtal med 

stiftantikvarien vid Växjö stift (Karlsson, 2014) angående klimatmätningar i Växjö 

stifts kyrkor framkom att mätningar vanligast utförs i sakristia, långhuset, vinden 

över långhuset och grunden. Vapenhus med tillhörande övre våningsplan utesluts 

vanligen från klimatmätningar. En anledning kan vara att skillnaderna mellan 

utomhus- och inomhusklimat minskar med tornets höjd och inomhusklimatet 

utjämnas mer mot utomhusklimatet. Flera kyrkoskador där kyrktornet varit drabbat 

har rapporterats. 

Jämfört med de ouppvärmda kyrkorna på medeltiden så värms kyrkor idag på 

2000-talet för komfortsyfte. Detta har skapat en klimatförändring med skaderisker 

som följd. Orsaken är att den uppvärmda luften har en större mättnadsånghalt, det 

vill säga klarar att bära mer fukt (Riksantikvarieämbetet 2004:19ff ). Luften 

försöker att innehålla lika stor fukthalt som omgivande ytor och material för att 

uppnå fuktjämnvikt. Detta sker också i omvänd ordning, material binder fukt från 

luften, med förutsättningar för var temperaturen är högst. Höjs exempelvis 

lufttemperaturen sker också fuktbindning till luften från omslutande material. 

Materialen avger fukt för att fuktjämnvikt ska skapas vilket kan orsaka torkskador 

med sprickbildningar och färgavflagningar som följd. När lufttemperaturen sänks 

minskar luftens mättnadsånghalt. Har luften bundit mycket fukt i detta fall klara 

inte luften av att ”hålla” kvar all fukt och kondens kan uppstå. Detta fenomen kan 

orsaka skador i form av mögel och röta. 

Stenkyrkor har ofta väggar som överstiger 1 meter i bredd och är därför en mycket 

tung och energitrög konstruktion. En konstruktion som har dessa egenskaper kan 

beroende på materialet medföra en stor värme- och fuktlagring (Karlsson, 2010). 

Fuktlagringen i stenmaterial såsom granit är dock minimal. När temperaturen höjs 

genom värmesystemet går mesta energin åt att värma stommen, där energin också 

kan lagras under en längre tid. Uppvärmningen tar oftast lång tid i dessa 

konstruktioner när för liten värmeeffekt tillförs. När värmesystemet stängs av 

stannar den ackumulerade värmen i stommen kvar längre än den i luften. 
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På grund av höga energikostnader väljer många församlingar att sänka 

inomhustemperaturen (Riksantikvarieämbetet, 1998:7f). När förutsättningarna 

förändras för kyrkans inomhusklimat är det viktigt att föra en kontinuerlig studie av 

klimatet i kyrkobyggnaden. Detta för att kunna säkerställa byggnadens fortsatta 

välmående avseende kyrkorummen och konstruktioner. Klimatstudier görs byggda 

på information från klimatloggar som mäter temperatur och relativ fuktighet i 

luften. För att tillförlitlig information om byggnaden skall erhållas bör det utföras 

mätningar under minst en årscykel. Detta för att se till hela årets klimatpåverkan. 

Varje kyrka är unik med sin bakgrund och användning därför behövs lämpligaste 

alternativen till uppvärmning utredas noga (Riksantikvarieämbetet, 2004:20). Detta 

för att alltid säkerställa kyrkobyggnaden samt att inventarierna inte ska bli 

förstörda. För att förstå vad en specifik kyrka har för variationer gällande 

temperatur och relativ fuktighet måste dessa värden mätas för att ge kännedom om 

var skaderisker kan finnas. 

2007 gjordes en utredning av inneklimatet för Lekaryd kyrka där mjukvaran IDA-

ICE tillämpades för klimatsimuleringar (Andersson, 2007). Simuleringarna gjordes 

för kyrkans vapenhus, sakristia, långhus och krypgrund. Konstruktionen till denna 

kyrka bestod av 0,95-1,15 meter breda väggar av gråsten. Taket var ett trätak med 

tjärade ekspån och golvet bestod av träplankor över krypgrund samt 

kalkstensplattor på ett cementgolv i vapenhuset. Värden som gavs av 

simuleringsprogrammet i detta arbete jämnfördes med uppmätta värden från 

klimatloggar. Till utredningen framkom att IDA-ICE inte tog hänsyn till 

fuktmängden som lagras i konstruktionen. Detta medför att fukthalten inne avtar för 

snabbt i simuleringen gentemot de uppmätta värdena. Det påpekades också att olika 

antaganden måste göras gällande ingångsvärden vid simulering av en kyrka med 

liknande konstruktion (uppmurade stenblock). 

I en licentiatavhandling av Torun Widström används 

klimatsimuleringsprogrammen IDA-ICE och WUFI till simuleringar i ett antal 

kulturhistoriska byggnader (Widström, 2012). Syftet var att undersöka hur väl 

programmen lämpar sig för klimatsimulering av kulturhistoriska byggnader. 

Genom avhandlingen redovisas programmens brister och resultaten mot 

verkligheten. Det har därför gjorts ett tilläggsprogram till IDA-ICE, MOIRA-

Moisture Recalculation Application (fuktomräkning applikation). MOIRA ska 

komplettera IDA-ICE för säkrare värden av fuktmängder. Detta görs genom andra 

beräkningar för fukttransporter. 

1.2 Syfte och mål 

Rapportens syfte är att undersöka huruvida klimatsimuleringsprogram går att 

tillämpa på kyrktorn uppförda i stenmaterial. Att utreda felaktigheter mellan 

uppmätta värden och simuleringarnas resultat med hänsyn till parametrar så som 

fukt- och värmelagringar i material. Utbyten av fukt- och värmeförhållanden mellan 

material och luft är viktiga aspekter som bör tas hänsyn till då detta kan spela stor 

roll för en byggnads klimat där stommen är tung. 

Målet ska visa ifall tillämpningen av klimatsimuleringsprogram fungerar i 

praktiken för kyrktorn uppförda i sten. Kommer simuleringarna av inomhusklimatet 
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ge realistiska värden som kan användas under projekteringsarbeten. Utreda om 

simuleringsprogrammen kompletterar varandra eller ger upphov till tvetydigheter. 

Av resultatet ska slutsatser dras om målet har uppnåtts, eller ifall utökad studie 

behövs. 

1.3 Avgränsningar 

Studien utförs på Nässjö gamla kyrka som är en stenkyrka uppförd 1791. 

Begränsningar till klimatsimuleringar kommer att göras till Nässjös gamla kyrkas 

torn. Rumstemperatur från väggar med direkt anslutning till salsbyggnad kommer 

att beaktas i simuleringen. Kyrktornet väljs att studeras med hänseende till dess 

omslutande konstruktion av granit och kalkbruk. Kyrktornet väljs också som 

avgränsning eftersom skador generellt har i större utsträckning börjat rapporteras i 

denna kyrkodel samt för att klimatloggning ofta inte utförs i kyrktornen. 

Klimatsimuleringsprogrammet IDA – Indoor Climate and Energy är ett program 

som kommer användas främst till simulering av ”tornrummet”. WUFI (Wärme und 

Feuchte instationär) är mjukvaruprogrammet som kommer användas till simulering 

av fuktrörelser genom konstruktionen. Valen av program grundas på tillgänglighet 

till användningsmöjlighet samt handledning. Programmen anses också vara 

betydande för varandra då uteslutande faktorer i det ena kan önskvärt regleras med 

det andra.   
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2. Teori 

I detta kapitel förklars teori som relaterar till rapporten. Teorin ska ligga till grund 

för utförandet av rapportens syfte och mål. Förklaringar till fukt redovisas, hur det 

påverkar olika material och varför fukt kan ge upphov till skador, samt hur olika 

materials porösa egenskaper styr dess fuktinnehåll. Värmeenergin är ytterligare en 

aspekt som tas upp då fukt står i relation till denna. 

Kopplat till fukt redovisas fuktproblem, varför det är ett stort problem och hur 

problemen kan uppkomma. 

Genom utförandet används två simuleringsprogram, därför förklaras och beskrivs 

olika simuleringsprogram i detta kapitel. 

Kyrkor har olika uppvärmningssystem som skiljer sig från varandra och för att få 

ökad kännedom om dessa samt för uppvärmningssystemet i denna rapports objekt, 

redovisas information om Nässjö gamla kyrka i detta kapitel. Övrig nödvändig 

information om Nässjö gamla kyrka redovisas också för att kunna utföra 

simuleringar i de valda programvarorna. 

2.1 Fukt 

Varje år framkommer nya upptäckter av fuktrelaterade skador i byggnader (Sandin 

2010:71). Antalet inkomna uppgifter om fuktskador har ökat under senare år. Av 

hittade byggskador är fukten det största problemet och anses ligga bakom 80 % av 

totalen. Skadorna blir omfattande om de inte åtgärdas och detta medför i vissa fall 

en stor ekonomisk kostnad. Orsaken till att fuktproblem uppkommer beror oftast på 

bristande kunskap om fuktmekanismen (Sandin, 1997:3).  

2.1.1 Ånghalt och Relativa fuktighet 

Relativ fuktighet är ett centralt begrepp som behöver nämnas vid studier inom fukt. 

Fukt finns överallt omkring oss i luften i form av vattenånga, 5 till 15 gram 

vattenånga per kubikmeter är vanliga värden vid normala temperaturer inomhus 

(Broström, 1999:12). Den befintliga vattenångan i luften är inte synbar för blotta 

ögat, däremot så kan ångan omvandlas till vattendroppar och uppträder då som 

dimma eller moln. Den befintliga mängden vattenånga per kubikmeter luft kallas 

för ånghalt. Mängden vattenånga som luften maximalt kan bära vid en viss 

temperatur kallas mättnadsånghalten. I Figur 1 visas mättnadsånghalten som 

funktion av temperaturen. 
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Figur 1: Mättnadsånghalt som funktion av temperatur 

Den relativa fuktigheten (RF) är uttrycket för hur mycket ånga luften innehåller 

förhållandevis till mättnadsånghalten (Nevander et al, 1994). 

Ifall RF blir större än 100 % betyder det att värdena för ånghalten och 

mättnadsånghalten är lika stora. Sker detta kommer vattenångan kondensera och 

övergå till vätskeform. Orsaken kan vara när varm luft möter en kall yta, 

temperaturen sjunker vid den kalla ytan och RF stiger. 

Relativa fuktigheten,  , ges av mättnadsånghalten vs (g/m
3
) och den verkliga 

ånghalten v (g/m
3
). Där den verkliga ånghalten divideras med mättnadsånghalten, 

se ekvation 1. 

  
 

  
   (1) 

I samband med byggnader sägs att fuktigheten är störst åt norrsidan där solen inte 

har lika stor påverkan på grund av byggnadshöjdens avskärmning (Löwendahl, 

2010). Avskärmningen mot solen ger istället skugga och klimatet påverkas inte lika 

mycket av uppvärmning som övriga väderstreck. Detta ger en högre relativ 

fuktighet åt en byggnads norrsida.  

2.1.2 Fukttransporter i material 

Ett materials fuktinnehåll beror på sambandet mellan relativ fuktighet och fukthalt 

och kan utläsas ur dess sorptionskurva (Broström, 1999:13). Ett materials fukthalt 

bestäms av dess hygroskopiska egenskaper till att binda upp fukt i sina porer. Har 

materialet porösa egenskaper kommer det kunna hålla en högre fukthalt innan det 

upplevs som fuktigt. Puts, murbruk, textilier och trä är exempel på porösa material. 

Materialets fuktinnehåll eller dess hydroskopiska fukt ökar med ett stigande värde 

på RF. Fuktkvot är materialets fuktinnehåll uttryckt som viktprocent.  

Materialets fuktinnehåll i förhållande till omgivande ytors eller luftens fukttillstånd 

kan beskrivas ur tre aspekter (Sandin, 2010:82). Materialet är torrt och uppfuktas av 

dess omgivning och absorberar vätska. Ifall materialet är blött sker det motsatta, 

nämligen desorption där fukten avges till materialets omgivning. Det sista 

förhållandet är jämvikt och uppnås då materialets fuktinnehåll sammanfaller med 

omgivningens. I Figur 2 visas sambandet mellan fukthalten och relativa 

fuktigheten. 
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Figur 2: Absorptionskurva som visar sambandet mellan fukthalt och relativ fuktighet 

När temperaturen sänks i byggnader börjar materialen avge sitt fuktinnehåll till 

luften och den relativa fuktigheten höjs, materialet kan då torka ut (Broström, 

1999:13). Sjunker relativa fuktigheten för mycket i exempelvis målade träföremål 

kommer det börja krympa och färgen flagnar av.  

2.1.3 Nederbördens fukttillskott 

Vind som för regn i sidled och som ger möjlighet att träffa en vertikal yta kallas 

slagregn (Sandin:2010:78). Ifall vindstyrkorna överstiger 10 m/s kommer det 

”vanliga” regnets mängd minska och slagregnets mängd att öka. Åtskillnad görs 

mellan olika slagregn, det som träffar fasaden kallas fasadslagregn, det andra kallas 

fritt slagregn. Anledningen till åtskillnaden beror på byggnaders förmåga att tvinga 

luftströmmar runt huskroppen. Luftströmmarna drar med sig de mindre 

vattendropparna runt byggnadens hörn. De större vattendropparnas tyngd gör att de 

inte kan tvingas runt hörnen lika lätt utan träffar de mer utsatta delarna, övre delen 

av fasaden och dess hörn. Skillnaden mellan slagregnets mängd på fasaden beror på 

byggnadens höjd och dess takutsprång., En liten byggnad med stort takutsprång är 

inte lika hårt drabbat som ett med litet takutsprång. På höga byggnader spelar 

takutsprångets storlek ingen större roll. I dessa fall utsätts fasadmaterialen för både 

fritt vatten och fuktig luft. Så i beräkningarna måste hänsyn tas till både materialets 

hydroskopiska- samt kapillärsugande egenskaper. Kyrktorn räknas till kategorin 

höga byggnader, samt att de har ett litet takutsprång. Exempelvis är inte kyrkans 

tornluckor 100 % täta så luftrörelser påverkade av utomhusklimatet sker i 

otätheterna. Med detta i åtanke kommer en viss mängd slagregn träffa fasadytorna 

och tornluckorna.  
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2.1.4 Markfukt 

Fukt finns som både vatten och ånga i marken (Sandin, 1997:18). Vatten är bundet 

till marken och på varierande djup påträffas grundvatten. Grundvattnet kan stiga 

flera meter i marken genom kapillärsugning, detta beroende på finkornigheten hos 

jordarten. Detta kan resultera till att byggnadsdelar under mark kan komma i direkt 

kontakt med vattnet. Även i jordarter som är mycket täta eller berg kan vatten från 

nederbörd ledas till byggnadsdelar via sprickor i marken. 

Markfukten kan förebyggas genom dräneringsrör som grävs ner längs med 

byggnaden (Sandin 1997:18). Dräneringsrören har till uppgift att bortföra 

markfukten från byggnaden.  

2.1.5 Fuktlagring 

Material innehåller oftast någon mängd fukt som bestäms av materialets porositet 

(Sandin, 1997:8) . Fukten i materialet kan vara fast bundet eller förångningsbart. 

Den mängd fukt som finns lagrat i ett material betecknas oftast som fukthalt (w, kg 

vatten per m
3
) eller fuktkvot (u, förhållandet mellan uttorkat material och 

fuktinnehållet i kg). Se ekvation 2, där                     . 

        (2) 

Fuktinnehållet går också att mäta genom kapillärmättnadsgraden (Sandin, 1997:8). 

Kapillärmättnadsgraden ger skillnaden mellan det aktuella fuktinnehållet jämfört 

med maximal vattenupptagningsmängd. 

Material binder eller avger fukt beroende på fukthalten i omgivningen (Sandin, 

1997:9). Detta sker för att jämnvikt av fukthalten mellan ytorna vill uppnås. Det 

ska förtydligas att jämnvikt söks mellan luften i ett materials porer och luften 

utanför materialet. Skulle ett torrt material placeras i ett rum med hög luftfuktighet 

skulle den fuktiga luften tränga in i materialets porer. Vad ytorna består av har 

betydelse för hur snabbt och hur mycket fukt som kan upptas eller avges. Detta 

skiljer mellan material i kontakt med luft, vatten eller annat material. 

2.1.5.1 Fuktlagring i trä 

Fuktlagring i trä sker till största del i splintveden där fuktkvoten varierar mellan 

130-150% i nyavverkat virke (Burström, 2007:373f). Trä är uppbyggt av cellulosa, 

hemicellulosa samt lignin. Dessa uppbyggnader har stor förmåga att binda fukt till 

sig. Detta resulterar till att även under normala förhållanden av relativ fuktighet kan 

trä ha ett stort fuktinnehåll. Torkar träet lämnar först det löst bundna vattnet träets 

cellhålsrum. Sjunker relativa fuktigheten under 100 % börjar också vattnet som är 

bundit till cellväggarna försvinna. Då detta inträffar påverkas träets egenskaper så 

som hållfasthet, värmeledningsförmåga och deformation. I Figur 3 visas träets 

desorptions- och absorptionskurva. 
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Figur 3: Jämviktskurvor för trä, (Bildkälla: Sandin, 2010:135) 

Träet formas/rör sig efter fuktinnehållet, rörelserna är störst i tangentiell riktning 

(Burström, 2007:375). Träets rörelse kan förklaras genom årsringarnas 

lägesförändring. Vid uttorkning vill årsringarna räta ut sig och vid fuktbindning dra 

ihop sig. Årsringarnas rörelsemönster visas Figur 4 (Nilsson, 2006:14). 

 

Figur 4: Rörelse i virke vid uttorkning 

2.1.5.2 Fuktlagring i sten 

Sten finns i olika sorter, till exempel granit och kalksten som är två vanligt 

förekommande stensorter i kyrkor. I detta stycke kommer naturstenens egenskaper 

redovisas med hänseende till Nässjö gamla kyrkas vägguppbyggnad av 

stenmaterialet granit. Natursten är de typer av sten som bildats av geologiska 

processer och som bryts i berggrunden. Materialet natursten är ett bra material till 

syften där hög tryckhållfasthet ställs (Burström, 2007:514f). En sten är aldrig 

homogent uppbyggd i strukturen vilket medför att egenskaperna varierar beroende 

på var stenen bryts. Enligt svenska provningsmetoder varierar därför 

vattenabsorptionsprocenten mellan 0,1-0,2 % för granit med densiteten 2630-2980 

kg/m
3
. 

Vid ett prov på en 5 mm tjock granitbit visade resultatet att först närmare 100 % RF 

fylls porerna i stenen med vatten (Hedenblad, 1996:19). Detta beror på att 

stenmaterialet granit är mycket grovporöst. När porerna fylls med vatten ökar även 

fukttransportförmågan avsevärt. 
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2.1.5.3 Fuktlagring i murbruk 

Olika brukstypers egenskaper varierar och väljs därför efter användningsområde. 

Vid murning ska bruket verka som sammanhållning av stenarna vilket kräver god 

hållfasthet (Burström, 2007:421). Murbruket har en förmåga att snabbt diffundera 

vattnet som är bundet (Sandin, 1995:16). Murbruket har en så kallad 

medelklassning för material i ånggenomsläpplighet vilket motsvarar cirka 0,00014 

m/s. Klassningen är indelad i fyra klasser, hög, medel, låg och mycket låg. I Figur 5 

visas murbrukets desorptions- och absorptionskurva. 

 

Figur 5: Jämviktskurvor för murbruk, (Bildkälla: Sandin, 2010:134) 

På grund av antikvariska krav på kulturhistoriska byggnader får endast kalkbruk 

användas vid renoveringar till dessa byggnader (Sandin, 1995:35). Kalkbruket 

binder inte fukt på samma sätt som cementbruk då cementbruket är tätare. 

Kalkbruket har högre genomsläpplighet vilket tillåter fukt att vandra genom skiktet.  

2.2 Porositet 

Det finns två typer av material, porösa och solida (Burström 2007:19). Vid ett 

konstaterande att de flesta material är porösa, inräknat plastfilm och metaller, är det 

ändå lämpligt med särskiljning av de båda. Porösa material avses när dess porositet 

är tillräckligt stor för att påverka materialets fysikaliska och mekaniska egenskaper. 

Ett materials totala volym upptas av tre komponenter, öppna porer dit vätska kan 

vandra, slutna porer där vätska inte har åtkomst och till slut det kompakta 

materialet. Se ekvation 3. 

                     (3) 

Ett materials procentuella porositet beräknas som kvoten P av porvolym Vp och 

totalvolymen V. Se ekvation 4. 

  
  

 
    (4) 

 



  
 

 

 

10 

Bengtsson Magnus, Nilsson Jens 

Densiteten ρ kg/m
3
 ges av förhållande mellan materialets totala massa och dess 

totala volym. Om hela volymen används kallas densiteten för skrymdensitet, ρ 

kg/m
3
. Se ekvation 5. 

  
 

 
    (5) 

I Tabell 1 redovisas materialdata för kyrkor vanliga byggnadsmaterial för att se 

skillnaderna mellan dessa. Olika sorters bruk väljs beroende på tillämpning på grund av 

skillnader gällande porositet och torrdensitet. Graniten räknas här som ett solitt material 

och dess porositet är därför minimal. 

Tabell 1: Materialdata för porositet (Burström, 2007:30) 

 

2.3 Värmeenergi 

Fukt står i relation till omgivande temperaturen i luft och material. Det är därför 

lämpligt att även värmeenergi nämns i rapportens teoridel. 

Sverige är ett kallt land där temperaturen utomhus oftast är lägre än inomhus 

(Sandin, 2010:23). Därför behöver byggnader i Sverige ett bra klimatskal som 

förhindrar värmetransporter mellan ute och inne. Isolering av klimatskalets delar är 

avgörande både ur värmeteknisk- samt ekonomisk aspekt. Ändras den geografiska 

platsen kan förhållandet vara det omvända, att vikten istället ligger vid att hålla 

värmen ute. Värmeisoleringen skall dimensioneras på ett sådant sätt att 

kondensation inte uppstår, undvika höga/låga temperaturer samt små 

temperatursdifferenser. 

Värmeenergin som behöver tillföras till en byggnad beror främst på klimatskalets 

transmissionsförluster samt ventilationsläckage genom otätheter. 

2.3.1 Värmetransporter 

Temperaturskillnader vill alltid utjämnas, detta fenomen orsakar energitransport i 

form av ledning, strålning och konvektion (Sandin, 2010:24). I ett material som är 

homogent sker värmeledning genom överföring av värmeenergi mellan 

molekylerna. Om materialet är poröst inverkas värmetransporten även av strålning 

och konvektion.  

Alla material avger strålning i form av emission. Det lagras mycket värme i 

stenkyrkornas väggar som kommer från solens kortvågiga strålning. Det sker också 

långvågig strålning då exempelvis väggarna avger värmen till kyrkorummet.  
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Enligt Sandin (2010:27) absorberas solens kortvågiga strålning olika beroende på 

en ytas kulör. Där ett material med ljus kulör absorberar mindre än samma material 

med mörk kulör. För att se olika materials absorptionsvärden för kortvågig 

strålning se Tabell 2. 

Tabell 2: Absorptanstal för olika materials kortvågiga strålning (källa: Sandin, 2010:131) 

Material αks 

Vitkalkad yta 0,30 

Asfalt 0,93 

Tegelsten gul 0,55 

Tegelsten röd 0,75 

2.3.2 Köldbryggor 

Vid produktion av byggnader sammansätts material/byggnadsdelar i olika 

riktningar. Detta kan leda till nedsatt isoleringsförmåga i de områden där dessa 

byggnadsdelar möts, så kallat köldbryggor. När en byggnadsdel bryter av en annan 

byggnadsdel med dess isoleringsförmåga uppstår detta fenomen (Ronnegren, 

2010:17). Köldbryggorna är således sämre isolerade och ger därför oönskade 

energiförluster genom konstruktionen. Köldbryggor kan också betecknas med att en 

byggnadsdel med högre värmegenomgångskoefficient (högre U-värde) bryter av en 

byggnadsdel som har lägre värmegenomgångskoefficient (lägre U-värde). 

Värmegenomgångskoefficienten betecknar hur bra en byggnadsdel isolerar. Desto 

lägre värmegenomgångstal desto bättre isoleras värmen/kylan inne från att gå mot 

utomhusluften. Köldbryggor går att motverka till viss del genom att tillsätta extra 

isolering vid utsatta punkter.  

Köldbryggor kan upptäckas genom användning av värmekamera. En värmekamera 

känner av temperaturskillnader på omgivningens ytor dit kameran riktas (Berggren, 

2009:13). Detta görs med infraröd strålning. Bilden kameran visar markeras med 

nyanser av kalla och varma färger, där varma färger motsvarar värme och kalla 

färger motsvarar kyla. Se Figur 6 för exempel av värmekamera. 

Rött är varmt och går mot blått som representerar det kalla.  

 

Figur 6: Bild tagen med värmekamera, fönster i vapenhus Nässjö gamla kyrka 
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2.4 Klimatmätningar 

För att kunna göra en bedömning om en byggnads inomhusklimat måste det göras 

tidsbundna klimatmätningar över en längre tid (Broström, 1999:35). Mätningarna 

kan sedan ligga till grund för eventuella beslut om förändringar gällande byte av 

värme- eller klimatsystem. Utifall byte görs finns fortfarande behovet av mätningar 

för säkerställande av ett förbättrat inomhusklimat.  

De värden som behövs mätas för en grundlig kontroll av inomhusklimatet omfattar 

enligt Broström (1999:35) lufttemperatur både inne och ute, temperatur på 

omgivande ytor såsom golv och väggar, relativa fuktigheten och luftens rörelser. 

Dessa ska uppmätas på flera punkter i utrymmet. Yttemperaturen kan överses vid 

löpande drift. 

Broström (1999:38) rekommenderar att presentera insamlad information med 

diagram. Eftersom ett diagram inte bara presenterar uppmätta värden utan också 

eventuella trender som gör resultatet mer överskådligt. 

2.4.1 Klimatloggar 

Vid utförande av klimatmätningar används olika mätinstrument, dessa kallas för 

klimatloggar. Klimatloggar är små mätinstrument som placeras ut där mätningar 

önskas göras. 

När utplacering av mätinstrument sker är det önskvärt att hitta punkter som är så 

representativa för mätutrymmet som möjligt (Broström et al, 1994). Mätpunkterna 

bör inte placeras i direkt anslutning till extrempunkter såsom element eller fönster 

för att undvika alltför stora avvikelser åt endera hållen (kyla/värme). Detta för att få 

så optimala mätvärden som möjligt. Klimatloggarna mäter kontinuerligt klimatet 

vid dess stationer. Genom mätningarna loggas luftens temperatur och relativa 

fuktighet som sedan lagras och ger möjlighet för avläsning.  

2.5 Klimatsimuleringar 

Klimatsimuleringar kan tillämpas då intresse finns för hur energibehov eller 

inomhusklimatet ser ut för en äldre byggnad, alternativt inför nyproduktion. 

Programmen som finns för användning idag riktar sig främst till nybyggnationer 

och bostadshus (TEKNOsim, 2009). En faktor till detta beror på att pengar går att 

spara tidigt i ett byggnadsskede. Genom utredningar med klimatsimuleringar för en 

planerad nybyggnation kan förändringar av konstruktion och värmesystem tidigt 

göras i projekteringen för att exempelvis minska energibehovet. 

Simuleringarna sker med hjälp av ett datorprogram som beräknar värden åt 

användaren. Användaren bygger upp sin modell i simuleringsprogrammet vilket i 

senare skede simuleras med de förutsättningar byggnaden kan tänkas utsättas för. 

För användaren gäller det i många fall att göra ställningstaganden till rimliga 

uppskattningar, detta gäller parametrar för manuell överföring till programmet. 
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2.5.1 IDA – Klimat och Energi 

IDA-Indoor Climate Energy är ett mjukvaruprogram med rötter från Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Programvaran är ett klimatsimuleringsprogram 

som redovisar det termiska inomhusklimat (Equa, 2014). Programmet simulerar 

värden av fuktmängd, temperatur och koldioxidhalter i inomhusluften. IDA-ICE 

ger möjlighet till att beräkna flera olika zoner, med andra ord går en byggnad att 

dela upp i olika block. Detta hjälper användaren till att se klimatskillnader mellan 

olika rum eller våningar. Till de olika zonerna väljs konstruktioner för väggar, golv 

och tak, dörrar och fönster tillsätts, värmekällor som radiatorer men även lampor 

finns också som tillval. För modellen som skapas väljs ett geografiskt läge för att 

bestämma utomhusklimatet, vilket programmet simulerar mot. 

Programmet ger användaren möjlighet att skapa egna beräkningsmodeller för vissa 

komponenter. Denna del är mer avancerad och ställer större kunskapskrav inom 

programmet av användaren (Bergsten, 2001). 

IDA-ICE har dock vissa brister då programmet bortser från fuktlagringar i 

byggnadsmaterial, däremot görs beräkningar för fukttransporter som sker genom 

ventilation (Widström, 2012). Detta medför att inomhusklimatet blir alltför 

påverkat av utomhusklimatet. I verkligheten sker en större utjämning av fukten inne 

i byggnaden. 

2.5.2 WUFI - Wärme und Feuchte instationär  

WUFI är en tyskproducerad programvara från Fraunhofer IBP (WUFI, 2014). 

Programvaran är inriktad på att simulera byggnadsdelar i ett objekt. I programmet 

bygger användaren således upp önskad konstruktion/byggnadsdel i snitt där 

simuleringar önskas användas. Simuleringen genomförs i en endimensionell punkt. 

Därför redovisar WUFI inte köldbryggor för konstruktioner då detta inte blir 

möjligt. Utmed den teortiska punktlinjen går det att sätta in ”kameror” i de skikt 

som önskas undersökas. Det går att simulera fall där ångspärren gått sönder eller 

sätta in en ”vattenkälla” som exempelvis symboliserar vattenläckage. Se bilder i 

Bilaga J. Till simuleringen ges möjlighet att se bland annat risker för mikrobiell 

påväxt, fuktinnehåll i olika skikt och temperaturer i konstruktionen. Vid simulering 

kan det vara bra att kontrollera materialens luftflöden, eftersom programmet i vissa 

fall har avvikande värden för luftflödena (Widström, 2012). 

2.5.3 Andra program 

På den nordiska marknaden finns ett antal andra simuleringsprogram än de som 

valts att redovisas i denna rapport (Bergsten, 2001). Programmen är inriktade på 

olika delar inom klimat och energi. Nedan visas ett urval av program som finns att 

tillgå. 

 BSim2000 är ett energiberäkningsprogram som ser till en byggnads 

energianvändning och energiåtgång 

 ENORM 1000 är inriktad mot bostäder för energiberäkning 

 VIP+ Energy används för årsenergiberäkning 
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 BV2 simulerar byggnaders energibehov samt ser till kyl- och värmebehovet 

 Värmeenergi är anpassat för att beräkna energianvändning för en- och 

flerfamiljhus 

 Villaenergi beräknar energianvändningen för enfamiljshus 

 TorkaS 3.0 beräknar uttorkningstider för betong. Beräkningar i programmet 

bygger på olika försök som gjorts av FuktCentrum vid Lunds tekniska 

högskola. 

 Crawl 2.0 anpassat till krypgrunder där värden för värmeförluster, 

fukttillstånd, årliga medelvärden och amplituder för temperaturer beräknas. 

 MeteoNorm 7 ger möjlighet till beräkning av solinstrålning, nederbörd, 

relativ fuktighet och temperatur på alla platser i världen. Programmet är 

ämnat för simulering till byggnader.   

2.6 Uppvärmningssystem 

Uppvärmningen i kyrkor har stor betydelse och inverkan på byggnad och föremål 

(Broström, 1999:7). Eftersom kyrkor inte används hela dygnet utan endast bara 

några timmar per vecka (oftast) sker uppvärmning vid behov. Behoven är under 

förrättningar för att få ett behagligt klimat att vistas i, men uppvärmning görs också 

för att hålla ett stabilt klimat som förebygger skador. Det är känt att olämplig 

uppvärmning av kyrkor både skadar och förstör med bland annat tork- och 

mögelskador som följd. Det ultimata klimatet för kyrkan och dess lösöre kanske 

inte är det mest önskvärda från besökarna. På grund av detta blir uppvärmningen ett 

problem där allt som oftast ekonomin får en avgörande roll. 

2.6.1 Varianter av uppvärmningssystem 

Det finns flera olika metoder att värma en kyrka. Punktlistan nedan beskriver de 

vanligaste av uppvärmningsmetoder (Broström, 1999:32).  

 Vattenburet system: Detta system drivs av en panna där energin från 

pannan värmer upp vattnet i systemet. Vattnet går sedan vidare i rör fram 

till radiatorer eller konvektorer som då avger värmen till kyrkorummet. 

Vattnet leds sedan vidare genom ett returrör tillbaka till 

uppvärmningsbehållaren. 

 Luftvärmesystem: Systemet drivs av en varmluftpanna som tillser 

kyrkorummet värme genom fläktar som trycker in varm luft genom 

tilluftsdon. 

 Elvärmesystem: Här drivs radiatorer av direktverkande elektricitet som 

alstrar värme till kyrkorummet. 

Kyrkor har ofta något av ovanstående uppvärmningssystem där något av dessa kan 

kompletteras med bänkvärmare (Broström, 1999:33). Med detta menas att 
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uppvärmningssystemet alstrar värmen vid bänkraderna. Detta till syfte att endast 

värma luften i vistelsezonen och då snabbt höja temperaturen där. 

2.6.2 Automatiskt klimatvärmesystem 

Ett automatiskt klimatvärmesystem ger möjlighet att styra temperatur och relativ 

fuktighet i en byggnad. Dessa system är uppbyggda kring givare som monteras 

innan- och utanför byggnaden (Nordin, 2014). Givarna mäter kontinuerligt den 

aktuella temperaturen samt luftfuktigheten för givna tidpunkter. Värdena lagras och 

kan läsas av via en databas. Givarna styrs genom databasen som går att ställa till en 

viss temperatur, denna temperatur ska sedan hållas i byggnaden genom av- och 

påslag av värmen som givarna reglerar. Parallellt sker kontinuerlig loggning av 

temperatur och relativ fuktighet.  

Systemet ska motverka fuktrelaterade skador genom att alltid hålla luftfuktigheten 

vid en optimal nivå. Systemet kan också ses som ekonomiskt fördelaktigt. 

Förrättningar kan bokas in i databasen när högre temperaturer önskas (Nordin, 

2014.08). Systemet känner av när en eventuell uppvärmning bör starta så rätt 

temperatur är uppnådd när förrättningen ska börja. Detta möjliggör att 

uppvärmningar inte görs utan syfte och på så vis minskar energiåtgången samt ger 

byggnaden ett bättre klimat och förebygger mot skador. Ett system av detta slag är 

installerat i Nässjö gamla kyrka.  

2.7 Värme- och fuktrelaterade skador i kyrkor 

Hur ofta en kyrka används i olika syften kan varierar beroende på var kyrkan är 

belägen, exempelvis tätortskyrkor och landsortskyrkor. I tätortskyrkorna kan det 

ske aktiviteter dagligen medan i landsortskyrkorna kan det gå veckor mellan 

aktiviteterna. En del landsortskyrkor används bara under sommarhalvåret. Detta 

ställer olika krav på kyrkorna gällande uppvärmning som i sin tur påverkar kyrkans 

inomhusklimat. 

I en kyrka med kontinuerlig drift med kort tid mellan aktiviteterna är det relativt lätt 

att upptäcka de problem som fukt kan medföra. I en mindre aktiv kyrka kan det ta 

längre tid att upptäcka fuktrelaterade problem, detta medför att skador som uppstår 

kan bli mer omfattande och kräver kostsammare reparationer.  

För att förebygga fuktrelaterade skador i kyrkor installeras allt oftare interaktiva 

fuktgivare som mäter och loggar kyrkorummens temperaturer och relativa 

fuktighet. Ifall relativa fuktigheten avviker från gränsvärdena skickas en varning. 

Dock är det långtifrån alla kyrkor som har den typ av styrsystem till värmesystemet 

som Nässjö gamla kyrka har.  

Fuktkällor i kyrkor är också varierande från kyrka till kyrka. Allmänt 

förekommande är fukttillförsel från utomhusluften, fuktutbyte från väggar och 

tillskott från besökare. Vanligt är att toaletter installerats av moderna 

bekvämlighetsskäl som också blir en fuktkälla. Det kan förekomma otätheter runt 

kyrkportar och fönster, speciellt runt klocktornsportarna där inträngningar av 

slagregn och snö kan förekomma. 
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Under 1970-talet steg oljepriserna markant, vilket påverkade många byggnaders 

driftkostnader. Till följd av detta blev tilläggsisolering en vanlig åtgärd, även i 

kyrkor, för att spara på energikostnaden (Andersson, 2014). Ett vanligt alternativ 

blev extra isolering till krypgrunderna vilket i efterhand har visat sig vara 

skadeframkallande. Tilläggsisoleringen medförde att den uppvärmda luften i 

kyrkosalen inte längre kan nå utrymmet i krypgrunden på grund av isoleringen. 

Detta i sin tur gör att fukten i grunden blir kvar och relativa fuktigheten blir hög 

vilket kan medföra skador. Flertalet kyrkor har därför problem med sina 

krypgrunder idag och kräver åtgärder för att ta bort mögel och svampangrepp. 

Liknande incidenter har hänt på övriga delar i kyrkor där tilläggsisolering gjorts. 

Hur en kyrkas uppvärmning görs har också betydelse för fortsatt välbefinnande. 

Kyrkor som blivit byggda innan 1800-talet kan stå ouppvärmda utan att några 

skador kommer uppkomma (Riksantikvarieämbetet, 1998). Detta beror på att 

kyrkorna förr byggdes för att stå ouppvärmda. Kyrkor som byggts efter denna tid 

samt kyrkor där ingrepp gjorts som ändrat förutsättningar till skadepåverkningar 

kräver uppvärmning. Skulle uppvärmningssystemen i dessa kyrkor stängas av 

(kallställning) kan fuktproblem uppkomma. Vad som händer när en kallställning 

görs är att relativa fuktigheten kan bli för hög, inte minst i kyrkor som har tjocka 

stenväggar. Dessutom upphör luftrörelserna som tidigare drevs av värmen och som 

då tillåter fukten att bli kvar i kyrkan. 

Uppvärmning och skador på kyrkor kostar Svenska kyrkan årligen nära en miljard 

kronor (Eriksson, 2008). Den kyrkoantikvariska ersättningen år 2014 uppgår till 

460 miljoner kronor (Skrivelse, 2013). Genom forskningsprogrammet Spara och 

bevara som upprättats av Energimyndigheten har flertalet kulturhistoriska 

byggnader testats för att ge en ökad energieffektivisering (Spara och bevara, 2007). 

Projektet erhåller 40 miljoner kronor under en fyraårs period. Ett objekt är Ludgo 

Kyrka i Strängnäs stift där luft/luft-värmepumpar installerats för att dels spara 

energi men också ge ett skonsammare inneklimat. Tidigare värmdes denna kyrka 

endast vid förrätningar med direktverkande el. Nu står luft/luft-värmepumparna 

som ett grundvärmeskydd mellan förrättningarna för ett skadeförebyggande syfte. 

År 2007 gjordes en kontroll på kyrkan där det visade sig att energibesparingen var 

väsentlig men också att klimatet hölls stabilt mellan en relativ fuktighet på 50-60%. 

2.8 Nässjö gamla kyrka 

Efter samtal med Hans Andersson på Nässjö pastorat valdes Nässjö gamla kyrka 

som undersökningsobjekt för rapporten. Nässjö gamla kyrka har gynnsamma 

förutsättningar för denna rapports utredning, gällande konstruktion samt att ett 

befintligt klimatstyrsystem som utför klimatloggning finns. Nässjö gamla kyrka har 

tidigare haft problem med mögel som idag är åtgärdat. Samtidigt som 

mögelproblemet åtgärdades installerades klimatstyrsystemet för att få kontroll på 

inomhusklimatet. 
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Nässjö gamla kyrka ligger 5 kilometer norr om tätorten Nässjö. Kyrkan 

färdigställdes år 1791. Tidigare på samma plats låg en medeltida kyrka från 1100-

talet. Nässjö gamla kyrka används numera endast under sommarhalvåret. Figur 7 

visar platsen där kyrkan är placerad. Figur 7 visar kyrkans södra fasad. 

 

Figur 7 a: Nässjö gamla kyrka geografisk 

lokalisering (Bildkälla: google maps, 2014)  

 

Figur 7 b: Nässjö gamla kyrka fasadbild från 

söder 

Kyrkan är uppförd i sten med torn mot väster och altarplats mot öster. 

Ytterväggarna uppges vara 1,5 meter breda stenväggar med putsad fasadyta. Från 

tornets insida ses väggarnas konstruktion hur stenblock har satts samman med fogar 

av murbruk som varierar mellan 3-10 cm. Väggens konstruktion visas i Figur 8 för 

att ge en uppfattning till fogarnas storlek. 

 

Figur 8: Ytterväggarnas konstruktion av sammanfogade stenblock. Bild tagen på fönsterglugg i plan 3 

2.8.1 Beskrivning av kyrktornets konstruktion och dess våningsplan 

Från vapenhuset i entrén sträcker sig fyra plan upp i konstruktionen. Tornets 

invändiga area har uppmätts till cirka 26 m
2
 för varje plan. Vapenhuset är försett 

med ett halvrunt englasfönster i nyklassicistisk stil mot väst med mått 1,5x1,7 

meter. Entréporten av trä löper mot söder och är också halvrund med måtten 1,8x3 

meter. Från vapenhuset finns en port vidare in i salsbyggnaden, även denna av trä 

med storlek 3,4x2,8 meter. Ingen av portarna, varken entré eller port mot 

salsbyggnaden är bra isolerade, stora glipor mellan dörrblad och karm är upp emot 

centimeterstora. Golvet i vapenhuset är stensatt och ligger mot en sandbädd. 

Rumshöjden är uppskattad till 4 meter till ovanliggande bjälklag. Bjälklaget bygger 

0,4 meter i höjd med en träkonstruktion av balkar. Figur 9 visar planritning för 

vapenhuset. 
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Figur 9: Planritning över vapenhuset 

En trappa upp från vapenhuset till plan två av tornet finns två dörrar. Den ena 

dörren löper mot kyrkans läktare och den andra till en trappuppgång i söder. Tornet 

som är uppbyggt av stenblock har i detta plan en väggpåbyggnad som vetter mot 

öster/läktaren av träpanel. Den avskiljande inomhusväggen på plan 2 mot 

trappuppgången är uppbyggd av 45x45 mm träreglar, 45mm isolering samt träpanel 

båda sidor, se Bilaga F, väggkonstruktioner. Rumshöjden uppgår till 3,2 meter. För 

planritning över plan 2 se Bilaga A. 

Trappuppgången mot söder går vidare upp till plan 3, planritning visas i Bilaga A. 

Plan 3 upptas av ett förvaringsutrymme för kyrkans tillhörigheter. Bjälklaget 

mellan plan 2 och 3 uppskattas bygga 300 mm i höjd med träpanel som undertak 

och stora golvbräder i plan 3. Konstruktionen till detta bjälklag visas i Bilaga E, 

tillsammans med övriga bjälklagskonstruktioner. Från förvaringsutrymmet går en 

trädörr mot vinden över kyrkans långhus. Vinden är välventilerad där fasad möter 

takutsprång. Till plan 3 vetter ett halvrunt englasfönster mot öster med dimensionen 

0,8x1,1 meter. Rumshöjden på detta plan är 3,2 meter till ovanliggande bjälklag. 

Trappuppgången går från plan 2, avsats vid plan 3 och vidare till plan 4. På plan 4 

finns ett maskinrum (10 m
2
) installerat, se Bilaga B för planritning. Maskinrummet 

har byggts upp av 120 mm isolerade innerväggar med spånskivor, se Bilaga F för 

konstruktion. Taket har klätts med spånskivor samt isolerats med ett 45 mm 

isoleringsskikt. Golv består av träplankor som är 80 mm tjocka samt 45 mm 

isolering och undertakspanel. Övrig golvyta på plan 4 bygger 80mm i höjd av 

golvbrädor med stora springor mellan dessa. Springorna gör det möjligt för luft att 

helt fritt färdas mellan våning 3 och 4. Bjälklaget täckte inte hela golvytan då ett 

hål/schakt på 1 m
2
 var öppet vilket tillåter stora luftmängder i vandring mellan 

planen. Våning 4 har en takhöjd på 2,3 meter. 
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Från våning 4 går en ny trappa, separerad från den förra upp till våning 5. Detta är 

utrymmet för klockspelet, se Bilaga B för planritning. Bjälklaget är uppbyggt av 

träbalkar och bräder som bygger 80 mm utan balkarna. Förutom väggarna av sten 

och murbruk är konstruktionen för taket uppbyggt av träbalkar och reglar. 

Rumshöjden till takanslutning uppskattas till cirka 5,5 meter sedan ytterligare 2 

meter till nock. I detta utrymme finns 4 stycken kyrktornsportar som löper ut mot 

alla fyra väderstrecken. Tre stycken har måtten 1,8x3 m, dessa vetter mot väst, norr 

och syd. Den fjärde kyrktornsporten är något mindre, 1,8x2,5 m och vetter mot 

öster. Dessa öppningar är stängda men mycket otäta. Även taket är välventilerat 

mot utomhusklimatet. 

För att få en greppbar bild av hur kyrktornet ser ut visas två sektioner av tornet i 

Bilaga C, sektion 1 och Bilaga D, sektion 2. Sektionernas riktningar går mot öster 

(sektion 1) och söder (sektion 2), riktningarna kan också ses i planritningarna, 

sektionspilar. 

2.8.2 Värmesystem i Nässjö gamla kyrka 

Värmesystemet regleras av ett webbaserat styr- och övervakningssystem som styrs 

av givare och en huvudenhet (Teknisk beskrivning, 2012). Värmesystemet består 

av luft- och elvärme. Luftvärmen är en luftvärmepump på cirka 31kW. I sakristian 

finns ett apparatskåp med ett styrsystem anpassat för kyrkor. Till styrsystemet är 

givarna kopplade som mäter temperatur och luftfuktighet. Via styrsystemet sker 

kommunikation med en web-server som gör det möjligt till åtkomst via internet där 

reglering kan göras. Luftvärmepumpen är kopplad till samma system men används 

huvudsakligen till grundvärme. Luftvärmepumpen går också igång när spetsvärme 

behöver tillsättas. Skulle det bli för hög relativ fuktighet i kyrkan känner givarna av 

detta, styrsystemet aktiverar då värmepumpens kyldrift. 

Om temperaturen inne i kyrkan är låg (lägre än 10°C) används elvärme till 

radiatorer och bänkvärmare för att snabbt höja temperaturen i kyrkan. Detta gäller i 

de fall en förrättning är inbokad. 

I Bilaga G visas värmeanläggningen i kyrkan i syfte att ge en överblick på 

radiatorplaceringar och luft-innedelar. 

2.8.2.1 Vapenhus 

I Vapenhuset används både värmepump och elvärme (Teknisk beskrivning, 2012). 

Är ingen förrättning inbokad håller styrsystemet den relativa fuktigheten mellan 40-

60 % genom ökad/minskad värmetillförsel från 8-24°C. Skulle relativa fuktigheten 

stiga över gränsvärdet startar avfuktning via kylfall (kyld luft tillförs). Elvärmen 

används som ett komplement vid behov av spetsvärme. 

I Vapenhuset finns en WC anläggning som försetts med en elradiator på 500 watt 

där termostaten är inställd på ekonomibörvärde (ställbart intervall mellan 14-22°C). 

Ovanliggande plan från vapenhuset har ingen värmekälla och då heller inte kopplat 

till värmesystemet med undantag för maskinrummet i plan 4. Inne i maskinrummet 

finns en elradiator på 500 watt. Radiatorn är inställd på ekonomibörvärde, ställbart 

inom intervallet 14-22°C.  
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2.8.2.2 Sakristian 

I sakristian används bara luftvärmepump i form av en luft-innedel (Teknisk 

beskrivning, 2012). Även i detta utrymme ska systemet hålla mellan 40-60 % RF, 

vilket sker på samma sätt som i vapenhuset. Vid förrättning är temperaturen inställd 

på 20°C. Sakristian har ingen elradiator som kompletterande spetsvärme. 

2.8.2.3 Kyrkosal 

I kyrkosalen används värmepump samt elvärme i form av bänkvärmare (Teknisk 

beskrivning, 2012). Den relativa fuktigheten ska hållas i intervallet 40-60 % med 

rumstemperatur varierande mellan 8-24°C. Stiger RF över gränsvärdet ska 

styrsystemet aktivera avfuktning via kylfall. Vid förrättning finns två regleringar av 

inomhustemperaturen för den bakre bänkkvarteren, ekonomibörvärde (14-22°C) 

och komfortbörvärde (18-22°C). För den främre bänkkvarteren är komfortbörvärde 

inställt på 18°C. Elbänkvärmen används som komplement vid spetsvärme. 

2.8.2.4 Läktare 

Liksom övriga delar i kyrkan ska relativa fuktigheten ligga mellan 40-60 % 

(Teknisk beskrivning, 2012). Uppvärmning vid läktarutrymmet sker med elvärme 

från radiator där temperaturen har ett spann mellan 8-24°C. Vid förrättning används 

temperaturreglering för antingen ekonomibörvärde (14°C) eller komfortbörvärde 

(20°C). 
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3. Metod 

 I detta kapitel redovisas val av metoder samt motiveringar till vad 

ställningstaganden grundas på. 

3.1 Klimatsimuleringar 

Klimatsimuleringarna utförs med två olika simuleringsprogram, IDA-ICE 4.6.1 och 

WUFI Pro 5.3. Detta görs då tidigare studier visar att programmen vid självständig 

användning inte lämpar sig för detta ändamål. IDA-ICE bortser från fuktlagring i 

konstruktionsdelar och styrs för mycket utav skillnaden mellan ute- och 

inneklimatet. För detta arbete där konstruktioner till stora delar består av tjocka 

stenväggar skulle en simulering med enbart IDA-ICE troligtvis bli missvisande. 

Stenväggarna kan lagra mycket fukt i fogarna och då påverkars inneklimatet i 

kyrkans torn vilket programmet inte tar hänsyn till. På grund av denna uteblivande 

men mycket viktiga faktor ska simuleringarna kompletteras med WUFI. WUFI gör 

simuleringar där resultat redovisar hur mycket energi/värme samt fukt som finns 

lagrat i konstruktioner genom skillnader mellan inomhus- och utomhusklimatet. 

Genom att tillämpa dessa båda mjukvaror ska slutsatser dras i jämförelse med 

uppmätta värden (relativ fuktighet, temperatur) från klimatloggar. Genom detta 

kommer eventuella avvikelser att uppmärksammas mot simuleringarna och de 

uppmätta värden som ges. Av resultaten till detta visar sig hur väl programmen 

lämpar sig ihop till denna typ av simulering.  

Simuleringarna ska göras under samma tidsintervall som ges av uppmätta värden 

från klimatloggarna. Detta ska göras för att kunna analysera och göra resultaten 

jämförbara med relativ fuktighet och temperaturvariationer. Tidsintervallet bestäms 

genom den dag klimatloggarna placeras ut samt hämtas från Nässjö gamla kyrka. 

Utlärning av IDA-ICE görs genom personal på FLK samt genom programmets 

supporttjänst. Till WUFI görs utlärning från Linnéuniversitetet samt supporthjälp i 

programmet. 

3.2 Platsbesök vid Nässjö gamla kyrka 

För utförandet av detta arbete är ett platsbesök vid kyrkan nödvändigt för att förstå 

konstruktioner och klimatpåverkan. Vid platsbesöket monteras tre klimatloggar i 

kyrkans torn. Dessa givare/loggar placeras ut så att de representerar kyrktornets 

klimat så bra som möjligt varvid detta måste analyseras på plats. Utöver dessa 

klimatloggar finns stationära givare i vapenhus, kyrksal, sakristia, vind över 

långhus och grund som är kopplade till kyrkans styrvärmesystem. De stationära 

givarna har varit monterade sedan kyrkans värmeanläggning blev installerad i maj 

2013 och har därför ett uppmätt spann på nästan ett år. Inga stationära givare finns i 

kyrkans torn förutom i vapenhuset. Detta resulterar till att uppmätta värden i tornet 

endast kan ges av klimatloggarna som monteras upp i samband med detta arbete. 

Men förhoppningsvis kan analysering ändå göras för den korta tid loggarna varit 

utplacerade. På grund av den korta mättiden får ödmjukhet visas till resultatet. 

Detta gällande förståelsen för om programmen lämpar sig till simuleringarna av 

klimatet i kyrktorn eller inte. 
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Resultatet kommer kanske inte påverkas av den korta tid klimatloggningen varar, 

därför värdena från simuleringar och loggade värden ändå kommer kunna 

jämföras/analyseras. Det är genom denna jämförelse/analyseringen av rapportens 

resultat som ligger till grund för om simuleringarna lämpar sig till detta ändamål 

eller inte.  

För att kunna genomföra klimatsimuleringar måste byggnaden/konstruktioner 

modelleras i programmen. Detta medför att kännedom om byggnaden behövs. 

Under platsbesöket ska således byggnads-/rumsmått, konstruktioner och 

rumsorienteringar antecknas. Även typ av värmekällor som finns i kyrkan och var 

dessa är placerade blir nödvändigt att veta inför simuleringarna. 

3.3 Klimatmätningar 

Genom kyrkans styrsystem finns givare som loggar temperatur och relativ 

fuktighet. Styrsystemet är webbaserat vilket innebär att all uppmätt data finns att 

tillgå via internet. Genom företaget JEFF Electronics AB som levererat 

styrsystemet till Nässjö gamla kyrka ges tillgång till värden som blivit uppmätta. 

Detta sker genom inloggning till webbadress där all data finns. Dessa data kommer 

också att användas i jämförelse mot simuleringarna som görs med IDA-ICE och 

WUFI. 

3.4 Teoristudie 

I detta arbete har en teoristudie gjorts för att ge en ökad förståelse till kyrkors 

klimat och tekniska egenskaper. Det finns många faktorer som påverkar klimatet i 

en byggnad. Det måste finnas kunskap om dessa faktorer för att göra en gynnsam 

klimatsimulering samt för att kunna tolka värden som presenteras. Redovisas bara 

ett värde utan att veta innebörden av informationen försvinner syftet. Kunskap 

måste finnas till vad det är som frambringat värdet. Detta är viktigt för att förstå 

arbetets resultat och att de givna resultaten kommer att kunna tolkas på rätt sätt. 

Denna studie syftar också till att ge ökad förståelse för kyrkobyggnader av samma 

slag som Nässjö gamla kyrka. 
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4. Genomförande 

Detta kapitel beskriver utförandet av arbetets delmoment.  

4.1 Platsbesök vid Nässjö gamla kyrka och studie av dess kyrktorn 

Onsdagen den 26 mars 2014 företogs ett platsbesök vid Nässjö gamla kyrka. 

Anledningen till besöket bestod av att mäta upp kyrktornets konstruktion, 

utplacering av klimatloggar, fotodokumentering (hittas i Bilaga H), kännedom om 

värmeanläggningen och allmän kännedom om platsen som kan tänkas nödvändig 

inför detta projekt. 

Den 30 april 2014 gjordes ytterligare ett platsbesök vid Nässjö gamla kyrka. Under 

detta besök plockades klimatloggarna ner samt mer dokumentation av kyrkans torn 

hämtades för användning till simuleringsprogrammen som uppmärksammats vara 

behövande.     

4.1.1 Uppmätning av kyrktornet och dess konstruktion 

Vid platsbesöket analyserades varje plan för kyrkans torn där anteckningar, 

skissningar och foton togs. Rummens höjder och storlek uppmättes för att kunna 

modellera upp kyrktornet i IDA-ICE. Vägg-, bjälklags-, grund- och 

takkonstruktioner dokumenterades också. Flera av konstruktionerna gick inte att se, 

särskilt de inre skikten varvid uppskattningar fick göras. För en exakthet av 

konstruktionerna hade några varit tvungna att brytas upp för att få kännedom om de 

inre skikten. Detta fanns ingen möjlighet till varvid förståelse för uppskattningarna 

får göras. Konstruktionernas uppbyggnader används till klimatsimuleringarna i 

IDA-ICE och WUFI. Under uppmätningen av kyrktornet antecknades också var 

värmekällor fanns.    

4.1.2 Utplacering av mätinstrument/klimatloggar 

Av Linnéuniversitetet tillhandahölls tre stycken mätinstrument/klimatloggar av 

märke Tinytag Ultra 2 för långtidsloggning av inomhusklimat. Loggarna som 

används visas i Figur 10. Dessa mätinstrument distribuerades ut i kyrktornets 

indelade zoner. Valen av instrumentens placeringar i zonerna grundades av på plats 

ansedda generella punkter för inomhusklimatet.  

 

Figur 10: Klimatloggar som användes vid mätningen 
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I första zonen (vapenhuset) placerades mätinstrumentet utmed en innervägg cirka 

en meter från befintlig JEFF-givare, se Figur 11. Placeringen för mätinstrumentet 

bedöms vara en meter från norra ytterväggen och tre meter in från den västra 

ytterväggen samt två meter från golvet. 

 

Figur 11: Utplacerad klimatlogger i vapenhus 

Mätinstrumentets placering i den andra zonen (plan 3) är snarlik den första. Med en 

meter från norra ytterväggen och tre meter från västra fasaden samt något lägre än 

två meter från golvet. I denna zon finns ingen stationär klimatgivare utplacerad.   

I den tredje och översta zonen (plan 5) placerades mätinstrumentet i höjd med 

kyrkklockorna vilket är cirka 1,5 meter ovan golv, och cirka två meter från den 

östra ytterväggen. Här fanns inte heller någon stationär givare utplacerad. 

Zonerna grundas på att få med hela kyrktornet som en helhet med samma avstånd 

från varje klimatlogger. Se Bilaga A för utplacering av klimatlogg på plan 3 och 

Bilaga B för utplacering av klimatlogg på plan 5. 

4.2 IDA-ICE 4.6.1    

Vid klimatsimulering med IDA-ICE ingår flera steg att ta ställningstaganden till. 

Det första som förfrågas är byggnaden geografiska läge för att bestämma 

klimatdatan. Klimatet väljs till Växjö då detta är det närmsta alternativ till Nässjö 

gamla kyrka som fanns att tillgå i den använda databasen. Vindprofilen ställs in på 

öppet landskap då detta passar in på kyrkans placering, ute på landsbygden med 

öppna åkrar runt omkring men dock med träd runt om kyrkogården som ger 

vindavskärmning. I Bilaga I visas skärmbilder från genomförandet i IDA-ICE för 

att ge läsaren en inblick i hur programmet är uppbyggt.  
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Simuleringstiden i IDA-ICE görs mellan 26 mars 2014 till 30 april 2014. Detta för 

att jämförelse med utplacerade klimatloggar ska kunna göras. Klimatloggarna 

placerades ut den 26 mars 2014 och plockades ner den 30 april 2014.  

4.2.1 Konstruktionsuppbyggnader 

Konstruktioner som väggar och tak byggs upp enligt uppgifter från platsbesöket 

frånsett ytterväggarna där bara sten finns att tillgå i programmet. Detta utan 

murbruk och puts. Av denna anledning väljs tegel som konstruktion där lambda-

värdet höjs från 0,58 W/m*K till 0,7 W/m*K (Andersson, 2007:26). Detta görs för 

att ge teglet en mer likvärdig värmeisoleringsförmåga som kyrkväggarna har. Detta 

till skillnad mot att bara bygga en konstruktion av sten i programmet. Köldbryggor 

mellan vägg-vägg, vägg-bjälklag, vägg-fönster, vägg-dörr, vägg-tak och vägg-

grund finns att välja mellan bra till mycket dålig. I detta fall valdes dåligt och 

mycket dåligt beroende på konstruktioner. Dörrar och fönsterinsättningar väljs 

köldbryggor till mycket dåligt och övriga till dålig. Det ska tydliggöras att skalan 

till köldbryggorna (bra till mycket dålig) är anpassad till nya hus varvid dessa val 

gjordes för kyrkan. 

4.2.2 Zonuppbyggnader 

För varje rum/våning i tornet gjordes en enskild zon i programmet för att lätt kunna 

överblicka vad som händer i de olika rummen/våningarna. Detta gjordes också för 

att skilja rummen/våningarna åt och på så sätt återspegla verkligheten i bästa mån. 

Zonerna placerades också med anpassning åt väderstrecken för att få kyrktornet rätt 

orienterad. I Tabell 3 anges de olika zonerna. 

Tabell 3: Skapade zoner i IDA-ICE 

Zon Beskrivning Zon Beskrivning 

1 Vapenhus 6 Plan 4 

2 Plan 2 7 Plan 5 

3 Trappuppgång 8 WC vapenhus 

4 Plan 3 9 Kyrksal 

5 maskinrum   

Flera av våningarna är ”sammankopplade” med varandras klimat genom 

trappschakt och otätheter. Som exempelvis vapenhus och plan 2 har ett öppet 

trappschakt likt trappuppgången till plan 4 samt plan 4 till plan 5. Detta löstes i 

programmet genom att tillägga öppningar i bjälklagen stora som trappschakten. 

Även mellan plan 4 och plan 3 gjordes schakt i bjälklaget för att illustrera det 

schakt som finns där.   

Till rummen/zonerna valdes fönster och dörrar där dessa finns. Fönster- och dörrval 

gjordes enligt verkligheten där storlek på otätheter i dörrar och karmar medtogs. 
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4.2.3 Värmesystemuppbyggnad 

Värmesystemet valdes till ett RF- och temperaturstyrt system som ska efterlikna det 

värmesystem som finns i Nässjö gamla kyrka. System placerades i vapenhuset, zon 

1 samt kyrksalen zon 9 där gränsvärden för inmatningsluft ställdes mellan 40-60 % 

RF (min-/maxvärde) och mellan 8-24°C (min-/maxvärde). Till toaletten (zon 8) i 

vapenhuset tillsattes en elradiator på 500 watt, med termostatstyrning mellan 14-

22°C. Detta gjordes också i maskinrummet, zon 5.      

4.3  WUFI Pro 5.3 

I WUFI följs ett protokoll i programmet vid införande av uppmätt data eller enbart 

simulerad data. Tillförd information till programmet, steg-för-steg.  

4.3.1 Konstruktion 

Steg ett är införande av väggens olika skikt. Eftersom kyrkan är uppbyggd av sten 

och bruk gjordes väggen genom flera olika skikt av granit och kalkbruk. Skikten 

gjordes efter varandra med granit-kalkbruk-granit-kalkbruk och så vidare. Detta var 

nödvändigt då denna del av WUFI bara simulerar endimensionella fall. Här går det 

även att föra in punktkällor för värme och fukt.  

I steg två bestäms i vilken riktning eller fasad mätpunkten befinner sig. Vilken höjd 

på konstruktionen och lutningen. Flera simuleringar genomfördes även här 

eftersom de olika uppbyggda väggtyperna skulle undersökas i flera höjdzoner och 

väderriktningar. Den fasad som slutligen valdes att redovisas i rapporten är 

norrfasaden i tre olika höjdlägen.  

Under fliken ytövergångskoefficient är mycket förinställt och kan ändras efterhand 

om relevant uppmätt information finns att tillgå. Det som ändrades från 

förinställningarna var absorptionstalet för kortvågig strålning och valdes för ljus 

putsad yta. 

I begynnelsevillkoren användes ett medelvärde över hela byggnadsdelen där den 

ingående relativa fuktigheten angavs till 55 % och temperaturen till 15
o
C.  

4.3.2 Inställningar och klimat 

Tidsintervallet som användes till simuleringarna sträcktes över en 15 års period. 

Vid kortare intervall blev det svårt att se eventuella trender. Under 

simuleringsförsöken uppmärksammades en utjämning över fuktlagringen i 

konstruktionen.  Denna utjämning skedde först efter ett flertal år, innan dess steg 

fuktlagringen konstant. 

Sista stegen är valen av klimatinställningar för utom- och inomhus. För utomhus 

valdes den mest närliggande vädernoden som fanns i programmet, nämligen Växjö. 

Valen för byggnadens insida var däremot mer komplicerat och olika tester gjordes 

för att få fram de mest realistiska inställningarna. Gällande vapenhuset valdes 

ASHRAE 160 med en klimatanläggning med avfuktning. Temperatur intervallet 

sattes till 8-24
o
C och kontroll inställning för 55 % relativ fuktighet. För de övre 
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zonerna valdes inneklimatet att räkna med detsamma som utomhus utan regn och 

sollaster. 
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5. Resultat och Analys 

Kapitlet redovisar resultat och analyser av klimatloggarnas, IDA-ICE och WUFI 

uppmätta/simulerade värden. Uppmätta värden av temperatur och relativ fuktighet 

ges från klimatloggarna, simulerade värden från IDA-ICE som redovisar 

temperatur och relativ fuktighet för ”rummets” klimat och WUFI redovisar 

temperatur och relativ fuktighet för omslutande ytterväggar. Som jämförelse till 

uppmätta värden av klimatloggarna ges också resultat av uppmätta värden från 

Nässjö gamla kyrkas klimatstyrsystem där också utomhusklimatet är uppmätt. 

5.1 Uppmätta värden från Klimatloggar och JEFF Electronics AB 

I Figur 12 ses uppmätt värde för zon 1, i Bilaga M visas uppmätta värden för zon 2 

och zon 3. Den 6 april ses relativa fuktigheten öka från 45 % till 58 % i vapenhuset 

vilket kan bero på nederbörd samt fuktig luft som kommer in i kyrktornet. 

Styrsystemet aktiverar då värmetillförsel vilket ses efter att RF-nivån börjat stiga 

för att hålla den relativa fuktigheten under 60 %. Den 20 april stiger temperaturen 

från 11,5°C till 15°C. Detta sker för att klimatet utomhus blir varmare vilket kan 

jämföras med uppmätta värden av utomhustemperaturen i Figur 13.  

 

Figur 12: Uppmätt klimatdata från klimatlogg i vapenhuset, zon 1. Mätning mellan 26 mars till 30 

april 2014 
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Genom Jeff Electronics AB tillhandahölls inloggning för att ta del av uppmätta 

värden från kyrkans styrsystem. Mellan perioden 26 mars till 30 april 2014 gavs 

värden enligt Figur 13, där temperatur och relativ fuktighet för vapenhuset 

redovisas samt uppmätta värden för utomhusklimatet i temperatur och relativ 

fuktighet. Omkring den 5 april börjar relativa fuktigheten utomhus att stiga mot 100 

%. När klimatet utomhus förändras och den relativ fuktigheten stiger ökar också RF 

inomhus, vilket förtydligas av Figur 13. 

 

Figur 13: Klimatdata från kyrkans styrsystem. Uppmätta värden av RF och temperatur för vapenhus 

och utomhus. Övre diagram visar mätningar mellan 26 mars till 25 april, undre diagram visar 

mätningar mellan 25 april till 30 april 2014 
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Av resultaten från klimatloggarna kan utläsas att temperatur, se Figur 14, och 

relativ fuktighet (RF), se Figur 15, går mot utomhusklimatet desto högre upp i 

kyrktornet mätningarna utförts. Detta beror på otätheter i kyrktornets konstruktion, 

främst i plan 5. Kyrktornsportarna påverkar till stor del med dess otätheter men 

även där tak möter vägg och luftspringor uppstår. Detta konstaterades under 

platsbesöket vid Nässjö gamla kyrka där otätheterna sågs tydligt. Värmesystemet 

som finns i vapenhuset påverkar också klimatet i tornet. Värmen från vapenhuset 

stiger upp i konstruktionen vilket ger en högre temperatur även för nästkommande 

plan, och då också en lägre RF jämfört med utomhus (utomhusklimatet redovisas i 

Figur 13) 

 

Figur 14: Uppmätta temperaturervärden från klimatloggarna, mellan 26 mars till 30 april 2014 

 

Figur 15: Uppmätta värden av relativ fuktighet från klimatloggarna, mellan 26 mars till 30 april 2014 
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Genom jämförelse mellan uppmätta värden av relativa fuktigheten mellan plan 5, 

zon 3 (se Figur 15), och utomhus (se Figur 13) ses att RF inomhus följer RF ute 

mycket tydligt. Detta kan återses genom uppmätta värden från plan 3, zon 2, i Figur 

15 där RF inomhus också följer RF utomhus. Plan 3 är däremot mer isolerat från 

utomhusklimatet vilket ger följden till en lägre RF för plan 3 än plan 5. 

Medeltemperaturen för plan 3 är annars lägre än för plan 5 vilket enligt teorin 

skulle ge det motsatta. Plan 5 påverkas direkt av utomhusklimatet, när luften 

utomhus blir varm blir också luften inomhus varmare. Detta syns på 

temperaturkurvorna i Figur 14 där rörelserna är större för plan 5 än mot plan 3 där 

dessa är mer konstanta. Detta innebär också att plan 5 påverkas mycket mer av den 

fuktnivå som förekommer i utomhusklimatet vilket kan ses på kurvorna av RF inne 

samt RF ute. Samma sak gäller för vapenhuset där mycket otätheter finns runt 

entréporten som skapar förutsättningar för utomhusklimatet att påverka 

inomhusklimatet. Klimatstyrsystemet i vapenhuset stabiliserar dock RF nivån inom 

intervallet 40-60 %. 

Gemensamt för alla zonerna är att relativa fuktigheten stiger mellan 5-8 april. När 

detta sker ökar värmetillförseln som då sänker nivån på den relativa fuktigheten. 

Mellan den 18-30 april stiger temperaturen i alla tre zoner, samtidigt som relativa 

fuktigheten minskar. Plan 5, zon 3, har det högsta respektive minsta värdet av 

relativ fuktigheten samt minsta värdet av temperatur. Detta tyder också på 

påverkningar av utomhusklimatet. Högst temperatur är det i vapenhuset, zon 1, 

även där är det lägsta medelvärdet av relativ fuktighet. Detta beror på 

värmesystemet som aldrig ger en temperatur under 8°C, även om 

utomhustemperaturen understiger denna temperatur, samt att RF hålls inom 

intervallet 40-60 %. Plan 3, zon 2, har lägst maxtemperatur och högst medelvärde 

av relativ fuktighet. Detta förklaras genom att zonen är mest isolerad från 

utomhusklimatet, varm luft utomhus har inte samma påverkningar som i plan 5 

vilket ger ett svalare klimat under denna tid av året.   

Ånghaltsberäkningarna i Bilaga K visar en ånhaltsökning på cirka 1,5 g/m
3
. 

Ökningen beror antagligen på att ånghalten utomhus ökar och påverkar kyrktornets 

inomhusklimat. Ånghalten i plan 3 har en jämnare variation. Anledningen kan vara 

att plan 3 är mer isolerat från utomhusklimatet jämfört med vapenhus och plan 5. 

Utifrån beräkningarna kan ånghaltsökningarna antas komma från luftutbyte med 

utomhusklimatet, graferna visar tydliga påverkningar från utomhusklimatet vilket 

till stor del beror på otätheter. Ånghaltsberäkningen visar en normalökning för 

utomhusklimatet i Jönköping under perioden 26 mars till 30 april vilket tyder på ett 

luftutbyte mellan inomhus och utomhus (Gyproc, 2014). 
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5.4 IDA-ICE simuleringar 

Av klimatsimuleringarna som gjorts i IDA-ICE väljs att presenteras värden för 

vapenhus, plan 3 och plan 5. Detta görs för att kunna jämföra värdena mot 

klimatloggarna som varit utplacerade i samma zoner för Nässjö gamla kyrka. I 

Figur 16 visas simuleringsvärden av relativ fuktighet och temperatur för zon 1, 

vapenhus. Från de simulerade värdena jämfört med uppmätta värdena syns mindre 

variation av relativ fuktighet och temperatur. Värdena är samtidigt högre för 

klimatsimuleringen, detta gäller både för temperatur och relativa fuktigheten. Vid 

simuleringens start är temperaturen inomhus 15°C medans temperaturen i 

verkligheten är cirka 10,5°C. Differensen är 4,5°C vilket kan bero på att IDA-ICE 

börjar simuleringen med en uppvärmd stomme av samma temperatur som 

inomhusklimatet. I verkligheten är stommen fortfarande nerkyld efter vintern vilket 

påverkar temperatur inomhus. Varför RF är högre i simuleringen kan bero på 

klimatdatan i IDA-ICE som skiljer sig från verkligheten. Detta baseras på de 

uppmätta utomhusvärdena från Figur 13 där RF flera gånger sjunker under 40% 

vilket också skulle påverka inomhusklimatet i simuleringen.  

 

Figur 16: Klimatsimulering IDA-ICE och uppmätta värden från klimatlogg, vapenhus, zon 1. 

Simuleringstid mellan 26 mars till 30 april 2014 
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Figur 17 visar relativ fuktighet och temperatur från simulering i zon 2, plan 3, 

tillsammans med uppmätta värden från klimatlogg. Både från klimatlogg och 

simulering höjs relativa fuktigheten medans temperaturen istället visar en lägre 

siffra, detta i jämförelse mot vapenhusets värden. Mellan den 6-7 april steg den 

relativa fuktigheten till 89 % för det uppmätta värdet. Simuleringen visar istället en 

höjning till 100 % av relativ fuktighet mellan 24-25 april. Förskjutningen i tid beror 

på att IDA-ICE inte gör simuleringar i realtid. Avvikelsen av RF kan bero på 

klimatdatan samt att bjälklagen i IDA-modellen släpper igenom mer luft från plan 5 

till plan 3 jämfört med verkligheten. Där luften från plan 5 innehåller höga halter av 

utomhusklimatets fuktmängd. För plan 3 är temperaturskillnaden cirka 5°C vid 

simuleringens start, vilket är 0,5°C högre differens jämfört med vapenhusets 

temperaturskillnader. Inomhusklimatet är kallare i plan 3 på grund av påverkningar 

från det kallare klimatet i plan 5. 

 

Figur 17: Klimatsimulering IDA-ICE och uppmätta värden från klimatlogg, plan 3, zon 2. 

Simuleringstid mellan 26 mars till 30 april 2014 
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I Figur 18 visas simuleringsvärden för plan 5, zon 3, med relativ fuktighet och 

temperatur tillsammans med uppmätta värden från klimatlogg i samma zon. 

Simuleringen i plan 5 visar sig ha större toppar och dalar mot simuleringen i plan 3, 

precis som de uppmätta värdena visar men inte under samma tidsperiod. Detta 

beror på att simuleringen inte utförs i realtid. Temperaturdifferensen mellan 

simuleringen och de uppmätta värdena i plan 5 är 6°C vid simuleringens start, detta 

ger en ökad differens på 1,5°C jämfört med vapenhusets 4,5°C. I verkligheten är 

temperaturskillnaden större mellan planen (4,5-10,5°C) än vad den är för 

simuleringen (11-15°C). Generellt för alla temperaturkurvor i diagramen för varje 

plan är att i slutet av mätperioden blir temperaturskillnaderna mindre mellan 

simulerade och uppmätta värden. Detta beror möjligvis på att stommen har blivit 

varmare av ökad temperatur utomhus, och att inomhusklimatet påverkas snabbt av 

utomhusklimatets variationer som i detta fall blev varmare. 

 

Figur 18: Klimatsimulering IDA-ICE och uppmätta värden från klimatlogg, plan 5, zon 3. 

Simuleringstid mellan 26 mars till 30 april 2014 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

35 

Bengtsson Magnus, Nilsson Jens 

Simuleringarna i IDA-ICE skiljer sig från klimatloggarnas uppmätta värden. Detta 

beror delvis på klimatdatan (klimatorten) som använts vid simuleringarna. Klimatet 

i simuleringsmodellen kan skilja sig från verkligheten därför programmet inte 

simulera i realtid. Från simuleringarna i IDA-ICE ses att temperaturen och relativa 

fuktigheten mellan zon 2 och zon 3 påverkar varandra, som i resultatet för 

klimatloggarna. Utomhusklimatet styr med andra ord inneklimatet även för 

simuleringen. I Figur 19 förtydligas hur relativa fuktigheten ökar från vapenhus till 

plan 5, som det också gör för de uppmätta värdena i Figur 15. 

 

Figur 19: Relativa fuktigheten, simulerade värden från IDA-ICE mellan 26 mars till 30 april 2014 

Temperaturen för vapenhuset i IDA-ICE är högre jämfört med klimatloggens 

värden i vapenhuset, i något enstaka fall ligger inomhustemperaturen på samma 

gradantal. Detta beror dels på att relativa fuktigheten i IDA-ICE simuleringen är 

högre till skillnad mot verkligheten och kräver därför en högre temperatur för att 

hålla nere RF till 60 % som ett maxvärde. Beror den högre temperaturen på RF-

nivån är det även i detta fall klimatdatan som inte stämmer överrens med 

verkligheten. IDA-ICE verkar också simulera efter en varmare stomme jämfört med 

verkligheten som också ger en ökad temperatur för inomhusklimatet.  

5.5 WUFI simuleringar 

Resultaten som presenteras nedan är simuleringar gjorda i WUFI. Graferna visar 

den tid det tar för programmet att visa en tendens till utjämning av den relativa 

fuktigheten mellan konstruktionens olika skikt, vilket är cirka 10-15 år.  

Framtagna simuleringar är mot norrfasaden i de tre zonerna vapenhus, plan 3 och 

plan 5 i kyrktornet. Liksom klimatloggarnas mätvärden och simuleringarna i IDA-

ICE visar klimatsimuleringar i WUFI att relativa fuktigheten ökar med kyrktornets 

altitud, men i dessa fall för ytterväggskonstruktionen.  

Här redovisas diagram över två skikt för norra ytterväggen i vapenhuset. 

Simuleringen gjordes genom olika materialskikt för att efterlikna det verkliga fallet 

av ytterväggarna i Nässjö gamla kyrka. Detta gjordes med ett medelvärde av 

materialuppdelningen för konstruktionen. Därför redovisas ett skikt för granit och 

ett skikt för kalkbruk för varje plan (vapenhus, plan 3, plan 5). 
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I Figur 20 visas det innersta granitskiktet och Figur 21 visar kalkbruksskiktet, båda 

för vapenhuset. I Bilaga L redovisas samma granit- och kalkbruksskikt som för 

vapenhuset men för plan 3 och plan 5. Av Figur 20 visas en sänkning av relativa 

fuktigheten första året vilket kan förklaras genom att graniten värms upp direkt till 

strax över 21°C när simuleringen startar. Nästkommande år ökar relativa 

fuktigheten, så också ånghalten då temperaturen är densamma. Detsamma gäller för 

kalkbruksskiktet. 

 

Figur 20: Diagram över temperatur och relativ fuktighet, vapenhuset, norra ytterväggen. Material är 

granit och finns 1,29 m in i konstruktionen från utsida yttervägg. Simulering över 15 år 

 

Figur 21: Diagram över temperatur och relativ fuktighet, vapenhuset, norra ytterväggen. Material är 

kalkbruk och finns 1,14 m in i konstruktionen från utsida yttervägg. Simulering över 15 år 
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Nedan redovisas ett kalkbruksskikt från ytterväggen för vapenhuset, Figur 22. 

Skiktet är beläget 0,79 meter in i konstruktionen från utsida yttervägg. Denna 

redovisning görs till syfte att se skillnaden mellan skikten som finns längre in i 

konstruktionen. Fuktökningen sker snabbare längre ut i väggen samt att 

temperaturen når lägre gradantal (°C). 

 

Figur 22: Diagram över temperatur och relativ fuktighet, vapenhus, norra ytterväggen. Materialet är 

kalkbruk som finns 0,79 m in i konstruktionen från utsida yttervägg. Simulering över 15 år. 

Simuleringarna i WUFI redovisar att en fukt- och värmelagring sker i 

konstruktionens ytterväggar. Vägguppbyggnaden som gjordes i WUFI visar på en 

utjämning av relativa fuktigheten under de första 9 till 15 åren. Anledningen till att 

utjämningen sker under så lång tid kan bero på programmets endimensionella 

uppbyggnad tillsammans med konstruktionens materiella uppbyggnad i olika skikt.  

För ytterväggarna i vapenhuset är temperaturen högre jämfört med ytterväggarna i 

plan 3 och plan 5, detta på grund av värmesystemet. Den högre temperaturen i 

vapenhuset påverkar den relativa fuktigheten i väggarna som blir lägre i vapenhuset 

än i plan 3 och plan 5. Figur 20 och Figur 21 visar en sänkning av relativa 

fuktigheten de första åren. Denna sänkning kan tänkas bero på fuktutbyte till 

intilliggande materialskikt som sker på grund av högre värmemängd på insida 

yttervägg som direkt höjer temperaturen på materialen när simuleringen börjar. För 

skikten som befinner sig närmare utsidan av konstruktionen ökar fuktnivån 

snabbare vilket troligtvis sker av utomhusklimatet som då är fuktigare samtidigt 

som inomhusklimatet värmer upp konstruktionen varpå en fuktutjämning sker, 

konstruktionen binder fukt från utomhusklimatet.  
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6. Diskussion och slutsatser 

Simuleringarna utfördes under 36 dagar, vilket är en kort mätperiod för att kunna 

ge en helt korrekt analys. Mätperioden är uppenbart bristfällig i sitt tidsintervall för 

att kunna utföra en realistisk analys som uppfyller rapportens syfte och mål. En bra 

klimatmätning bör täcka alla årstider och utföras under minst ett år. 

Klimatsimuleringarna kan därför bli missvisande då de inte görs under ett års 

kallaste respektive varmaste period. I detta fall ses resultaten som avvikande mellan 

simuleringar och uppmätta värden. Men vid mätning över en längre period är det 

möjligt att avvikelserna minskar. Kortare period av simuleringar samt 

klimatmätningar syns mindre rörelse tydligare och kan därför lätt tydas fel. På 

grund av tidsbegränsning sker denna företeelse, vilket i ett senare skede skulle 

kunna kompletteras över en längre period. 

Värmesystemet som skapades i IDA-ICE byggdes upp som ett RF-/temperaturstyrt 

system där max och min värde matades in i programmet för lufttillförseln. Med 

andra ord inte samma system som återfinns i Nässjö gamla kyrka. Där mäts istället 

RF och temperatur inne i kyrkan för att inte över- eller understiga det förinställda 

intervallet av dessa enheter. Styr- och värmesystemet i kyrkan är för komplext att 

återspegla fullständigt verklighetstroget i IDA-ICE gentemot rapportens 

utförandetid. Det krävs en längre inlärningsperiod av programmet då denna del är 

mer avancerad. Även detta skulle kunna bli en fortsatt studie, att skapa ett komplett 

klimatstyrsystem, likt systemet i Nässjö gamla kyrka, för att se hur detta fungerar 

mot verkligheten. 

Klimatdataorten i IDA-ICE valdes till Växjö därför Nässjö eller annan mer 

närliggande ort inte fanns att tillgå. Detta ger en orättvis bild av klimatsimuleringen 

därför klimatet i Växjö gentemot Nässjö skiljer sig med cirka 0,5°C i 

medeltemperatur (varmare i Växjö) för april månad 2014 (temperatur, 2014). 

Temperaturskillnaden är dock allt för liten jämfört med differensen mellan 

simulering och uppmätta värden. IDA-ICE börjar att simulera med en högre 

temperatur vilket dels kan bero på att kyrktornsmodellens stomme har en högre 

ackumulerad värmemängd jämfört med verkligheten. Men också att programmet 

visar en högre relativ fuktighet som tvingar värmesystemet att tillföra mer värme 

vilket ger en högre temperatur. 

Genom att arbeta med simuleringsprogram ges inte direkt kontakt med aktuellt 

utomhusklimat utan programmet använder lagrad klimatdata. Detta genererar till 

avvikelser och exakta temperaturer kan därför inte tillhandahållas. Hade en 

helårsloggning genomförts skulle det kunna normalårs korrigeras gentemot Nässjös 

klimat. 

Temperaturskillanden för de uppmätta värdena av klimatloggen i vapenhuset skiljer 

cirka 7°C som mest mellan högsta och minsta temperatur. I och med att skillnaden 

är liten skulle ett vanligt elvärmesystem kunna användas i IDA-ICE simuleringen 

med en konstant temperatur på cirka 8°C som är den medeltemperatur givaren för 

vapenhus gav. Detta baseras på att klimatvärmesystemet inte gick att återspegla i 

IDA-ICE med den kunskap som fanns. Temperaturskiftningarna under 

uppmätningsperioden varierar mycket lite, varvid en förutsättning till detta 

alternativ skulle fungera bättre. Med detta sagt ska inte resultaten hårdras för vad 

som redovisas, utan får ses med viss reservation. 
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Bortsett från uppbyggnaden av kyrktornsmodellen i IDA-ICE tog det programmet 

upp till en timme att utföra resultatets beräkningsprocess. I rapporten kan paralleller 

dras till en månadsperiod. Det tog lång tid att simulera för dessa 36 dagar, 

antaganden kan bara göras till tiden det skulle ta att simulera för ett helt år. 

Programmets beräkningstid bör vägas in vid eventuella projekteringar där bland 

annat olika uppvärmningssystem testas. 

I WUFI gjordes ytterväggskonstruktioner i endimensionella punkter. Med detta 

menas att för konstruktioner med flera material i samma skikt, som exempelvis en 

träregelstomme med isolering mellan reglarna, används bara isoleringen eller 

träreglarna för simulering i programmet. Väggen får simuleras i fallstudier för att se 

vad som händer i de olika materialen. I denna rapport gjordes en egen variant på 

uppbyggnaden av ytterväggarna för att få med båda materialen men i olika skikt. 

Skulle samma vägg skapats i ett tvådimensionellt läge, vilket WUFI pro 2D plus 

har som funktion, hade inte detta problem uppstått. Varpå resultaten av WUFI pro 

plus som använts till simuleringarna inte helt går att förlita sig på gällande typen av 

vald konstruktion. Verklighetens klimatvärmesystem från Nässjö gamla kyrka 

fanns inte att tillgå i WUFI utan snarlikt möjligaste system användes vid 

simuleringen. Resultatet påverkas därmed av ett till viss del felaktigt värmesystem 

och simuleringen blir därmed missvisande. 

Slutsatserna för denna rapport gällande IDA-ICE blir för programvaran inte 

rättvisande med hänseende till de förutsättningar som fanns vid simuleringen. 

Programmet har i tidigare studier påvisat en utebliven fuktlagring i konstruktioner. 

I denna rapport är det inget som har kunnat bevisa motsatsen då resultaten från 

simuleringarna skiljer sig för mycket från uppmätta värden. Dock bör det nämnas 

att det blir svårt att nå 100 % rätt när inte klimatorten stämmer för den i rapporten 

aktuella orten. 

Simuleringar i WUFI visar på problematik gällande tjocka stenkonstruktioner. 

Granitens porositet är minimal vilket resulterar till att fukt inte rör sig lika fritt 

genom konstruktionen som i verkligheten. För endimensionella snittfall fungerar 

graniten som en ångspärr och tar ej hänsyn till den fukt som i verkligheten 

transporteras i kalkbruket runt graniten. I en träregelkonstruktion där materialets 

porositet är större lämpar sig endimensionella mätningar bättre eftersom 

fukttransporterna har möjlighet att röra sig igenom hela snittet, bortsett från 

eventuell ångspärr. 

Vid klimatsimuleringar i kyrktorn uppförda i sten är kanske inte programvarorna 

som använts fullt lämpliga. Säkrast är att alltid göra uppmätningar med 

klimatloggar, trots tiden det tar att samla in mätvärden. De uppmätta värdena skulle 

sedan kunna användas till att justera in en klimatsimulering av ett kyrktorn uppfört 

i sten, som med viss säkerhet kan appliceras kring studier av kyrktorn med liknande 

konstruktion. Både IDA-ICE och WUFI kan tänkas vara till större användning 

inom fall av nybyggnationer där behov för klimatanalysering finns. 
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BILAGA A  

Planritning plan 2 och plan 3
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Bilaga B 

Planritning plan 4 och plan 5
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BILAGA C 

Sektion 1
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BILAGA D 

Sektion 2 
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BILAGA E 

Bjälklagskonstruktioner
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BILAGA F 

Väggkonstruktioner
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BILAGA G 

Värmeanläggning i Nässjö gamla kyrka
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BILAGA H 

Foton tagna i och på Nässjö gamla kyrka 

Fasad mot söder Kyrkporten inifrån 

Fönster vapenhus Fönster plan 3 

 
Trappuppgången, från avsats vid plan 3 Kyrktornport mot söder 
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BILAGA I 

Skämbilder från IDA-ICE 

Inställningar för klimatdata 
Energikälla/värmesystemuppbyggnad 

Zonuppbyggnader/modellering Zonvy (zon 6, plan 4) 

 
Simuleringsförsök 
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BILAGA J 

Skärmbilder från WUFI 

 

 

Exempel på en konstruktionsuppbygggnad i 

WUFI 

 

 Vy där väggpunktens position väljs 

 

Datumväljaren där mätintervallet bestäms. 

 

Utomhusklimat väljs geografiskt 

 

 Simuleringsprocess som visar fukt- och 

värmerörelser genom konstruktionen 

 

 Resultatsflikar som redovisas efter 

simuleringen, här över totalt fuktinnehåll i 

konstruktionen 
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BILAGA K 

Beräkning av ånghalter 

 

Vapenhus 
    Tid Temperatur Relativ fuktighet Vm (akt temp Ånghalt g/m3 

2014-03-31 
    00:00 10,5 49 9,71 4,76 

2014-04-10 
    00:00 11,7 58 10,47 6,07 

2014-04-20 
    00:00 12,3 53 10,87 5,76 

2014-04-30 
    00:00 15 47 12,83 6,03 

     Plan 3 
    Tid Temperatur Relativ fuktighet Vm (akt temp Ånghalt g/m3 

2014-03-31 
    00:00 6,1 67 7,32 4,9 

2014-04-10 
    00:00 7,2 79 7,86 6,21 

2014-04-20 
    00:00 8 73 8,28 6,04 

2014-04-30 
    00:00 11,2 58,5 10,15 5,94 

     Plan 5 
    Tid Temperatur Relativ fuktighet Vm (akt temp Ånghalt g/m3 

2014-03-31 
    00:00 6,5 64 7,51 4,81 

2014-04-10 
    00:00 5,9 83 7,22 5,99 

2014-04-20 
    00:00 9 69 8,83 6,09 

2014-04-30 
    00:00 12,5 62 11,01 6,82 
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BILAGA L 

WUFI klimatsimuleringar 

Ytterväggsimulering plan 3, granitskikt. Simulering över 15 år. 

Ytterväggsimulering plan 5, granit. Simulering över 15 år. 



  
 

 

 

Bilaga L, 2: (1) 

Bengtsson Magnus, Nilsson Jens 

Ytterväggsimulering plan 3, kalkbrukskikt. Simulering över 15 år. 

Ytterväggsimulering plan 5, kalkbrukskikt. Simulering över 15 år. 
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BILAGA M 

Uppmätta värden från klimatloggar 

 

Uppmätta värden från klimatlogg i plan 3, zon 2. Mätvärden från 26 mars till 30 april 2014. 

 

Uppmätta värden från klimatlogg i plan 5, zon 3. Mätvärden från 26 mars till 30 april 2014. 
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