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This thesis examines three medieval churches within Lagunda parish in Örsundsbro.
The parish has previously had problems with mould growth and has therefore, in
selected churches installed various types of moisture control, together with devices
for measuring temperature, relative humidity and mixing ratio, at three locations in
the churches. The moisture control should in an energy efficient way reduce the risk
of mould growth and thus reduce the future maintenance costs.
The purpose of this thesis is to analyse the results and to see how the moisture
control measures has worked in the churches. The data has been collected in the
program Omnisens and compiled by Magnus Wessberg at Uppsala University, which
resulted in diagrams that include relative humidity and mould risk, which the
analysis has been based on. Two different moisture control measures have been
used in the churches that this thesis examines. The measures are condensation
dehumidifier and moisture controlled ventilation.
The result is varying between the churches but shows that there has been a need
for moisture control that reduces the relative humidity indoors. The energy usage
has differed between the measures, but should not be crucial when deciding on
future measures. The result also shows that the indoor climate is largely influenced
by rainfall and that the church's organs in the study should be taken into account in
future measure, since the result when there is a risk of mould differs from other
parts of the churches.
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Sammanfattning
Detta examensarbete undersöker tre medeltida kyrkor inom
Lagunda församling i Örsundsbro. Församlingen har tidigare
haft problem med mögelpåväxt och har därför i utvalda kyrkor
installerat olika fuktstyrande åtgärder tillsammans med
utrustning som mäter temperatur, relativ fuktighet och ångkvot
på tre platser i kyrkorna. Åtgärderna ska på ett energieffektivt
sätt minska risken för påväxt av mögel och därmed minska
framtida kostnader för underhåll.
Arbetet syftar till att analysera resultat av mätningarna och se
hur de fuktstyrande åtgärderna fungerat i kyrkorna. Data har
samlats in i programmet Omnisens och har av Magnus
Wessberg på Uppsala universitet sammanställts vilket resulterat
i diagram där bland annat relativ fuktighet och mögelrisk kan
utläsas som analysen sedan har utgått ifrån. I kyrkorna som
undersöks i detta examensarbete har två olika fuktstyrande
åtgärder använts, kondensavfuktare och fuktstyrd ventilation.
Resultatet är varierande mellan kyrkorna men visar på att det
funnits behov av fuktstyrande åtgärder som sänker den relativa
fuktigheten inomhus. Energiförbrukningen har skiljt sig mellan
åtgärderna men bör inte vara avgörande vid val av framtida
åtgärd. Det visar även att inomhusklimatet i stor grad påverkas
av nederbörd utomhus och att kyrkornas orglar i studien bör
beaktas vid framtida åtgärder då resultatet när det finns risk för
mögel där skiljer sig från andra delar i kyrkorna.

Nyckelord:
Fuktstyrning,
mögel,
kyrkor,
församling,
Skyddsvärme,
kondensavfuktare,
sorptionsavfuktare
och
fuktstyrd ventilation.
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Begrepp
AF (AH)

Absoluta fuktigheten (AF) på engelska kallad
absolute humidity (AH), även kallad ånghalt
och anges i gram vatten per kubikmeter luft
(g/m3).

Aver

En förkortning av det engelska ordet average
som på Svenska heter medelvärde.

Datalogger

Mätinstrument som mäter omgivningens
temperatur och relativa fuktighet.

Diffusion

En transport i ångfas som sker då vattenånga
diffunderar från en högre ånghalt till en lägre.
Skillnaden i ånghalt driver denna transport.

Förrättning

I denna rapport syftar ordet förrättning till en
ceremoni till exempel i form av dop, vigsel eller
begravning belägen i kyrkan.

Kapillärsugning

En transport där fukt förflyttar sig i ett
material i vätskefas. Fukt transporteras från
områden med ett högt fukttillstånd till
områden med ett lägre fukttillstång.
Materialets porstruktur och dess kapillaritet
är avgörande för hur mycket vatten som kan
transporteras kapillärt.

Konvektion

Värme överförs mellan en gas eller vätska till
en fast kropp. Via luftströmmar transporteras
värme bort från en varm yta eller tillför värme
till en kall yta.

Koret

Koret är den delen av kyrkan där altaret finns
och ligger generellt sett beläget i den östra
delen av kyrkan.

v

Moving average

Engelsk term för glidande medelvärde. Från
en given mängd värden skapas en serie av
medelvärden. I rapporten används detta för
RF.

MR

Mixing ratio (MR) även kallad ångkvot anges i
gram vatten per kilo torr luft (g/kg).

Orgel

Orgeln är ett blåsinstrument med pipor och
som spelas med tangenter. Den återfinns
oftast på motsatt sida av kyrkan från koret i
kyrkans västra del.

RF (eng. RH)

Relativa fuktigheten (RF) på engelska kallad
relative humidity (RH) betecknas φ. Den
definieras som kvoten mellan ånghalten, ν
(kg/m3) och mättnadsånghalten, νs (kg/m3)
och anges i %.
𝜈
𝜑=𝜈
𝑠

Sakristia

Sakristian är det rum där prästen byter om
och där skrudar samt andra textilier
återfinns. Den ligger generellt sett beläget
intill koret på den norra sidan av kyrkan.

Specifik värmekapacitet

Ett ämnes kapacitet att lagra
Termisk energi, betecknas c
(J/(kg*K))

StDev

En förkortning av det engelska ordet standard
deviation som på Svenska heter
standardavvikelse. Det är ett mått på hur
olika värden avviker från medelvärdet, ju
större spridning värdena har desto större blir
standardavvikelsen.

Värmekapacitet

Anger ett ämnes eller materials förmåga att
lagra energi, har enheten (J/kg,K)
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1. Inledning

1. Inledning
Svenska kyrkan upplever idag allt mer problem i sina kyrkor,
främst kopplade till fukt och inomhusklimat. Svenska kyrkans
restaureringsarkitekt Sune Lindkvist ser i första hand två
möjliga förklaringar till de ökade problemen. Dels är det den
minskade
användningen
av
kyrkorna
och
ökade
uppvärmningskostnader som har föranlett sänkningar av
temperaturen inomhus för att minska uppvärmningskostnader.
Förändringar i klimatet som orsakas av den globala
uppvärmningen kan också vara en bakomliggande orsak till de
ökade problemen. Huruvida den globala uppvärmningen kan
påvisas eller inte, så är förändringar i klimatet något som
kommer att påverka inomhusklimatet i framtiden för historiska
byggnader (Klenz Larsen & Broström, 2015). Svenska kyrkan ser
idag att problemen som kan relateras till fukt ökar i ett allt
större antal kyrkor och allt längre upp i Sverige. I de norra
delarna av landet är dock problemen med fukt fortfarande inte
lika stora som i södra och mellersta Sverige. Tidigare har
problemet främst hänförts med kyrkor som är belägna i södra
Sverige.
Kyrkor i Sverige används idag allt mer sällan. Mellan 1990-2015
har antal gudstjänstbesök sjunkit med 36,4 % (Svenska kyrkan,
2016). Samtidigt har allt fler medlemmar valt att lämna Svenska
Kyrkan och årligen är det omkring 1,2 % av medlemmarna som
går ur (Svenska kyrkan, 2016). Detta i kombination med ökade
krav på förvaltning har gjort att nya vägar krävs för att hitta
lösningar på de problem och ökade kostnader som uppstår när
kyrkorna inte används i full utsträckning. Även när
användningen av kyrkorna är låg krävs det fortfarande att
grundläggande drift fungerar. Att till exempel en viss
uppvärmning av byggnaden är igång under den period av året
som det krävs kan vara av stor fördel för att upprätthålla ett
dugligt inomhusklimat.
Under 2016 har flera kyrkor inom Uppsala stift haft stora
problem med påväxt av mögel inomhus. Det har resulterat i att
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dessa kyrkor stängts ner då folk inte kunnat vistas där på grund
av hälsorisker.

1.1 Bakgrund
Det här arbetet har utförts på uppdrag av Svenska kyrkan,
Uppsala stift. Restaureringsarkitekten Sune Lindkvist från
Svenska kyrkan har i samverkan med forskare inom Kulturvård
vid Uppsala universitet - Campus Gotland haft i uppdrag att
utvärdera olika fuktstyrande åtgärder inom sju kyrkor i Lagunda
församling, Örsundsbro.
Utöver analys av mätdata för temperatur och relativ fuktighet
ska även den specifika energiförbrukningen för åtgärderna
beaktas. Försöket har pågått från januari 2015 till december
2016. Uppsala universitet har anlitats för att analysera mätdata.
Tidigare har församlingen haft påväxt av mögel i de sju kyrkor
som varit en del av studien. Det har föranlett att församlingen
valt att installera fuktstyrande åtgärder i dessa sju kyrkor i syfte
att lägga en grund för en framtida utvärdering av deras funktion
och användbarhet. Med åtgärderna har utrustning som mäter
den relativa fuktigheten och temperatur installerats för att spåra
effekterna av fuktstyrningen. Utrustningen har varit uppkopplad
mot internet och mätningarna har gått att följa i realtid. I de sju
kyrkor i församlingen som valts ut har fyra olika aktiva system
för klimatstyrning installerats. Det är: fuktstyrd ventilation,
kondesavfuktare, sorptionsavfuktare och skyddsvärme. Syftet
med installationerna har varit följande:
 Förbättra inomhusklimatet
 Minska energiförbrukningen
 Bevara inventarier
 Minska framtida kostnader för underhåll
Församlingen har valt att inte ha en grundvärme i kyrkorna då
de inte används under testperioden. Det har gjorts för att ge
liknande förutsättningar och möjliggöra bättre jämförelser
mellan kyrkorna. Vid förrättningar värms kyrkorna upp till en
temperatur anpassad för verksamhetens behov. Då de tekniska
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installationerna för klimatstyrning varit tillfälliga har de i vissa
kyrkor temporärt förflyttats under användning av en kyrka. Efter
förrättning stängs värmen av och fuktstyrningen börjar vara
verksam igen.

1.2 Syfte och Mål
Lagunda församlings kyrkor ska studeras för att se hur de
fuktstyrande åtgärderna påverkat inomhusklimatet och
energiförbrukningen under försöksåren. Analysen ska ske med
utgångspunkt från mätdata som samlats in. Arbetets främsta
syfte är att från mätdata hitta de orsakerna till förändringar i RF
och till de tillfällen då det funnits risk för påväxt av mögel. De
olika åtgärderna ska utvärderas efter hur de påverkat
inomhusklimatet
och
den
relativa
fuktigheten,
hur
energiförbrukningen varit under försöksperioden och hur
användarvänligheten varit i ett perspektiv från förvaltarna.
Rapporten ska även ligga till grund för en sammanställning av
tidigare forskning av erfarenhet gällande fuktstyrning i kyrkor
och belysa viktiga parametrar då åtgärder ska genomföras.

1.3 Frågeställning
Följande frågeställningar har formulerats som rapporten ska
svara på:
 Hur har de fuktstyrande åtgärderna fungerat inom tre
utvalda kyrkor i församlingen 2015-2016?
 Vilka åtgärder inom fuktstyrning är att rekommendera att
fortsätta använda inom församlingen?
Examensarbetet ska främst fokusera på tre kyrkor inom
församlingen där problemen med hög RF varit störst. Det är
Hjälsta, Fittja och Fröslunda kyrkor. Undersökningen här ska
även besvara dessa delfrågor:
● Går det att urskilja vilken fuktstyrande åtgärd som varit
den mest energieffektiva?
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●

Hur förhåller sig resultatet mot de tidigare mätningar som
utförts inom församlingen?

1.4 Metod
Studien består av två delar med var sin metod, där även en
litteraturstudie ingår kring tidigare forskning i ämnet. Avsnitt
1.4.1 Metod för studien beskriver genomförandet för studien i
stort medan avsnitt 1.4.2 Metod för analys beskriver hur
resultatet från mätningarna har sammanställts och bearbetats
till olika typer av tabeller som går att tolka.

1.4.1 Metod för studie
De fuktstyrande åtgärder som använts, dvs. skyddsvärme,
avfuktare och fuktstyrd ventilation, har tillsammans med
energiförbrukning och klimatdata legat till grund för hur studien
byggts upp. Genom litteraturstudier och med hjälp av tidigare
forskning har en grundlig utvärdering av dessa åtgärder kunnat
genomföras.
För att lättare förstå och analysera den data som samlats in
gjordes ett studiebesök i samtliga sju kyrkor tillhörande
Lagunda församling. Detta var nödvändigt för studien då den
praktiska hanteringen av åtgärder samt kyrkornas utformning
skulle kunna ge förståelse av eventuellt avvikande resultat i
analysen. Under besöket undersöktes även åtgärdernas
placering, storlek och form. Innan studiebesöket granskades
kyrkornas ritningar, klimatdata samt energiomsättning. På
förhand kunde då, med hjälp av datan, kyrkorna jämföras vad
gäller den relativa fuktigheten och mögelrisken för att sedan
möjliggöra att likheter i konstruktion, övrig utformning samt
hantering av åtgärder kunde upptäckas.
Alla kyrkorna i studien var utrustade med tre dataloggers
vardera som samlade in de grundläggande värdena till
rapporten. För att få så jämförbara värden som möjligt spreds de
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ut och placerades vid orgeln, koret och sakristian i samtliga
kyrkor, se figur 1.1 nedan.

Fig. 1.1. Planritning över en kyrka som visar på placering av orgel, sakristia
och koret.

1.4.2 Metod för analys
Klimatdata från de sju kyrkorna samlades först in under
perioderna 2008-2009 och 2010-2011, då inga fuktstyrande
åtgärder var installerade. Under perioden januari 2015 till
december 2016 hade de fuktstyrande åtgärderna installerats och
nya mätningar genomfördes.
Det insamlade materialet har från programmet Omnisens
analyserats av Magnus Wessberg vid Uppsala universitet Campus Gotland. I denna rapport sammanställs och utvärderas
analysen vidare. Omnisens gav möjligheten att närmare gå in
och studera de faktorer som påverkat resultaten och lättare se
samt påvisa de tillfällen då kyrkorna varit särskilt utsatta.
Längre fram i rapporten analyseras och redovisas dessa resultat
i form av tabeller och diagram för varje enskild kyrka samt
redogörelser för varför och hur förändringar i den relativa
fuktigheten samt mögelrisken uppkommit.
De olika fuktstyrande åtgärderna valdes i syfte att åtgärda
oönskad fukt men även som referenser till eventuellt
permanenta åtgärder som kan komma att införas i kyrkorna.
Efter studiens slut fanns på så sätt möjligheten att jämföra de
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resultat som samlats in och se åtgärdernas effektivitet och
påverkan på inomhusklimatet. I denna rapport ges även förslag
på hur och om en och samma åtgärd är möjlig att installeras i
samtliga kyrkor och om vissa åtgärder bör undvikas, sett till
miljön men även till den ekonomiska hållbarheten för
församlingen.

1.5 Avgränsningar
I denna studie har vissa avgränsningar gjorts då resultatet av
åtgärderna analyseras och diskuteras. Rapporten ska fokusera
på åtgärdernas effekt och resultat främst sett till mögelrisk. Även
energiförbrukningen för åtgärderna ska beaktas och sättas i
relation till resultatet. Stora variationer i RF inomhus och
konsekvenserna av det kommer ej beaktas i samma
utsträckning. Då rapporten är av teknisk karaktär kommer
vissa aspekter vid beaktande av resultatet inte uppmärksammas
i samma omfattning. Hur de klimatstyrande åtgärderna påverkar
kyrkornas utseende och kulturvärdet av dessa kommer ej att
avhandlas närmare. Rapporten kommer att kortare beskriva
kulturarv för att ge läsaren en inblick i de aspekter som ska
beaktas och varför det är viktigt. Åtgärdernas främsta syfte är att
förbättra bevarandeklimatet i kyrkorna genom att sänka
mögelrisken, därför kommer inte heller komforten av åtgärderna
att beaktas i resultatet då kyrkorna används relativt sällan.
Studien kommer i analys och resultatet fokusera på tre utvalda
kyrkor som haft störst problem med mögelrisk. Dessa tre kyrkor
har valts ut av Svenska kyrkan tillsammans med forskare från
Uppsala universitet.

1.6 Lagunda församling
Nedan följer en kortare beskrivning och sammanställning av
Lagunda församling.
Församlingen är belägen utanför Örsundsbro i Enköpings
kommun, 2,3 mil sydväst om Uppsala och tillhör Uppsala stift
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inom Svenska kyrkan. De första kyrkorna i församlingen har sitt
ursprung från 1100-talet där majoriteten uppfördes under
medeltiden. För kyrkorna inom församlingen har flertalet omoch tillbyggnationer skett. Figur 1.2 nedan visar på kyrkornas
placering på kartan i förhållande till Örsundsbro.

Fig. 1.2. Karta över kyrkonas placering. Bild från google maps.

Kyrkorna är uppförda med väggar av natursten och till viss del
med tegel. Väggarnas tjocklek varierar något men sträcker sig
upp till 100cm. Natursten och tegel är material som har en hög
specifik värmekapacitet. Den främsta likheten för samtliga
kyrkor är den kraftiga stommen. Detta i kombination ger en
byggnad som tar lång tid att värma upp och kyla ner. Alltså en
byggnad som kan anses vara tung. En sådan byggnad har en
stor värmekapacitet. Det gör att temperaturen inomhus inte
påverkas i allt för stor utsträckning vid stora variationer av
utomhustemperaturen som sker snabbt (Sandin, 2010).
Kyrkorna i studien har även genomgått en provtryckning av
lufttätheten. Mätningen visar på hur tätt klimatskalet till en
byggnad är sett till luftläckage. Mätningarna har inte legat till
grund för val av åtgärder i studien, men är en bra riktlinje för
framtida åtgärdsval. Ingen av de kyrkor som undersökts i
studien har inkopplat avlopp, el finns installerat i samtliga
kyrkor. Byggteknisk info för kyrkorna redovisas i figur 1.3
nedan.
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Den sista december 2016 var 3282 personer inom församlingen
medlemmar i Svenska kyrkan (Svenska kyrkan 2017). Sett till
antalet kyrkor i församlingen, 10 stycken, ger det ett
medlemsantal på 328 personer för varje kyrka. Det här antalet
medlemmar per kyrka kan ses som ett relativt lågt tal i
jämförelse med andra församlingar i Sverige. Det låga
medlemstalet skulle också kunna vara en orsak till den låga
nyttjandegraden av församlingens kyrkor.
Kyrkorna används idag huvudsakligen till egen verksamhet inom
församlingen. Ett fåtal gånger per år nyttjas de av annan
verksamhet. Den egna verksamheten innefattar förutom
högmässa och gudstjänst bland annat dop, vigsel och
begravning. Fördelningen av verksamheten går att se i figur 1.3
nedan.

Fig. 1.3 Byggnadsteknisk info för studiens kyrkor. Data från Svenska kyrkan.

1.7 Tidigare studier
Som ett resultat av fuktproblemen inom församlingens kyrkor
har mätningar tidigare utförts på samtliga kyrkor. Mätningarna
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utfördes i två tidsperioder, från augusti 2008 till december 2009
och därefter från februari 2010 till maj 2011. Analys av
insamlad mätdata har gjorts av Energibyrån och mynnade ut i
rapporten “Klimatanalys för kyrkorna i Lagunda församling”
(EBQ R1901). Rapporten ger förutom analys av mätdata även
enklare åtgärdsförslag för samtliga kyrkor för hur de ska
upprätthålla ett gott inomhusklimat i framtiden. Resultaten från
dessa studier har till viss del påverkat utformningen av
fuktstyrningen som installerats inom församlingen mellan 20152016.
Inom de studier som tidigare har utförts för Lagunda församling
är den största skillnaden hur uppvärmningen skett. För flertalet
kyrkor har en viss grundvärme förekommit under de två första
mätperioderna, 2008-2009 och 2010-2011. Grundvärmen har
under försöksåren 2015-2016 varit avstängd utom i de kyrkor
som haft skyddsvärme.Under försöksperioden har kyrkorna
värmts upp
under och i samband med förrättningar.
Svårigheter uppkommer när jämförelser ska göras mot de
fuktstyrande åtgärder som ska analyseras i denna studie då den
tidigare grundvärmen kan ha haft stor inverkan på resultatet.
Jämförelser mot det tidigare inomhusklimatet kan därför inte
göras rakt av i samtliga kyrkor. Ytterligare skillnader är antalet
dataloggers som använts i studierna. För de två första studierna
har en datalogger varit placerad vid koret i varje kyrka. Under
den senaste studien som är aktuell för denna rapport har tre
dataloggers varit placerade inne i kyrkan vid koret, orgel och i
sakristian. Därutöver har en mätare varit placerad utomhus. Att
fler antal dataloggers använts i denna studie ger ett bättre
underlag för att se lokala klimatskillnader inuti kyrkan. Vanligt
förekommande är att sakristior i kyrkor är placerade i nordlig
riktning. Då sakristior ofta har värdefulla föremål är dessa
utrymmen inom Lagunda församling låsta och bakom dörr. Det
skapar en egen klimatzon vilket kan skilja sig från klimatet i
resterande delar av kyrkan.

1.8 Tidigare forskning - Skoklosters slott
Utöver de tidigare mätningarna inom Lagunda församling har ett
forskningsprojekt genomförts på Skoklosters slott. Projektet har
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genomförts i syfte att förbättra inomhusklimatet och ge underlag
inför framtida beslut för fuktstyrning. Inom projektet har sex
rapporter och artiklar skrivits, samt två examensarbeten har
avhandlat ämnet och analyserat resultaten. I examensarbetet
“Fuktstyrning av inomhusklimatet på Skoklosters slott”
undersökte Rickard Eriksson resultatet av tre aktiva
fuktstyrande åtgärder i slottet som varit i drift under tre år. De
åtgärder som användes i studien var skyddsvärme, fuktstyrd
ventilation och adsorptionsavfuktare. Resultatet av Rickard
Erikssons rapport visade på att behovet av fuktstyrning har
funnits men bara under relativt korta perioder. Rapporten visar
även på att energianvändningen och skillnaderna i
energiförbrukning mellan åtgärderna inte varit stor och borde
därför inte vara avgörande vid val av fuktstyrande åtgärd.
Avståndet mellan Skoklosters slott och Örsundsbro är 3,5 mil.
Den korta sträckan kan göra det möjligt att göra jämförelser mot
Lagunda församling då skillnader i klimatet torde vara små.
Ytterligare likheter mellan studien på Skoklosters slott och den
inom Lagunda församling är att samma typer av fuktstyrande
åtgärder har använts. Skillnader i tillvägagångssätt mellan
studien på Skokloster slott och i Lagunda församling är bland
annat volymen och tätheten hos kyrkorna, i Skokloster
studerades mindre avgränsade rum inom slottet. Ytterligare
skillnader kan vara lokala så som grundläggningstyp och hur
fukt tar sig in i byggnaden via mark men även genom luft på
grund av otätheter i klimatskalet.

2. Kulturarv
Kulturarv
beskrivs
enligt
Riksantikvarieämbetet
(Riksantikvarieämbetet, 2017) som alla de materiella och
immateriella uttryck som skapats av människan. Kyrkor i
Sverige har en lång historia och för med sig ett stort kulturvärde
och kulturarv. Karaktäristiskt för kyrkor har genom historien
varit deras roll som mittpunkt i samhället där de ofta har varit
de mest framträdande byggnaderna placerade på bästa läge
(Riksantikvarieämbetet, 2016). I Sverige finns det idag cirka
3700 kyrkor som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan där cirka

10

3. Klimatkrav

3100 omfattas av kulturminneslagen (Riksantikvarieämbetet,
2014)
Kulturminneslagen har i uppgift att bevara kyrkor och skydda
dem från förändringar som på väsentligt sätt ändrar utseendet.
Lagen ser även till att kyrkorna inte vansköts och förfaller. För
att ändringar ska genomföras som väsentligt ändrar kyrkans
utseende krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Att förvalta och underhålla kyrkor är ett samspel mellan flertalet
olika punkter som bör beaktas. De aspekter som samspelar och
som ska kompromissas emellan är ekonomi, typ av verksamhet,
vilka krav som ställs på komforten samt det som finns att
bevara. Då varje kyrka har sina unika egenskaper, läge och
verksamhet krävs därför specifika åtgärder vid varje enskilt fall.
Många kyrkor med kulturhistoriska värden har funnits i
hundratals år sedan medeltiden utan att ha haft större eller
omfattande problem med fukt och inomhusklimat. Relativt
plötsligt sett ur tidsperspektivet har problemen med
inomhusklimatet blivit stora med åtföljande konsekvenser, vilket
beskrivs i rapporten “Climate Control in Historic Buildings av
Broström och Klenz Larsen. Rapporten redogör för viktiga
parametrar vid inomhusklimat för både mänsklig komfort och
bevarande av historiska föremål.

3. Klimatkrav
Det hårda klimatet kyrkorna har utsatts för under många
decennier går inte att påverka. Hållfastheten i allt från stomme
till inventarier av olika slag kommer aldrig att återgå till sin
ursprungliga hållfasthet. Men även om materialens livslängd
redan kortats ned så kan den förväntade livslängden förlängas
med många år. Detta genom att lägga resurser på att sätta in
fuktstyrande åtgärder och energieffektivisera i förebyggande
syfte (Klenz Larsen & Broström, 2015).
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De sju kyrkorna i studien är, som tidigare nämnt, endast i bruk
ett fåtal tillfällen per år. Därav har Lagunda församling först och
främst valt att styra det invändiga klimatet för att få bukt med
de fukt- och mögelproblem som förekommer och i andra hand
fokusera på den mänskliga komforten. Under och strax innan
förrättningar äger rum i kyrkorna värms de upp vid behov och
klimatet anpassas under en kort tid till att pågående aktivitet är
avslutad.
Anledningen till att den relativa fuktigheten (RF) bör kontrolleras
i äldre byggnader är främst i syfte att förhindra en bidragande
effekt till att mikrobiell påväxt och mögel utvecklas.
Rekommendationerna som anges vad gäller temperaturen och
RF beror på vilket skick kyrkan och dess inventarier befinner sig
i. De olika inventarierna består av varierande material som var
för sig har olika intervall då de är särskilt utsatta vad gäller
temperatur och RF. För de flesta material anses generellt sett
stora och långsamma förändringar i RF utgöra en större skada
än vad små och snabba variationer i RF gör. Variation i form av
en ökning eller minskning på 10 procent RF är godtagbart för de
flesta material men som tidigare nämnt måste materialtyp och
kvalitet tas i beaktning (Klenz Larsen & Broström, 2015).
Med de klimatförändringar som äger rum globalt i världen är det
oundvikligt att detta även påverkar kyrkorna i studien.
Övergången från det tidigare jämna och stabila klimatet till
dagens mer oförutsägbara svängningar i årstiderna, skapar
påfrestningar kyrkorna ej är vana vid och som tidigarelägger
eventuella problem som annars var förväntade längre fram i
tiden. I samband med en förändrad kontinuitet i användning
bidrar detta till oönskade konsekvenser (Klenz Larsen &
Broström, 2015).

3.1 Relativ fuktighet och fukt i luften
Den relativa fuktigheten (RF) anges i procent och är ett mått på
hur mycket fukt luften innehåller i förhållande till luftens
temperatur. Då uteluftens temperatur varierar med årstiderna
varierar på så sätt också den relativa fuktigheten.
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Rumsluftens RF är ett mått på hur stort luftens aktuella
fuktinnehåll är vid en viss temperatur i förhållande till det
maximala fuktinnehållet i luften, luftens mättnadsånghalt, vid
samma temperatur. Mättnadsånghalten är en funktion av
temperaturen. Varm luft har en högre mättnadsånghalt och kan
innehålla en större mängd fukt än kall luft som har en lägre
mättnadsånghalt. Figur 3.1 nedan visar på hur luftens kapacitet
att hålla fukt ökar då temperaturen ökar. När luftens RF är
100% har luften uppnått sin daggpunkt och kondens uppstår.
Detta sker till exempel när varm luft möter en kall yta. Den kalla
ytan sänker den närliggande varma luftens temperatur vilket gör
att även mättnadsånghalten i luften sänks och fukten i den
tidigare varma luften inte längre får plats, varvid kondens
uppstår. Vid en konstant RF har temperaturskillnader en stor
inverkan och ökar riskerna för att kondens uppstår. Värdet på
RF är den mest betydelsefulla parametern vad gäller tillkomst av
mögel och mikrobiell påväxt, detta främst på organiska material
(Nevander & Elmarsson, 2006).
25
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Fig. 3.1. Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur, data hämtad från
Fukthandboken (Nevander & Elmarsson, 2006).
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Vid mätning av RF under studien har kyrkorna inte varit
uppvärmda eller haft någon grundvärme. Detta medför att den
invändiga RF till stor del följer utomhusluften och kontrolleras
invändigt med hjälp av fuktstyrning. En hög RF under
sommarmånaderna kombinerat med höga utomhustemperaturer
bidrar till mikrobiell påväxt och mögel, medan samma värde på
RF vintertid inte medför lika stor skada vad gäller mikrobiell
påväxt och mögel, då förhållandena är mindre gynnsamma på
grund av en lägre utomhustemperatur (Klenz Larsen &
Broström, 2015). Figur 3.2 nedan visar på mätdata utomhus vid
Fittja kyrka under 2015 och 2016.

Fig. 3.2. Fittja kyrka – Utomhusluftens variationer

Viktigt att tänka på är att det fortfarande kan finnas delar och
utrymmen i kyrkan där det är kallare och fuktigare än på
platsen där mätningen sker. Detta bör finnas i åtanke vid val av
åtgärder och framtida drift. Det är även viktigt att identifiera de
delar av rum och ytor där eventuellt extra åtgärder bör införas.
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3.2 Fukttransport
Fukt kan ta sig in i byggnader på olika sätt. Detta sker genom
håligheter eller materialets porer i antingen ångfas eller
vätskefas. Fukttransport i ångfas sker i huvudsak genom
diffusion eller konvektion medan transporten i vätskefas
vanligen sker genom kapillärsugning, men där även yttre
faktorer som vind- och tyngdkraft kan påverka transporten. I
praktiken förekommer ofta en samverkan mellan olika former av
fukttransport och detta gör det svårt att särskilja de olika sätten.
Studiens sju kyrkor har tjocka fasader av sten och murbruk som
är mer eller mindre homogena. I föråldrat murbruk har
ånggenomsläppligheten vanligtvis ökat och fukt kan då lättare ta
sig in mellan stenarna (Sandin, 2010).
Förutom klimat och andra yttrefaktorer är markfukt en faktor
som bör beaktas. Fukt från marken tar sig in i kyrkan via
krypgrunden och upp genom golven. För att avhjälpa ett sådant
problem kan till exempel en plastmatta läggas över marken i
krypgrunden för att motverka fukttransporten från marken.
Markdränering kan också användas för att avleda och motverka
att fukt från den underliggande marken kan ta sig in i kyrkan.

3.3 Absolut Fuktighet
I studien har absolut fuktighet (AF) använts som en komponent
vid sammanställningen av fuktens utveckling i kyrkorna. Till
skillnad från RF som anges i procent så beskriver AF förhållande
mellan massan vatten i den totala mängden luft och anges i
gram vatten per kubikmeter luft, även kallad ånghalt (Sandin,
2010).
Som beskrivet i tidigare stycke är kall lufts maximala
fuktinnehåll för en viss volym mindre än det maximala
fuktinnehållet för varm luft med samma volym. Om RF har
samma procentuella värde en kall vinterdag då temperaturen är
låg som en varm sommardag då temperaturen är hög så kommer
AF alltså att ha ett högre värde under den varma sommardagen.
Detta sker eftersom procentuellt sett är andelen gram vatten
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större vid den högre temperaturen då mättnadsånghalten är
större.
Studiens tabeller använder mätvärdet Mixing Ratio (MR) som
anges i gram vatten per kilogram luft, även kallad ångkvot. Ett
AF-värde (g/m3) skiljer sig från ett MR-värde (g/kg), men då
luftens densitet är 1,2 kg/m3 är skillnaden markant men de
olika värden är användningsbara i olika sammanhang (Sandin,
2010).

3.4 Mögel
Det är vanligt att mögel och andra mikroorganismer förekommer
i äldre kyrkor. Mögel trivs i fuktiga miljöer och växer främst på
organiska material eller smutsiga ytor, till exempel på väggar där
kolbeläggningar från brinnande ljus bildats eller när kondens
bildas på insidan av en kall vägg. Optimala förhållanden för att
mögel och mikrobiell påväxt ska skapas och utvecklas kräver
både en relativt jämn och hög medeltemperatur samt en hög
luftfuktighet (Klenz Larsen & Broström, 2015).
Det finns en stor variation av olika mögelarter med respektive
klimatbegränsningar. Mögelsvamp avger exempelvis sporer som
kan vara ohälsosamma i en inomhusmiljö och framkalla
allergier, astma etc. Sporerna sprids enkelt genom luften i
byggnader och förekommer även i utomhusluften men där i
varierande halter (Lindblom & Sandö, 2015). En längre period
av gynnsamma förhållanden, där det finns gott om näring för
sporerna att utvecklas i en byggnad, kan till slut ge upphov till
rötsvamp som effektivt bryter ner byggnadsdelar och invändiga
material. Stora kostsamma saneringsarbeten krävs då för att få
bukt med problemen. Om möglet i sig inte gör någon större
skada på materialen kan upprepade sanerings- och
restaureringsprocesser skada de redan ömtåliga och spröda
ytorna (Svenska miljöinstitutet, 2015). Om inomhusklimatet
förbättras och möglets spridning hindras bör trots allt
saneringar av de mögelangripna ytorna genomföras. Möglet kan
vid ett senare tillfälle då fuktigare och mer gynnsamma
förhållanden uppstår åter igen börja spridas om det lämnas
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kvar. Det är därför nödvändigt att sanera och ta bort redan
befintligt mögel som inom ett kortare tidsintervall kan utvecklas
och spridas jämfört med om mögel inte är närvarande då
fuktigare förhållanden uppstår.
I studien illustreras mögelrisken med hjälp av en isolinje kallad
LIM I (Lowest Isopleth for Mould I), framtagen av Klaus
Sedlbauer (Lindblom & Sandö, 2015) och är anpassad för gips,
organiska material och produkter av enklare nedbrytbara
material. Linjen visar på förhållandet mellan RF och
temperaturen, och utgör en gräns för när mögel uppkommer och
börjar växa. De värden som hamnar under isolinjen utgör ingen
risk för mögel då dessa förhållanden är ogynnsamma i
mögelsynpunkt, medan de värden som hamnar ovan den
kritiska isolinjen utgör en risk för uppkomst och tillväxt av
mögel, se fig. 3.3 nedan (Lindblom & Sandö, 2015). I studien
symboliserar en punkt i diagrammet en timmes mätning. Om
punkterna ovan den kritiska linjen är utspridda utgör de
nödvändigtvis inte någon större risk men när mätpunkterna är
koncentrerade till ett visst område ovan den kritiska linjen utgör
de en stor risk för mögel.

Fig. 3.3. Exempel på mögelriskkurva
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Om ytan är behandlad med vax, olja eller näringsämnen sänks
gränsen för RF vid 20 grader ner till 70%, då den typen av yta är
mer mottaglig för mögelangrepp. Det finns inget vetenskapligt
bevis på att stagnerad luft bidrar till mögelpåväxt men om
temperaturen är konstant i ett rum krävs det ett utbyte av luft
för att RF-värdet ska förändras (Klenz Larsen & Broström,
2015).

4. Fuktstyrning
Fuktstyrning används i byggnader för att minska den relativa
fuktigheten, eftersom en relativ fuktighet som är för hög kan
medföra skador. Den största och främsta risken som en för hög
relativ fuktighet först kan leda till är påväxt av mögel, främst på
organiska material. Det materiel som kan vara föremål för
påväxt i en kyrka är till exempel målningar, tavlor, trädetaljer,
bänkar och tyger. Konsekvenserna av mögelpåväxt leder till att
föremålet behöver saneras och rengöras för att motverka
ytterligare spridning. Processen där materialet ska saneras är
kostsamt för Svenska kyrkan. Det sliter även ut materialet vilket
förkortar dess livslängd.
Förutom skada på materiel kan mögel leda till negativa
konsekvenser för människor som befinner sig där. Kvaliteten på
inomhusluften påverkar även hur vi upplever komforten
inomhus.
Bra luftkvalitet definieras av att inte innehålla
oönskade lukter och ämnen som påverkar hälsan negativt.
Utöver mögel kan det finnas andra bakomliggande orsaker till
dålig upplevd luftkvalitet, till exempel emissioner från lim,
partiklar från rök och kvävedioxid (Abel & Elmroth, 2012), dessa
aspekter kommer dock inte att behandlas i detta examensarbete.
För att sänka den relativa fuktigheten finns det två möjligheter.
Den första åtgärden är en höjning av temperaturen, med en
konstant absolut fuktighet medför det att RF sänks. Den andra
åtgärden är att vid en för hög RF sänka den absolut fuktigheten i
luften och då temperaturen antas vara konstant betyder det att
RF sänks. Dessa metoder går även att använda tillsammans. I
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avsnitten nedan beskrivs RF närmare och hur olika åtgärder
verkar för att sänka RF inomhus.

4.1 Fuktstyrande åtgärder
De åtgärder som främst används i studien för att sänka den
relativa fuktigheten i kyrkorna är skyddsvärme, avfuktning och
fuktstyrd ventilation. Dessa metoder är skonsamma mot de
befintliga byggnadsdelarna och kräver inte några större eller
omfattande ingrepp vid utförandet. Delavsnitten nedan beskriver
varje fuktstyrande åtgärd närmare.

4.1.1 Skyddsvärme
Med skyddsvärme kan den relativa fuktigheten kontrolleras och
hållas inom ett givet intervall. Skyddsvärme används för att
värma upp luften och höja inomhustemperaturen samt värma
upp byggnadens väggar. Vanligen används elradiatorer se fig.
4.2 nedan. Med hjälp av ett styrsystem kan radiatorerna styras
efter det invändiga klimatets relativa fuktighet och temperatur
eller enbart efter den relativa fuktigheten (Larmérus, 2014). När
RF stiger över en given nivå slås värmen på vilket gör att RF
sjunker (Broström, 2010). Radiatorerna placeras ut till exempel
under kyrkbänkarna, längs väggar, vid altaret eller där den
relativa fuktigheten i luften är som störst och där de uppnår
störst effekt. Elementen bör inte placeras i direkt anslutning till
tavlor eller andra föremål som tar skada av oregelbunden
uppvärmning.
De olika begreppen skyddsvärme och grundvärme kan användas
i liknande sammanhang där värme används för att bevara och
förebygga fuktproblem. Det som skiljer dem åt är att
grundvärme ser till att en viss kontinuerlig temperatur finns
inomhus och syftet är att både skapa god komfort samt bevara
byggnaden. Skyddsvärme används främst för att sänka
inneklimatets relativa fuktighet och styrs utifrån temperatur och
relativ fuktighet vilket gör att temperaturen invändigt varierar
under året.
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Fig. 4.2. Elradiator monterad under en bänk i Kulla kyrka. Foto: Erik Berefelt

4.1.2 Fuktstyrd ventilation
Fuktstyrd ventilation styrs av temperatur- och fuktgivare som
placeras både inuti byggnaden och utomhus. Den absoluta
fuktigheten (AF) kan på så sätt sänkas invändigt då utomhusluft
ventileras in i byggnaden när AF utomhus är lägre än AF
invändigt (Larmérus, 2014). Genom att avsiktligt ventilera in luft
med ett lägre fuktinnehåll och samtidigt ventilera ut den
befintliga fuktigare luften så sänks fuktinnehållet i luften
invändigt. Ett sänkt fuktinnehåll leder som tidigare beskrivet till
en lägre relativ fuktighet om temperaturen inte sjunker.
I studien har den fuktstyrda ventilationen installerats i olika
delar av kyrkorna för ett optimalt luftflöde, se fig. 4.3 nedan.
Luftintaget har placerats antingen i den främre eller bakre delen
av kyrkan där håltagning gjorts i fönster. Intaget är endast ett
mekaniskt styrt spjäll vilket är sammankopplat med resterande
delar av systemet. Utblåset har i studien varit placerat på
motsatt sida fån intaget i kyrkorna. När systemet verkar börjar
utblåset att blåsa ut luft från kyrkan. Samtidigt öppnas spjället
till luftintaget och luft utifrån med ett lägre fuktinnehåll
ventileras in i byggnaden. När den relativa fuktigheten i kyrkan
har sjunkit till acceptabla nivåer eller när den absoluta
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fuktigheten utomhus är högre än den invändiga, stängs
ventilationen av.
För att få tydligt positiva resultat med denna metod krävs det att
byggnadens klimatskal är relativt tätt. I mycket otäta byggnader
kommer ett ofrivilligt intag av utomhusluft ske även när
systemet inte är i bruk. Otätheterna kan medföra en högre
luftomsättning och även göra systemets resultat mindre
förutsägbara. Ytterligare nackdelar med systemet är att det är
helt beroende av fuktinnehållet i utomhusluften. Om luftens
fuktinnehåll utomhus är högre än vad fuktinnehållet inomhus är
medför det att systemet inte aktiveras.

Fig. 4.3. Utblås för fuktstyrd ventilation, installerad i Holm kyrka. Foto: Erik
Berefelt
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4.1.3 Avfuktning
Avfuktare kan vara utformade på ett antal olika sätt, i detta
försök används kondensavfuktare och sorptionsavfuktare, se fig.
4.4 och 4.5b nedan. Dessa har placerats ut i kyrkorna på de
platser där avfuktarna har största möjliga effekt på
inomhusklimatets relativa fuktighet. Ingen avfuktare har varit
kopplad till avlopp och måste därför manuellt tömmas på vätska
respektive placeras där fuktig luft kan transporteras ut från
byggnaden.
Kondensavfuktaren avfuktar luften genom att ta in den via en
fläkt och föra den fuktiga luften vidare genom ett kylbatteri där
luften kyls ner till under sin daggpunkt och vattenavfällning
sker. Vätskan som bildas fångas upp och leds bort via avlopp
eller vidare till en kondensbehållare där vätskan samlas. För att
kontrollera luftens relativa fuktighet värms den kalla luften upp
av ett värmebatteri innan den förs vidare tillbaka ut i rummet
(Larmérus, 2014). Avfuktarna kan ställas in så att de
automatiskt slås av efter att de har producerat en viss mängd
vatten för att undvika att behållare svämmar över. Det bör
finnas rutiner kring hur detta hanteras och för att utnyttja
avfuktarna till fullo.

Fig. 4.4. Kondensavfuktare installerad vid orgeln i Fittja kyrka. Foto: Erik
Berefelt
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Sorptionsavfuktaren tar in den luft som ska avfuktas,
processorluften, genom en sorptionsrotor där små luftkanaler
bestående av ett hygroskopiskt material absorberar fukten, se
fig. 4.5a. Sorptionsrotorn består av två korsande luftflöden där
större
delen
av
sorptionsrotorn
hanterar
flödet
för
processorluften och en mindre del hanterar regenereringsluften,
uppvärmd luft. Regenereringsluften förs genom sorptionsrotorn i
en annan riktning och tar, med hjälp av sin värme, upp den
separerade fukten (Larmérus, 2014). Den våta varmluften
transporteras bort från sorptionsavfuktaren och ut ur
byggnaden medan den torra luften förs tillbaka ut i rummet.

Fig. 4.5a Schematisk bild av en sorptionsavfuktare (Fuktkontroll AB, 2015).

Fig. 4.5b Sorptionsavfuktare installerad i Biskopskulla kyrka. Foto: Erik
Berefelt
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4.2 Sammanfattning av åtgärdstyper
En sammanfattning av de fördelar och nackdelar som finns med
åtgärderna i studien finns sammanställd i tabell 4.1 nedan.

Tab. 4.1. Fördelar och nackdelar för de fuktstyrande åtgärderna i studien.

5. Resultat
5.1 Allmänt
I följande del av rapporten går vi igenom resultatet av de
analyser som genomförts för tre utvalda kyrkor (Hjälsta, Fittja
och Fröslunda) och analys av energiförbrukning för fem utvalda
kyrkor med data (Hjälsta, Fittja, Fröslunda, Biskopskulla och
Holm). Mätningar utförda från januari 2015 till december 2016
med de fuktstyrande åtgärderna i drift redovisas, samt resultatet
från de två tidigare mätningarna utförda år 2008-2009 och år
2010-2011 innan åtgärderna infördes redovisas. Detta för att
visa på eventuella skillnader innan och efter åtgärdsperioden.
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Dataloggers har varit utplacerade vid koret, orgeln och i
sakristian i samtliga kyrkor. På en tripod-ställning har
dataloggern varit fäst 1,5 meter fritt upp i luften vid koret och i
sakristian. Mätinstrumentens placering vid orgeln har i alla
kyrkor varit inuti orgelskåpen vilka är öppna uppåt. Vid
förrättningar har placeringen av korets mätinstrument tillfälligt
ändrats för att ge plats åt den kyrkliga verksamheten. Då den
tillfälliga verksamheten avslutats, har det därefter flyttats
tillbaka till den ursprungliga platsen. De fuktstyrande åtgärder
som har installerats i kyrkorna (sorptionsavfuktare, avfuktare
och ventilation) har främst på grund av ljudnivån stängts av vid
förrättningar. Avfuktarna har på grund av placeringarna flyttats
och efter avslutade förrättningar ställts tillbaka på sina
ursprungliga platser.
Tabell 5.1 nedan visar energiförbrukningen för de fuktstyrande
åtgärderna och anges årsvis, januari 2015 till december 2016.
För Kulla och Nysätra kyrka har det inte varit möjligt att mäta
energiförbrukningen, därför anges den inte i tabellen. Tabellen
visar även energiförbrukningen mot kyrkorummets volym för
enklare jämförelser mellan åtgärderna.
Tab. 5.1. Energiförbrukning för de fuktstyrande åtgärderna. Data från Svenska
kyrkan, Uppsala stift.

5.2 Fittja (Kondensavfuktare)
I Fittja kyrka har två kondensavfuktare använts under studien.
Avfuktarna har varit placerade framme vid koret och vid orgeln
längst bak i kyrkan. figur 5.1 nedan visar planlösningen över
Fittja kyrka och även placeringen av kondensavfuktarna. Varje
avfuktare har haft en behållare kopplad till sig som samlat upp
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kondensvattnet. Sakristian utgör ett eget utrymme i kyrkan. Det
som skiljer Fittja kyrka från andra kyrkor i studien är att det är
öppet in från koret mot sakristian då dörren saknas dit.
Öppningen och det korta avståndet mellan dessa utrymmen gör
att klimatet borde vara liknande. Energiförbrukningen för
avfuktarna uppgår till 1674 (kWh/år) (tab. 5.1).

Fig. 5.1. Planritning över Fittja kyrka som visar på placering av
kondensavfuktarna.

5.2.1 Koret
För koret har den genomsnittliga RF varit hög över hela
mätperioden. Figur 5.2 nedan visar att trots att RF varit hög över
mätperioden så har variationen varit relativt stabil och inte visat
på större förändringar. Figur 5.2 visar även att en viss
grundvärme har varit igång i kyrkan under den första vintern
men året därpå (2016) har den stängts av. Detta går tydligt att
se i figur 5.2 då temperaturen vid denna tid faller nedanför 0
grader under en längre period. Under sommarmånaderna är
ångkvoten hög för att sedan sjunka till lägre nivåer under
vintern. De toppar som kan ses i kurvan under vintern kan
hänföras till förrättningar som skett då även temperaturen stiger
vid samma tidpunkt. Det är främst under sommaren och de
varmare månaderna (maj – september) som risken för mögel har
funnits. Det här går även att se i figur 5.3 där den största delen
av tiden när mögelrisk föreligger är i temperaturintervallet 12,5 –
17,5 grader. Under slutet av oktober 2015, då temperaturen
börjat sjunka men när ångkvoten fortfarande är hög finns det
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under flera tidpunkter risk för mögel. Av de 36 tillfällen som
koret är utsatt för mögelrisk inträffar 9 gånger under 2016 och
27 gånger under 2015.

Fig. 5.2. Årsdiagram för koret i Fittja kyrka över temperatur, RF (RH), ångkvot
(MR), glidande medelvärde (med en övre och undre gräns) samt mögelrisken.

Fig. 5.3. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (4,15%) för koret i
Fittja kyrka.
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5.2.2 Sakristia
Som tidigare beskrivet är utrymmet mellan sakristian och koret
öppet. Den relativa fuktigheten har under mätperioden haft ett
medelvärde på 70,6 %. Vid förrättningar sker större tillfälliga
variationer. Grafen i figur 5.4 visar på att RF under
sommarmånaderna 2016 vid flera tillfällen blir högre. När detta
sker är risken för mögel stor. Sakristian har likt koret störst
mögelrisk under årets varmare månader (maj – september).
Oktober till april förekommer ingen risk för mögel under de
mätningar som har skett. Figur 5.5 visar att risk för mögel kan
ske inom intervallet 12,5 – 20 °C. De tre perioder där
mögelrisken varit längst är de sammanhängande tiderna 125
(juni), 123 (juli) och 109 (juni) timmar. Dessa tidpunkter
sammanfaller när mögelrisk finns för koret vilket visar på en hög
RF i hela kyrkan.

Fig. 5.4. Årsdiagram för sakristian i Fittja kyrka.

28

5. Resultat

Fig. 5.5. Diagram som visar andel tid över mögelrisk (3,15 %) för sakristian i
Fittja kyrka.

5.2.3 Orgel
Av de tre mätpunkterna i kyrkan visar den i orgeln på högst
genomsnittlig RF (75,33 %). Resultatet visar att högst RF
uppmätts vid tre tillfällen från december 2015 till mars 2016
(figur 5.8). Av figur 5.6 går det även att utläsa
säsongsvariationer av RF. Under årets varmare månader är RF
generellt lägre och stiger sedan vid årets kallare månader.
Resultatet skiljer sig från orgeln och sakristian när det finns risk
för mögelpåväxt. Enligt figur 5.7 nedan har det varit risk för
mögel i temperaturintervallet 3 – 19 grader. I slutet av juni 2015
finns en sammanhängande period om 196 timmar där risk för
mögel föreligger i orgeln. Därefter under oktober, november och
december samma år, finns det fem sammanhängande perioder
med mögelrisk, tiden för de fem tillfällena varierar från 24 – 178
timmar.
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Fig. 5.6. Årsdiagram för orgeln i Fittja kyrka.

Fig. 5.7. Diagram som visar andel tid över mögelrisk (3,8 %) för orgeln i Fittja
kyrka.

5.2.4 Sammanfattning av mätpunkter
Resultatet av mätningarna från Fittja kyrka visar på betydande
risker för påväxt av mögel. I kyrkan är riskerna stora för de tre
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mätpunkter som är utplacerade. Andelen av tid då risk för
påväxt föreligger är liknande vid alla mätpunkter i kyrkan.
Mögelrisken är högst vid koret, där 4,15 % av tiden ligger över
mögelrisk (tab. 5.2). Tabell 5.2 nedan visar även på temperatur,
RF och ångkvot för de olika mätpunkterna. Den högsta RF som
uppmätts är vid orgeln (90,2%), koret (87,1%) och sakristian
(87,6%). För koret och sakristian inträffar de punkterna under
sommarmånaderna 2016. Orgelns resultat från mätningarna
korrelerar inte gällande topparna för RF. Istället finns de tre
högsta noteringarna mellan december 2015 och mars 2016. Den
allra mest överraskande observationen som jämförelsen av data
leder till är när den största mögelrisken föreligger. För koret
finns de flesta tidpunkterna under sommarmånaderna 2015 och
för sakristian främst under sommarmånaderna 2016. Däremot
vid tre tillfällen under juni 2016, sker sekvenser för koret där
tiden för mögelrisk är 63, 91 och 175 timmar utan avbrott.
Tab. 5.2. Sammanställning av data för de tre mätpunkterna i Fittja kyrka.

5.2.5 Tidigare mätningar
Tidigare mätningar i Fittja har utförts mellan 2008-08-07 och
2009-12-14 samt mellan 2010-02-23 och 2011-05-08. En
datalogger har använts under båda mätperioderna och har varit
placerad vid koret. Från båda mätningarna går det utläsa att
risken för mögel varit betydande. Kyrkan har värmts med
direktverkande el under mätningarna, se figur 5.8 och 5.9.
De stora topparna i temperatur, upp till 30 grader, och RF kan
troligtvis förklaras av att dataloggern placerats i en takkrona
nära en lampa. Resultatet visar på en hög RF främst under
sensommaren och hösten. Vintertid klarar sig kyrkan bättre
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vilket också går att se i figur 5.9 då risk för mögel finns vid
temperaturer mellan 10 och 20 grader.

Fig. 5.8. Årsdiagram från koret i Fittja kyrka från mätningar mellan 2008-08-07
och 2009-12-14.

Fig. 5.9. Diagram som visar andelen tid över mögelrisk för koret under
mätperioden 2008-08-07 till 2009-12-14.
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Under den andra mätperioden (2010-02-23 till 2011-05-08) visar
mätningarna åter igen på en hög RF med större variationer
under kortare perioder. Av figur 5.10 går det utläsa att ingen
grundvärme varit igång vintertid och temperaturen ser ut att
följa utetemperaturen. Under mätperioden finns det en stor risk
för påväxt av mögel i ett stort temperaturintervall, 1 – 22 grader
(figur 5.12) vilket tyder på stora risker över hela året.

Fig. 5.10. Temperatur, RF och ångkvot för koret i Fittja kyrka under
mätperioden 2010-02-23 till 2011-05-08.
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Fig. 5.11. RF med glidande medelvärde under mätperioden 2010-02-23 till
2011-05-08.

Fig. 5.12. Andelen tid över mögelrisk för koret under mätperioden 2010-02-23
till 2011-05-08.
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5.3 Hjälsta (Kondensavfuktare)
I Hjälsta kyrka har två kondensavfuktare använts under studien
och har placerats framme vid koret och längst bak i kyrkan vid
orgeln. Figur 5.13 nedan visar planlösningen över Hjälsta kyrka
och även placeringen av kondensavfuktarna. Avfuktarna har likt
i Fittja kyrka haft en behållare kopplad till sig som samlat upp
kondensvattnet. Energiförbrukningen uppgår till 1024 kWh/år
(se tabell 5.1). Under vintern 2015 är temperaturen i kyrkan låg
men går aldrig under 0 grader, året efter (2016) är temperaturen
i kyrkan lägre.

Fig. 5.13. Planritning över Hjälsta kyrka som visar på placering av
kondensavfuktarna.

5.3.1 Koret
Den
relativa
fuktigheten
vid
koret
varierar
mycket
säsongsmässigt, vintertid är RF hög och sjunker till lägre nivåer
under sommarmånaderna (figur 5.14). Andelen tid över
mögelrisk är 1,5 % eller 278 timmar totalt och sker vid totalt
åtta tillfällen. Störst är risken under sommaren 2016, mellan
2016-07-25 och 2016-08-23 inträffar 12 av 13 tillfällen då
mögelrisk föreligger. Under den perioden är ångkvoten hög (figur
5.14) och vid 17 – 20 grader krävs en RF som överstiger 80 % för
att mögelpåväxt kan ske enligt diagrammet för mögelrisk. Risk
för påväxt finns under ytterligare en period. I mitten av januari
2015 sker en sekvens om 27 timmar då mögelrisk finns. Av
mätdata går det utläsa att det inträffar efter en förrättning i
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kyrkan då ångkvoten inomhus fortfarande är hög men då
temperaturen sjunker snabbt när värmen stängs av. Vid
förrättningar sker stora avvikelser i RF och den sjunker vid flera
tillfällen till låga nivåer (figur 5.14).

Fig. 5.14. Årsdiagram för koret i Hjälsta kyrka över temperatur, RF (RH),
ångkvot (MR), glidande medelvärde (med en övre och undre gräns) samt
mögelrisken.
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Fig. 5.15. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (1,13%) för koret i
Hjälsta kyrka

5.3.2 Sakristia
Mätningarna för sakristian visar på ingen mögelrisk under
mätperioden. RF varierar säsongsmässigt (figur 5.16) men gör
det i ett relativt lågt intervall. Under sensommaren och hösten,
främst under 2016 ökar RF i sakristian. Det är under denna
period som det är närmast mögelrisk, även om det aldrig
inträffar. Från figur 5.16 nedan går det även se att en
grundvärme varit aktiv vilket även går att utläsa i
medeltemperaturen som varit 17 grader. Högst RF som
uppmätts är 76,2 %.
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Fig. 5.16. Årsdiagram för sakristian i Hjälsta kyrka.

Fig. 5.17. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (0 %) för sakristian i
Hjälsta kyrka
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5.3.3 Orgel
Av de tre mätpunkterna i kyrkan visar orgeln på högst
genomsnittlig RF (73,42%) (figur 18). Resultatet visar på att
högst RF uppmätts i mars 2016, efter att kyrkan varit
uppvärmd, troligtvis efter en förrättning. Vid denna tidpunkt
inträffade den längsta sammanhängande perioden om 159
timmar där det fanns risk för mögelpåväxt. Perioden avbryts av
att kyrkan värms upp till en ny förrättning vilket sänkte RF. I
januari 2015 inträffade en sekvens om 38 timmar där mögelrisk
fanns i orgeln. Det är i samband med en förrättning när kyrkan
värms upp och då både temperatur och ångkvot ökar. Figur 18
nedan visar även på säsongsvariationer vid mätpunkten av RF
som är låg under sommarmånaderna och ökar till högre nivåer
under vintern. Vid 8 tillfällen finns det risk för mögel under
studien, dessa inträffar under årets kallare månader, från
november till april. Som det går att utläsa från figur 19 nedan
inträffar mögelrisken i ett temperaturintervall mellan 3 till 15
grader.

Fig. 5.18. Årsdiagram för orgeln i Hjälsta kyrka.

39

UTVÄRDERING AV OLIKA METODER FÖR FUKTSTYRNING I KYRKOR

Fig. 5.19. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (1,5%) för orgeln i
Hjälsta kyrka

5.3.4 Sammanfattning av mätpunkter
Resultatet av mätningarna visar på att det finns risker för påväxt
av mögel vid koret och orgeln i kyrkan. Andel av tiden som det
finns risk för påväxt är liknande för både koret (1,13 %) och
orgeln (1,5 %). Maximal RF uppgår vid orgeln till 90,3 % och
88,5 % vid koret. Sakristians maximala RF uppgår endast till
76,2% (tabell 5.3) och under mätningarna finns det ingen risk
för mögel där. Riskerna för påväxt av mögel finns främst under
juli och augusti vid koret och mellan november till april för
orgeln, alltså under olika delar av året.
Tab. 5.3. Sammanställning av data för de tre mätpunkterna I Hjälsta kyrka.
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5.3.5 Tidigare mätningar
Tidigare mätningar har utförts mellan 2008-08-07 och 2009-1130 samt mellan 2010-02-23 och 2011-05-08. En datalogger har
använts vid båda mätningarna och varit placerad vid koret.
Kyrkan har värmts upp med direktverkande el under båda
mätningarna och har haft en grundvärme på cirka 10 grader
(figur 5.20)
För den första mätperioden går resultatet att se i figur 5.20 och
figur 5.21 nedan. Resultatet visar att ingen risk funnits för
påväxt av mögel. RF varierar med lägre nivåer under vintern och
högre nivåer under hösten och sommaren. Topparna i RF följer
de tillfällen det varit förrättningar och kyrkan värmts upp.

Fig. 5.20. Årsdiagram från koret I Hjälsta kyrka från mätningar mellan 200808-07 och 2009-11-30.
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Fig. 5.21. Visar andelen tid över mögelrisk för koret under mätperioden 200808-07 till 2009-11-30, diagrammet är justerat för ett års mätningar.

Under den andra mätperioden (2010-02-23 till 2011-05-08)
varierar RF med toppar under oktober till november och med
lägst nivåer under vintern. Grundvärmen har legat på cirka 7 till
10 grader då kyrkan inte använts. När kyrkan värmts upp
märks stora sänkningar i RF. Det finns ingen risk för mögel men
det är vid flera tillfällen nära att påväxt kan ske (figur 5.24)
vilket främst är vid lägre temperaturer i kyrkan.
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Fig. 5.22. Temperatur, RF och ångkvot för koret i Hjälsta kyrka under
mätperioden 2010-02-23 till 2011-05-08, diagrammet är justerat för ett års
mätningar.

Fig. 5.23. RF med glidande medelvärde under mätperioden 2010-02-23 till
2011-05-08, diagrammet är justerat för ett års mätningar.
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Fig. 5.24. Andelen tid över mögelrisk för koret under mätperioden 2010-02-23
till 2011-05-08, diagrammet är justerat för ett års mätningar.

5.4 Fröslunda (Fuktstyrd ventilation)
I Fröslunda kyrka har fuktstyrd ventilation använts under
studien som fuktstyrande åtgärd. Resultatet visar på ett
medelvärde för RF som varierat mellan 65,8 och 66,7 % för
mätpunkterna (tabell 5.4). Ventilationsaggregatet med utblås har
varit placerat bak i kyrkan, spjäll med intag har varit placerat i
ett fönster framme vid koret. Figur 5.25 nedan visar
planlösningen över Fröslunda kyrka och även placeringen av
intag och utblås för ventilationen. Då det varit stängt till
sakristian har resultatet sett till mögelrisk varit varierande i
kyrkan vilket kommer analyseras närmre under de olika
delavsnitten nedan. Energiförbrukningen för ventilationen har av
Svenska kyrkan uppskattats till 135 kWh/år. Kyrkan har inte
haft grundvärme igång under studien men har inför
förrättningar, då behov har funnits, värmts upp till en mer
behaglig inomhustemperatur.
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Fig. 5.25. Planritning över Fröslunda kyrka som visar på placering av den
fuktstyrda ventilationen.

5.4.1 Koret
Resultatet visar på stora variationer av den relativa fuktigheten
vid koret (figur 5.26). Vid 8 tillfällen och totalt under 91 timmar
är temperatur och RF tillräckligt gynnsamma för att det ska
finnas risk för mögel under studien. Av resultatet går det utläsa
att risken funnits under spridda månader över året. De längsta
sekvenserna inträffar i januari 2015 (18 timmar), september
2015 (23 timmar) och i juli 2016 (18 timmar). Vad som går att
notera när samtliga tidpunkter då risk för mögel finns studeras
närmare i programmet Omnisense, är att ångkvoten utomhus är
högre än den vid koret. Det betyder alltså att den fuktstyrda
ventilationen är verkningslös och inte kan sänka ångkvoten i
kyrkan. Om ventilation vid dessa tidpunkter hade varit igång
skulle istället ångkvoten inomhus höjas och därmed även RF. De
stora topparna i RF i figur 5.26 nedan följer de tillfällen då
kyrkan värmts upp men bör även kunna sammankopplas kring
hur fuktstyrd ventilation fungerar. Då fuktstyrd ventilation som
tidigare nämnt endast kan verka när ångkvoten utomhus är
lägre, betyder det att när utrustningen väl är igång kan RF
under bra förhållanden sänkas snabbt.
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Fig. 5.26. Årsdiagram för koret i Fröslunda kyrka över temperatur, RF (RH),
ångkvot (MR), glidande medelvärde (med en övre och undre gräns) samt
mögelrisken.

Fig. 5.27. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (0,49 %) för koret i
Fröslunda kyrka
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5.4.2 Sakristia
Sakristians resultat visar på låga risker för påväxt av mögel
under studien (figur 5.29). Av figur 5.28 nedan går det utläsa att
sakristian endast värms upp i samband med förrättningar. Den
relativa fuktigheten har ett medelvärde på 65,81 % under
mätperioden och den genomsnittliga temperaturen (10,1 grader)
är något högre än vid de andra mätpunkterna i kyrkan. Vid ett
tillfälle (2016-06-25) har det under två timmars tid funnits
mögelrisk. RF har under studien varit stabil med låga tal i
samband med förrättningar då kyrkan har värmts upp (figur
5.28).

Fig. 5.28. Årsdiagram för sakristian i Fröslunda kyrka.
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Fig. 5.29. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (0,01 %) för
sakristian i Fröslunda kyrka

5.4.3 Orgel
Genomsnittlig RF har under mätperioden i orgeln varit 65,79 %.
Av figur 5.30 nedan går det utläsa att de högsta topparna i RF
inträffar under vintermånaderna december till mars under 2015
och 2016. Under vintrarna är RF högre och sjunker till något
lägre nivåer under årets varmare månader. Resultatet visar på
sex tillfällen med mögelrisk om totalt 11 timmar under
mätperioden och inträffar under ett dygn i december 2015.
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Fig. 5.30. Årsdiagram för orgeln i Fröslunda kyrka.

Fig. 5.31. Diagram som visar andel av tiden över mögelrisk (0,06 %) för orgeln i
Fröslunda kyrka.
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5.4.4 Sammanfattning av mätpunkter
Resultatet av mätningarna från Fröslunda kyrka visar inte på
stora risker för mögel, men däremot en RF som varierar stort
med stora variationer under korta perioder, främst för koret och
orgeln. Ur mögelsynpunkt är det störst risk vid koret där det
0,49 % av tiden finns risk för mögel. Sakristian och orgeln har
några enstaka tillfällen där risk finns. De tre mätpunkterna
följer samma mönster med variationer över året där RF är lägre
under sommaren och under resterande tid av året något högre.
Tab. 5.4. Sammanställning av data för de tre mätpunkter i Fröslunda kyrka.

5.4.5 Tidigare mätningar
Tidigare mätningar har utförts mellan 2008-08-07 och 2009-1211 samt mellan 2010-02-23 och 2011-05-08. En datalogger har
använts vid båda mätningarna och har varit placerad vid koret.
Resultatet visar på att RF varierar stort under den första
mätperioden vilket går att utläsa från figur 5.32 nedan. RF har
haft högre värden främst under sommar och höst. Vintertid har
den varit lägre med vissa toppar i samband med förrättningar.
Mögelrisken har för den första mätperioden varit låg men risk
har funnits vid enstaka tillfällen. Det inträffar främst under
sommar och höst vid varmare temperaturer (figur 5.33).
Grundvärmen i kyrkan har varit cirka 5 – 10 grader men under
en period under december till januari har den varit helt avstängd
(figur 5.32).
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Fig. 5.32. Årsdiagram från koret I Fröslunda kyrka från mätningar mellan
2008-08-07 och 2009-12-11.

Fig. 5.33. Diagram som visar andelen tid över mögelrisk för koret under
mätperioden 2008-08-07 till 2009-12-11, diagrammet är justerat för ett års
mätningar.
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Under den andra mätperioden (2010-02-23 till 2011-05-08) visar
resultatet på en RF som är lägre under våren och som högst
under hösten. Vintertid är värmen avstängd i kyrkan och endast
i samband med förrättningar värms kyrkan upp, det går då
tydligt att se skillnader i RF (figur 5.34). Figur 5.36 nedan visar
på att mögelrisk funnits i kyrkan under den andra mätperioden
vilket har skett i olika temperaturintervall över hela året.

Fig. 5.34. Temperatur, RF och ångkvot för koret i Fröslunda kyrka under
mätperioden 2010-02-23 till 2011-05-08, diagrammet är justerat för ett års
mätningar.
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Fig. 5.35. RF med glidande medelvärde under mätperioden 2010-02-23 till
2011-05-08, diagrammet är justerat för ett års mätningar.

Fig. 5.36. Andelen tid över mögelrisk för koret under mätperioden 2010-02-23
till 2011-05-08, diagrammet är justerat för ett års mätningar.
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5.5 Sammanställning
För bättre jämförelser mellan kyrkorna och dess åtgärder har
data från varje kyrka från resultatdelen sammanställts även här.
Tabell 5,37 nedan
Tab. 5.5. Sammanställning av all mätdata för mätpunkterna i Fittja, Hjälsta
och Fröslunda kyrka.
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6. Analys
6.1 Allmänt
Resultatet av mätningarna från 2015 – 2016 visar framförallt
inom Hjälsta och Fröslunda kyrka att risken för tillväxt av mögel
under försöksperioden varit låg. Inom Fittja kyrka har resultatet
visar på större risker. Även de tidigare mätningarna visar på att
Fittja haft problem med risk för mögeltillväxt innan, men risken
för Fittja kyrka har jämfört med tidigare mätningar ändrats till
ett mer begränsat temperaturintervall.
I delavsnitten nedan kommer resultatet att analyseras för de tre
kyrkor som studerats mer ingående i detta examensarbete och
försöka hitta bakomliggande orsaker för de tillfällen då det
funnits risk för tillväxt av mögel i kyrkorna. Ingen av kyrkorna
har i den senaste studien visat på uppkomst av mögel efter
studiens avslutande i slutet på 2016. Allmänt för samtliga
kyrkor och mätningarna som gjorts där kan klimatet skilja sig
från det som uppmätts av dataloggrarna. Som beskrivet i avsnitt
3.4 växer mögel främst på olika ytor och organiska material.
Under vår och sommar kan väggar och golv i kyrkor vara kallare
än luften i övrigt vilket får RF att stiga ytterligare lokalt vilket
skapar ett mikroklimat. Även om mätningarna visar på bra
resultat kan det vara så att klimatet är sämre i någon del av
kyrkan. Det är något som bör beaktas och att en viss marginal
finns med när resultatet utvärderas.
Det tidsintervall som diskuteras av forskare för att mögel ska
uppkomma är cirka en vecka med tid över mögelrisk. Om det
sedan innan finns mögel som är inaktivt krävs dock kortare tid
för att det ska bli aktivt igen, det är då istället ett par dygn med
sammanhängande risk för mögel som används som riktlinje.
Kortare kritiska tidsperioder kan godtas men då bör även
mikroklimat som kan uppstå beaktas särskilt. Samtliga
mätpunkter i Fittja kyrka samt orgeln i Hjälsta har
sammanhängande perioder längre än en vecka med mögelrisk
men har inte påvisat mögel under studien.
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Figur 5.1 visar att energiförbrukningen skiljt sig mellan de olika
åtgärderna men att energianvändningen överlag är liten. Den
fuktstyrda ventilationen visar för Fröslunda kyrka en
energiförbrukning på 135 kWh eller 0,14 kWh/m3. Holm kyrka
som varit med i studien men ej analyserats i denna rapport har
även
haft
fuktstyrd
ventilation
som
åtgärd.
Då
energiförbrukningen ställs mot varandra har Holm ett
årsgenomsnitt på 305 kWh eller 0,2 kWh/m3 vilket sett till
volymen av kyrkan ger ett resultat som är liknande för
åtgärderna. En jämförelse mellan Hjälsta och Fittja kyrka som
båda haft två kondensavfuktare i studien visar på större
skillnader när energiförbrukningen för de fuktstyrande
åtgärderna sätts i förhållande till volymen av kyrkorna. Fittja
kyrka har förbrukat 1,54 kWh/m3 och Hjälsta har haft en
förbrukning på 0,44 kWh/m3 (Figur 5.1). Även om samma åtgärd
har använts i dessa kyrkor är energiförbrukningen för
avfuktarna 3,5 gånger större för Fittja kyrka. Den stora
skillnaden visar på att avfuktarna i Fittja kyrka verkat under
längre tid och därmed processat större mängd fuktig luft.
Skillnaden visar sig vara ännu större då energiförbrukningen för
ventilationen i Fröslunda kyrka (0,14 kWh/m3) ställs mot
sorptionsavfuktaren i Fittja kyrka (1,54 kWh/m3)

6.2 Fittja
Fittja kyrka har under studien haft stora risker för påväxt av
mögel vid samtliga mätpunkter. Orgeln har haft risk för påväxt
under längre sammanhängande perioder under både sommaren
och hösten men även under våren. För de längre
sammanhängande perioder som sker under hösten och våren
stoppas dessa av att kyrkan värms upp inför en förrättning.
Under sommaren påverkas resultatet främst av att ångkvoten i
luften utomhus är högre än den i kyrkan. När ångkvoten ökar
snabbt ute eller är hög under flera dygn går det även att utläsa
en ökning av ångkvoten i orgeln vilket i vissa fall leder till risk
för mögel. Detta går även att observera vid sakristian och koret.
Fuktiga dygn utomhus ökar ångkvoten inomhus vid dessa
mätpunkter och gör att det vid flera tillfällen är risk för påväxt
av mögel. Riskerna är störst under de varmare perioder av året
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även om RF säsongsmässigt är högst under vintern. Intressant
är att den genomsnittliga ångkvoten i kyrkan (5,8 g/kg) är lägre
än i Hjälsta kyrka (6,4 g/kg) trots större andel av tid över
mögelrisk i Fittja kyrka.
Enligt fastighetsansvarig inom Lagunda församling lämnades
dörren in till kyrkan öppen av konfirmander en längre tid under
en sommar vilket troligtvis ledde till att fuktig luft ventilerades
in. Hur den händelsen påverkade mätningarna i stort går det
inte att dra några slutsatser från, men med stor sannolikhet har
den ökat ångkvoten i kyrkan kortsiktigt.
De tidigare mätningar som utförts i kyrkan har även de visat på
stora risker för påväxt av mögel. Av resultatet går det tydligt se
att mögelrisken tidigare funnits i ett större temperaturintervall
och därmed över större delar av året. Då resultatet från
mätningarna under 2015 och 2016 visar på risker i varmare
temperatur främst mellan 12,5 – 17,5 grader, bör det visa på att
riskbilden för mögel har ändrats och även förbättrats något i
kyrkan.

6.3 Hjälsta
Hjälsta kyrka har under studien visat på risker med mögel vid
koret och orgeln. Sakristian som haft en grundvärme på cirka
15-17 °C har inte haft risk för mögel under någon tidpunkt,
däremot har det under en sensommar då ångkvoten varit hög
varit nära mögelrisk. De tillfällen då orgeln haft risk för mögel
har varit under månaderna november till april, alltså de
månader om året då det är kallare. När mätresultatet studeras
närmare visar det sig att resultatet kan förklaras av
uppvärmningar som sker inför förrättningar. De 8 tillfällen då
det finns risk för mögel sammanfaller när kyrkan värms upp
inför en förrättning. Att värma upp kyrkan kan ta cirka två till
tre dygn för att uppnå en behaglig temperatur inomhus.
Resultatet från koret visar på att det funnits risker för uppkomst
av mögel. Riskerna inträffar under juli och augusti under 2016
när luften är både varm och fuktig utomhus. Det går inte att
koppla dessa tillfällen till att en förrättning har skett,
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mögelrisken inträffar istället som en följd av att ångkvoten
utomhus stiger snabbt vilket i sin tur ökar ångkvoten i kyrkan.
Den 24e juli 2016 ökar ångkvoten från 7 till 13 (g/kg) inom cirka
10 timmar. Det dröjer därefter ett dygn innan det finns risk för
mögel vid koret i kyrkan under 46 timmar. När ångkvoten
utomhus sjunker går det även att se att mögelrisken försvinner
till följd av det. Temperaturen vid dessa tillfällen varierar endast
med 1 (°C) i kyrkan. Det tillfälle som avviker är under januari
2015 då det finns risk för mögel under 24 timmar efter en
förrättning när temperaturen snabbt faller i kyrkan. Av
resultatet i figur 5.14 är det flertalet återkommande stora
skillnader i RF som kan uppgå till 30 % under en mycket kort
period. Då data studeras närmare visar det sig att dessa tillfällen
inträffar vid samma tidpunkt på eftermiddagen. Det bör alltså
vara solen som lyser in via fönster och värmer upp dataloggern
till en högre temperatur vilket därför sänker RF. Jämfört med de
tidigare mätningarna som utförts är det tydligt att risken för
påväxt av mögel har varit större under den senaste mätperioden.
Om det är ett resultat av att avfuktarna inte fungerat optimalt i
kyrkan eller på grund av andra omständigheter är svårt att veta.

6.4 Fröslunda
Fröslunda kyrka visar på små risker för påväxt av mögel i
studien. Sakristian har, trots att den endast värmts upp i
samband med förrättningar och endast haft ett tillfälle om två
timmar där det funnits risk för mögel. Riskerna i sakristian är
som högst under sensommar och tidig höst i temperaturer
mellan 15 – 20 grader. Koret har visat på risk för mögel under
olika perioder av året. För orgeln är det endast mögelrisk flertalet
gånger under ett dygn i december 2015. När risken har funnits
för orgeln och koret går inte att koppla till en specifik händelse
så som att en förrättning har skett i närtid. Vad som går att
konstatera däremot är att ångkvoten utomhus varit högre än
den i kyrkan vilket hindrat att ventilera in torrare luft utifrån.
Mätpunkterna i kyrkan visar även på stora variationer
kortsiktigt av RF vilket är en konsekvens av hur den fuktstyrda
ventilationen verkar. Jämfört med de tidigare mätningarna i
kyrkan visar det på ett liknande resultat sett till mögelrisken.
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Kyrkan har under de två tidigare mätningarna delvis inte haft
någon grundvärme igång. Av resultaten går det även att se att
RF sjunker under vintermånaderna och sedan blir högre mot
sommaren och hösten. Av diagrammen för mögelrisk ser
riskerna från den senaste mätningen ut att vara väldigt lik mot
de två tidigare mätningarna.
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7. Slutsats och diskussion
För Hjälsta kyrka har sakristian visat på en låg RF vintertid, för
att undvika stora svängningar i RF säsongsmässigt och minska
energiförbrukningen kan en möjlig åtgärd vara att sänka
temperaturen november till mars alternativt ha skyddsvärme i
sakristian. Då bör RF hålla en mer jämn nivå över året. Orgeln
har visat på risker endast efter förrättningar i en längre period
och flera korta. Svårigheterna som uppkommer är att luftutbytet
kan skilja sig mot resterande delar av kyrkan då utrymmet
delvis är stängt. Då luftomsättningen skiljer sig kan det påverka
resultatet och därmed skilja sig från de andra mätpunkterna.
Om en ny åtgärd ska installeras i kyrkan eller om avfuktare
kommer att fortsätta användas bör det beaktas att mögelrisken
är stor i orgeln när temperaturen sjunker snabbt. Utan
grundvärme har kyrkan klarat sig bra, en möjlighet för att
ytterligare sänka risken för påväxt av mögel skulle vara att ha en
viss värme igång under sommarmånaderna av året. Det skulle
kunna möjliggöra att RF sänks och därmed risken för mögel.
I Fröslunda kyrka visar sig den fuktstyrda ventilationen vara en
energieffektiv fuktstyrande åtgärd. De tillfällen då det finns risk
för mögel, men de sker när ångkvoten utomhus är högre under
längre perioden, t.ex. vid regn. Fröslunda kyrka är den otätaste i
studien med en lufttäthet på 2 l/s, m2, trots det visar sig den
fuktstyrda ventilationen ändå minska risken för mögel.
Lufttätheten av kyrkan påverkar ventilationens verkningsgrad
och hur mycket luft som ventileras in ofrivilligt (Sandberg et al.,
2007). I praktiken kommer också ventilationskapaciteten vara
mindre än den som har angivits (Klenz Larsen et al., 2013). Det
skulle vara intressant om det vidtogs åtgärder för att göra
kyrkan tätare och se hur det påverkar resultatet för mögelrisken.
I Fittja kyrka föreligger stor del av tiden risk för påväxt av mögel.
Från analysen går det konstatera att risken för påväxt i orgeln
tydligt minskar då kyrkan värms upp inför förrättningar under
höst och tidig vår. Det borde alltså vara till stor nytta för orgeln
om det fanns en viss värme där vilket borde minska
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mögelrisken. Fittja är efter Fröslunda den kyrka i studien som är
mest otät med en lufttäthet på 1,6 l/s, m2. Hur det otäta
klimatskalet påverkar inneklimatet i kyrkan och vad effekterna
av det blir är svårt att förutspå men det bör ha haft en stor
påverkan på kyrkan. Som beskrivet i analysen inträffar flera av
tillfällena med mögelrisk vid koret och sakristian efter en period
av hög ångkvot utomhus vilket troligtvis är i samband med
nederbörd. Det borde tyda på att fukt relativt enkelt
transporteras in i kyrkan och ökar ångkvoten där.
Resultatet för mätningarna är generellt svårt att tolka och de
bakomliggande orsakerna som ligger till grund för mögelrisken
kan vara många fler än de som diskuteras i denna rapport.
Lokala förhållanden kan variera stort och fukt kan ta sig in på
flertalet sätt som kan vara svåra att kalkylera med. Det gör det
svårt att tolka och ta hänsyn till alla förhållanden i den analys
som har genomförts. Resultatet visar på skillnader i
energiförbrukningen mellan de olika åtgärderna. Även om den
relativa skillnaden i energiförbrukning varit stor mellan
åtgärderna, är ändå den absoluta förbrukningen så pass liten att
den inte bör vara avgörande. Fuktstyrd ventilation kan dock ses
som den mest energieffektiva åtgärden. Vid val av eventuell
fuktstyrande åtgärd bör man även beakta hur utrustningen kan
hanteras praktiskt i kyrkan, om det påverkar kyrkans utseende
på något sätt, vilken utrustning som kan tänkas fungera bäst i
den
aktuella
kyrkan
och
investeringskostnaden.
Investeringskostnaden kommer med stor sannolikhet vara av
större vikt än energiförbrukningen vid val av framtida åtgärder.
Även den praktiska hanteringen bör vara av stort intresse. Då
kyrkorna i studien används sällan bör utrustning som kräver
minimal tillsyn vara av stor fördel. Rickard Eriksson kunde i sin
rapport Fuktstyrning av inomhusklimatet på skoklosters slott
även där konstatera att energiförbrukningen inte bör spela allt
för stor roll vid val av åtgärder.
Generellt för de tre kyrkor som studerats ingående i detta
examensarbete visar det sig att när ångkvoten i utomhusluften
ökar snabbt, till exempel via nederbörd så påverkar det snabbt
inomhusklimatet. Flera av de gånger då det föreligger mögelrisk i
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kyrkorna är inte som en konsekvens av användning, det är
istället att fuktig utomhusluft tar sig in samtidigt som
temperaturen hålls relativt konstant. Vid nederbörd ute bör
församlingen se till att dörrar och fönster hålls stängda och inte
hålls öppna mer än nödvändigt. Det visar sig även som tidigare
nämnt att orgeln generellt tenderar att ha ett annorlunda
mönster och visa på mögelrisk vid andra tillfällen än vid övriga
mätpunkter i kyrkorna.

8. Vidare forskning
Avfuktarna och den fuktstyrda ventilationen är från början av
2017 avstängda. Intressant för vidare forskning är det som
diskuterats i föregående kapitel och sammanfattas här som
förslag. Vad gäller hantering av orglar och hur dessa skiljer sig
från resterande delar av kyrkan skulle det vara intressant om de
kunde öppnas upp mer och vädras då de inte används eller att
de har någon form av skyddsvärme för att sänka RF när behov
finns. En orgel med ett bättre luftflöde skulle jämna ut
skillnaderna mot dess omgivning och ge en jämnare risk för
mögel över hela kyrkan. I de kyrkor där problemen med
mögelrisk varit stora under sommar och tidig höst, skulle en
eventuell grundvärme tillsammans med en fuktstyrande åtgärd
vara intressant att undersöka ytterligare för att se om risken går
att sänka de mest kritiska månaderna om året. I studien går det
inte jämföra och dra slutsatser mellan inomhusklimatet och
lufttätheten
hos
kyrkorna.
Hur
lufttätheten
påverkar
mögelrisken mer specifikt och om en bättre lufttäthet kan
minska risken i studiens kyrkor skulle vara ett intressant ämne
för framtida forskning.
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Bilaga 1
Fittja Orgel
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
75,33
6,31
90,20 50,70 3,54
10,00 84,90 66,68
Temp: 9,37
6,20
22,40 -5,20 2,26
MR:
5,81
2,12
12,25 1,98
0,76
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (704/18503) 3,80
Occations over mouldrisk: 31
Hours over muldrisk:
2015-06-28 18:00 - 2015-07-06 22:00 : 196
2015-10-21 19:00 - 2015-10-29 05:00 : 178
2015-11-09 05:00 - 2015-11-11 17:00 : 60
2015-11-07 06:00 - 2015-11-09 02:00 : 44
2015-10-29 11:00 - 2015-10-30 13:00 : 26
2015-12-22 23:00 - 2015-12-23 23:00 : 24
2016-03-28 08:00 - 2016-03-29 05:00 : 21
2016-03-26 08:00 - 2016-03-27 03:00 : 19
2016-03-25 12:00 - 2016-03-26 05:00 : 17
2016-03-27 14:00 - 2016-03-28 06:00 : 16
2015-08-05 22:00 - 2015-08-06 14:00 : 16
2016-06-25 10:00 - 2016-06-25 20:00 : 10
2016-06-26 23:00 - 2016-06-27 08:00 : 9
2015-06-28 08:00 - 2015-06-28 17:00 : 9
2015-12-04 09:00 - 2015-12-04 18:00 : 9
2015-08-05 12:00 - 2015-08-05 21:00 : 9
2015-07-08 04:00 - 2015-07-08 12:00 : 8
2015-12-25 00:00 - 2015-12-25 07:00 : 7
2015-11-28 04:00 - 2015-11-28 09:00 : 5
2016-03-29 08:00 - 2016-03-29 12:00 : 4
2015-07-26 11:00 - 2015-07-26 14:00 : 3
2016-07-02 13:00 - 2016-07-02 15:00 : 2
2015-10-29 06:00 - 2015-10-29 08:00 : 2
2015-07-26 18:00 - 2015-07-26 20:00 : 2
2016-09-29 14:00 - 2016-09-29 16:00 : 2
2016-07-02 11:00 - 2016-07-02 12:00 : 1
2015-07-18 15:00 - 2015-07-18 16:00 : 1
2015-06-24 23:00 - 2015-06-25 00:00 : 1
2016-06-01 16:00 - 2016-06-01 17:00 : 1
2015-10-29 09:00 - 2015-10-29 10:00 : 1
2016-05-31 11:00 - 2016-05-31 12:00 : 1
Average Mould period: 22,71
Max diff RH within a week:
2015-04-30 16:00:00
2015-05-06 11:00:00
26,30
Max diff RH within 12h:
2015-12-04 14:00:00
2015-12-05 02:00:00
14,10
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18503 samples

Fittja Sakristia
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
70,59
6,46
87,60 33,00 4,56
10,00 76,65 59,60
Temp: 10,18
5,54
25,70 -2,50 2,49
MR:
5,74
2,07
11,82 2,09
0,71
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (583/18504) 3,15
Occations over mouldrisk: 34
Hours over muldrisk:
2016-06-23 08:00 - 2016-06-28 13:00 : 125
2015-07-01 20:00 - 2015-07-06 23:00 : 123
2016-05-30 05:00 - 2016-06-03 18:00 : 109
2016-07-01 18:00 - 2016-07-03 11:00 : 41
2016-06-17 17:00 - 2016-06-18 22:00 : 29
2015-08-05 11:00 - 2015-08-06 14:00 : 27
2016-06-28 14:00 - 2016-06-29 08:00 : 18
2016-06-16 10:00 - 2016-06-17 03:00 : 17
2016-06-29 21:00 - 2016-06-30 13:00 : 16
2016-05-29 11:00 - 2016-05-29 23:00 : 12
2015-06-30 07:00 - 2015-06-30 18:00 : 11
2016-08-26 16:00 - 2016-08-26 23:00 : 7
2016-07-04 00:00 - 2016-07-04 06:00 : 6
2016-09-29 12:00 - 2016-09-29 18:00 : 6
2016-07-15 10:00 - 2016-07-15 15:00 : 5
2015-08-12 22:00 - 2015-08-13 02:00 : 4
2016-08-18 09:00 - 2016-08-18 12:00 : 3
2015-08-05 07:00 - 2015-08-05 10:00 : 3
2016-05-24 12:00 - 2016-05-24 15:00 : 3
2016-06-19 05:00 - 2016-06-19 07:00 : 2
2016-05-27 14:00 - 2016-05-27 16:00 : 2
2015-07-08 08:00 - 2015-07-08 10:00 : 2
2016-07-26 17:00 - 2016-07-26 18:00 : 1
2016-08-26 12:00 - 2016-08-26 13:00 : 1
2016-09-09 19:00 - 2016-09-09 20:00 : 1
2015-06-24 08:00 - 2015-06-24 09:00 : 1
2016-08-26 14:00 - 2016-08-26 15:00 : 1
2015-08-06 16:00 - 2015-08-06 17:00 : 1
2016-06-19 02:00 - 2016-06-19 03:00 : 1
2016-05-27 17:00 - 2016-05-27 18:00 : 1
2015-08-05 05:00 - 2015-08-05 06:00 : 1
2016-07-15 17:00 - 2016-07-15 18:00 : 1
2015-07-18 15:00 - 2015-07-18 16:00 : 1
2015-07-30 11:00 - 2015-07-30 12:00 : 1
Average Mould period: 17,15
Max diff RH within a week:
2016-05-14 13:00:00
2016-05-21 01:00:00
38,00
Max diff RH within 12h:
2015-04-17 09:00:00
2015-04-17 18:00:00
24,70
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18504 samples

Fittja Kor
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
74,57
5,49
87,10 49,20 3,32
10,00 82,88 66,08
Temp: 9,42
5,82
21,20 -4,80 2,08
MR:
5,78
2,10
11,28 1,95
0,72
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (768/18504) 4,15
Occations over mouldrisk: 36
Hours over muldrisk:
2016-06-28 04:00 - 2016-07-05 11:00 : 175
2016-05-31 10:00 - 2016-06-04 05:00 : 91
2015-07-03 23:00 - 2015-07-06 21:00 : 70
2016-06-25 12:00 - 2016-06-28 03:00 : 63
2015-10-24 10:00 - 2015-10-26 09:00 : 47
2015-10-22 10:00 - 2015-10-24 06:00 : 44
2015-08-04 13:00 - 2015-08-06 09:00 : 44
2015-07-01 20:00 - 2015-07-03 16:00 : 44
2015-07-29 15:00 - 2015-07-31 08:00 : 41
2015-07-26 12:00 - 2015-07-27 09:00 : 21
2015-07-31 11:00 - 2015-08-01 08:00 : 21
2015-10-26 22:00 - 2015-10-27 14:00 : 16
2015-08-03 19:00 - 2015-08-04 09:00 : 14
2015-07-28 23:00 - 2015-07-29 09:00 : 10
2015-08-02 01:00 - 2015-08-02 09:00 : 8
2015-07-08 04:00 - 2015-07-08 12:00 : 8
2016-09-29 12:00 - 2016-09-29 18:00 : 6
2015-07-16 17:00 - 2015-07-16 23:00 : 6
2015-08-03 02:00 - 2015-08-03 08:00 : 6
2015-10-26 13:00 - 2015-10-26 18:00 : 5
2015-07-01 13:00 - 2015-07-01 17:00 : 4
2015-07-18 14:00 - 2015-07-18 17:00 : 3
2015-08-06 10:00 - 2015-08-06 13:00 : 3
2015-10-27 20:00 - 2015-10-27 23:00 : 3
2015-06-30 22:00 - 2015-07-01 00:00 : 2
2015-06-30 03:00 - 2015-06-30 05:00 : 2
2015-08-01 12:00 - 2015-08-01 14:00 : 2
2016-07-12 07:00 - 2016-07-12 08:00 : 1
2016-07-11 17:00 - 2016-07-11 18:00 : 1
2016-08-26 20:00 - 2016-08-26 21:00 : 1
2015-12-04 14:00 - 2015-12-04 15:00 : 1
2015-08-01 23:00 - 2015-08-02 00:00 : 1
2016-05-30 22:00 - 2016-05-30 23:00 : 1
2015-07-29 12:00 - 2015-07-29 13:00 : 1
2015-08-12 08:00 - 2015-08-12 09:00 : 1
2016-06-25 07:00 - 2016-06-25 08:00 : 1
Average Mould period: 21,33
Max diff RH within a week:
2014-12-15 15:00:00
2014-12-20 17:00:00
26,30
Max diff RH within 12h:
2015-03-07 18:00:00
2015-03-08 06:00:00
14,50
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18504 samples

Fröslunda Orgel
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
65,79
9,18
86,10 26,10 6,22
10,00 80,38 49,56
Temp: 9,54
7,08
25,50 -6,10 2,89
MR:
5,17
2,15
11,35 1,52
0,78
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (11/18501) 0,06
Occations over mouldrisk: 6
Hours over muldrisk:
2015-12-06 09:00 - 2015-12-06 13:00 : 4
2015-12-06 16:00 - 2015-12-06 18:00 : 2
2015-12-05 22:00 - 2015-12-06 00:00 : 2
2015-12-06 05:00 - 2015-12-06 06:00 : 1
2015-12-06 14:00 - 2015-12-06 15:00 : 1
2015-12-06 01:00 - 2015-12-06 02:00 : 1
Average Mould period: 1,83
Max diff RH within a week:
2014-12-19 12:00:00
2014-12-24 15:00:00
40,40
Max diff RH within 12h:
2014-12-12 12:00:00
2014-12-13 00:00:00
31,10
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18501 samples

Fröslunda Sakristia
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
65,81
7,74
79,70 25,40 4,52
10,00 75,87 47,70
Temp: 10,10
6,36
27,30 -3,40 2,41
MR:
5,36
2,11
10,50 1,92
0,57
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (2/18501) 0,01
Occations over mouldrisk: 1
Hours over muldrisk:
2016-06-25 15:00 - 2016-06-25 17:00 : 2
Average Mould period: 2,00
Max diff RH within a week:
2015-05-08 11:00:00
2015-05-15 08:00:00
36,10
Max diff RH within 12h:
2016-10-14 14:00:00
2016-10-15 02:00:00
21,60
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18501 samples

Fröslunda Kor
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
66,74
9,27
88,10 22,50 6,78
10,00 79,68 49,58
Temp: 9,70
6,74
26,70 -5,10 2,82
MR:
5,30
2,18
11,54 1,61
0,75
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (91/18501) 0,49
Occations over mouldrisk: 8
Hours over muldrisk:
2015-12-05 21:00 - 2015-12-07 01:00 : 28
2015-09-18 05:00 - 2015-09-19 04:00 : 23
2016-07-02 06:00 - 2016-07-03 00:00 : 18
2015-12-21 02:00 - 2015-12-21 11:00 : 9
2015-12-21 17:00 - 2015-12-21 23:00 : 6
2016-09-29 13:00 - 2016-09-29 17:00 : 4
2015-12-10 19:00 - 2015-12-10 21:00 : 2
2015-12-21 14:00 - 2015-12-21 15:00 : 1
Average Mould period: 11,38
Max diff RH within a week:
2015-05-07 23:00:00
2015-05-14 23:00:00
47,10
Max diff RH within 12h:
2014-12-12 12:00:00
2014-12-13 00:00:00
33,10
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18501 samples

Hjällsta Orgel
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
73,42
8,07
90,30 53,40 1,77
10,00 87,98 61,38
Temp: 11,13
6,80
21,90 -5,20 2,01
MR:
6,33
2,23
11,28 2,10
0,74
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (278/18505) 1,50
Occations over mouldrisk: 8
Hours over muldrisk:
2016-03-11 17:00 - 2016-03-18 08:00 : 159
2015-01-15 10:00 - 2015-01-17 00:00 : 38
2016-12-30 10:00 - 2016-12-31 15:00 : 29
2015-02-24 11:00 - 2015-02-25 16:00 : 29
2016-11-25 13:00 - 2016-11-26 02:00 : 13
2015-02-05 15:00 - 2015-02-05 21:00 : 6
2015-02-06 12:00 - 2015-02-06 14:00 : 2
2016-04-10 23:00 - 2016-04-11 01:00 : 2
Average Mould period: 34,75
Max diff RH within a week:
2015-02-24 12:00:00
2015-02-27 12:00:00
20,60
Max diff RH within 12h:
2015-02-27 12:00:00
2015-02-28 00:00:00
7,70
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18505 samples

Hjällsta Sakristia
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
52,93
10,47 76,20 30,30 2,32
10,00 73,13 33,52
Temp: 16,99
2,37
21,30 8,10
0,59
MR:
6,48
1,82
10,14 3,16
0,33
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (0/18505) 0,00
Occations over mouldrisk: 0
Hours over muldrisk:
Average Mould period: NaN
Max diff RH within a week:
2016-12-26 03:00:00
2017-01-01 16:00:00
28,00
Max diff RH within 12h:
2017-01-01 12:00:00
2017-01-01 16:00:00
18,60
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18505 samples

Hjällsta Kor
Typ
Aver
StDev Max
Min
StDflt Limits MAmax MAmin
RH:
71,65
7,94
88,50 36,10 2,75
10,00 85,36 58,38
Temp: 11,45
6,35
24,80 -4,20 1,83
MR:
6,29
2,14
10,63 2,15
0,61
Adjusted RH value: 0,00
Percentage of time over mouldrisk (i.e. over LIM I - 0): (210/18505) 1,13
Occations over mouldrisk: 13
Hours over muldrisk:
2016-07-25 15:00 - 2016-07-27 13:00 : 46
2016-07-27 15:00 - 2016-07-29 09:00 : 42
2015-01-17 21:00 - 2015-01-19 00:00 : 27
2016-08-06 14:00 - 2016-08-07 11:00 : 21
2016-07-30 12:00 - 2016-07-31 09:00 : 21
2016-07-29 16:00 - 2016-07-30 09:00 : 17
2016-08-07 16:00 - 2016-08-08 07:00 : 15
2016-07-31 17:00 - 2016-08-01 05:00 : 12
2016-08-06 04:00 - 2016-08-06 08:00 : 4
2016-08-01 06:00 - 2016-08-01 08:00 : 2
2016-08-23 07:00 - 2016-08-23 08:00 : 1
2016-08-23 04:00 - 2016-08-23 05:00 : 1
2016-08-08 16:00 - 2016-08-08 17:00 : 1
Average Mould period: 16,15
Max diff RH within a week:
2015-03-17 12:00:00
2015-03-24 12:00:00
35,10
Max diff RH within 12h:
2016-03-01 06:00:00
2016-03-01 12:00:00
32,80
Range: 2014-11-25 - 2017-01-04 18505 samples

