
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2018/02-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2018

Simulering av klimatstyrning 
i Härnevi kyrka 
påverkan på fuktupplagringen i en medeltida 

stenvägg 

Jesper Håkansson
Henric Thor





SIMULERING AV KLIMATSTYRNING I 
HÄRNEVI KYRKA 

påverkan på fuktupplagringen i en medeltida 
stenvägg 

Jesper Håkansson & Henric Thor 

Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, 
Uppsala universitet, Examensarbete 2018  



v 

Detta examensarbete är framställt vid institutionen för teknikvetenskaper, 
Tillämpad mekanik, Byggteknik, Uppsala universitet, 2018.  
Tryckt vid Polacksbackens Repro, Uppsala universitet  
Typsnitt: Book Antiqua 

Copyright© Jesper Håkansson och Henric Thor 
Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, 
Uppsala universitet  



 

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 

Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 

Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 

Telefon: 
018 – 471 30 03 

Telefax: 
018 – 471 30 00 

Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student

Abstract

Climate control simulation in Härnevi church,
moisture storage analysis of a medieval stone wall

Jesper Håkansson and Henric Thor

This thesis examines how the moisture content of a stone wall from 
the 15th century varies with different types of climate control. The 
simulations in this report is based on measured data from sensors 
placed inside and outside Härnevi Church north of Enköping. The 
measured data are processed to simulate different climate control 
strategies in the church porch. The simulated climate control 
strategies are temperature control and air-dehumidification, the 
systems are controlled against either a mold risk curve or a fixed 
maximum value for the relative humidity. The simulations are 
performed with the program WUFI Pro 6.1; which performs one-
dimensional hygrothermal calculations of building component cross-
sections and is an alternative to the traditional Glaser-Method.

Many climate simulations have been performed, though only four are 
fully accounted for in this dissertation. Simulations that have not 
resulted in surface conditions below the mold risk curve LIM I has 
not been included in the investigation process. Simulation results 
are based on climate controls against "fixed relative humidity max 
71%" and "mold risk curve LIM I-10 percentage points". The results 
show that the desorption process of the wall is similar to all four 
simulations but provides different absorption processes, control 
against the mould risk curve allows the wall a faster water content 
build up. The simulations show that control against the mould risk 
curve results in a greater moisture storage in the wall during the 
winter months; compared to control the climate against a constant 
relative humidity. During summertime there is no significant 
difference in moisture storage between the various climate control 
simulations. The operating time to control against the mould risk 
curve for one year is roughly 1000 hours less than control against 
constant relative humidity. When considering the results in this 
report together with Härnevi church's current heating system, this 
dissertation recommends a climate control based on temperature 
control against a mould risk curve. The results also show the 
importance of investigating the difference between the mold ratio in 
the air and on the surface of the wall to perform a proper and safe 
climate control.
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete undersöker hur fuktinnehållet i en stenvägg från 1400-
talet varierar med olika typer av klimatstyrning. Simuleringarna i rapporten 
bygger på mätdata från sensorer placerade i och utanför Härnevi kyrka norr om 
Enköping. Mätdata har bearbetats för att simulera olika klimatstyrnings-
strategier i kyrkans vapenhus. De simulerade klimatstyrningsstrategierna är 
temperaturstyrning och luftavfuktning, varvid systemen styrs antingen mot en 
mögelriskkurva eller mot ett fast maxvärde för den relativa fuktigheten. 
Simuleringarna utförs med hjälp av programmet WUFI Pro 6.1 som är ett 
alternativ till den traditionella Glaser-beräkningen. 

Flertalet simuleringar av olika klimatstyrningar har genomförts men endast 
fyra är fullt redovisade i rapporten. Simuleringar som inte har resulterat i att 
förhållandet på väggens insida ligger under mögelriskkurvan LIM I har inte 
tagits med vidare i utredningsarbetet. Simuleringar som resultaten baseras på 
styr mot inomhusklimaten ”fast relativ fuktighet max 71 %” och ”mögelrisk-
kurvan LIM I -10 procentenheter”. Resultaten visar att väggens desorptions-
förlopp är liknande för alla fyra simuleringar, men ger olika absorptions-
förlopp, där styrning mot mögelriskkurvan möjliggör en snabbare uppfuktning. 
Simuleringarna visar att styrning mot mögelriskkurvan leder till en större 
fuktupplagring i väggen under vinterhalvåret jämfört att styra mot en konstant 
relativ fuktighet. Under sommartid är det inte någon nämnvärd skillnad i 
fuktupplagring mellan de olika klimatstyrningssimuleringarna. Drifttiden att 
styra mot mögelriskkurvan under ett år är cirka 1000 timmar färre än att styra 
mot fast relativ fuktighet. Detta tillsammans med Härnevi kyrkas nuvarande 
uppvärmningssystem medför att rapporten rekommenderar en klimatstyrning i 
form av temperaturstyrning mot en mögelriskkurva. Resultaten visar även på 
vikten att undersöka skillnaden mellan mögelförhållandet i luften och på 
väggens yta för att utföra en korrekt klimatstyrning. 

Nyckelord: Klimatstyrning, simulering, WUFI, mögelrisk, fuktinnehåll 



FÖRORD 

Examensarbetet har utförts som avslutande del i utbildningen högskole-
ingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala Universitet. Rapporten har 
skrivits tillsammans men ansvarsområden har upprättats. Jesper har haft 
ansvar över kalibrering av modellerna samt litteraturstudien om WUFI och 
klimatstyrningar. Henric har haft ansvar över bearbetning av mätdata till 
klimat- och styrfiler samt litteraturstudie om fukt. Resterande har samman-
ställts tillsammans. 

Vi vill tacka handledare Sune Lindkvist på Svenska Kyrkan för information och 
mätdata från Härnevi Kyrka. Vi vill även uppmärksamma Owe Enström, 
vaktmästare vid Fjärdhundra församling, för en privat visning av kyrkan under 
pågående restaureringsarbete. 

Ett stort tack riktas även till ämnesgranskaren Tor Broström för vägledning 
under arbetets gång. 

Jesper Håkansson och Henric Thor 
Uppsala, juni 2018 
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(mögelriskkurva) 

BEGREPP 

Absolut fuktighet Massan vatten per kubikmeter luft �𝑘𝑘𝑘𝑘𝐻𝐻2𝑂𝑂 𝑚𝑚3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙⁄ � 

Absorption  Uppfuktning av ett material 

Daggpunkt  Den lägsta temperatur en luftblandning kan anta utan 
att kondensera 

Desorption Uttorkning av ett material 

Fuktkvot  Anger massan fukt per kilo material 

Hygrotermisk Avser kopplade värme- och fukteffekter 

Interpolering Generera nya datapunkter baserat på befintliga data 

Isoplet Ett diagram för att redovisa effekten av två variabler 

Iterering Upprepning 

LIM   ”Lowest Isopleth for Mould”, lägsta gränsen för 
biologisk påväxt. Olika LIM för olika förutsättningar. 

Mikroklimat Klimatet inom ett mycket begränsat område 

Mollierdiagram Diagram som visar förhållande mellan entalpi, relativ 
fuktighet, temperatur och fuktinnehåll i luft. Bilaga 1 

Molnindex  Beskriver hur stor del av himlen som är molntäckt 

pH Ett logaritmiskt mått på surhet 

RF (eng. RH) Relativ Fuktighet (eng. Relative Humidity), kvoten 
mellan aktuell ånghalt och den aktuella mättnads-
ånghalten. 

RHCRIT Det kritiska värdet på den relativa fuktigheten, t.ex. 
när mögel kan växa. RHCRIT 76, se Bilaga 3.  

StdAv Standardavvikelse 
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1. INLEDNING

Fuktproblem i kyrkor är något som funnits länge men har på senare tid 
eskalerat. Detta beror troligen på klimatförändringar samt att kyrkan inte 
längre har sin centrala roll i samhället, vilket leder till att användningen 
minskar. Den minskade användningen samt ett ökat krav på komfort leder till 
större variationer i inomhusklimatet än tidigare, vilket kan komma att påverka 
byggnaden och dess inventarier negativt. Den globala uppvärmningen medför 
sannolikt att fukthalten i luften blir högre än tidigare samt att medel-
temperaturen stiger. Många kyrkor är uppförda för flera sekler sedan och har 
inte samma förutsättningar som dagens byggnader. Kyrkorna är ofta uppförda 
med stenar sammanfogade med murbruk. Detta gör att kyrkorna är 
byggnadsteknisk tunga konstruktioner vilket medför en stor värmekapacitet 
och en långsam fukttransport. Ett vanligt problem är att kyrkväggarna under 
vintertid bygger upp ett fuktlager som under sommartid påverkar inomhus-
klimatet genom att höja den relativa fuktigheten i inomhusluften. Med ökad 
relativ fuktighet är risken för mögel och annan mikrobiell påväxt avsevärt 
större. Problemen gör det önskvärt att styra klimatet för att bevara kyrkorna 
samt kunna använda dessa utan risk för hälsan (Broström & Klenz Larsen, 
2015). 

1.1 Syfte och mål 
Målet med arbetet är att undersöka hur klimatstyrande åtgärder påverkar fukt-
upplagringen i väggarna, samt hur dessa påverkar klimatstyrningslasten. 
Härnevi kyrka ska studeras i syfte att ge ett bättre underlag för val av klimat-
styrningsstrategier.  

1.2 Frågeställningar 
De huvudsakliga frågeställningar som rapporten ska besvara på lyder: 

• Hur påverkar olika klimatstyrande system fuktupplagringen i väggarna?

• Hur förändras väggarnas fuktinnehåll vid klimatstyrning mot olika gränser?

• Vilken systemkombination passar bäst i Härnevi kyrka?
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1.3 Metod 
Mätdata från sensorer bearbetas och simuleras i ett fuktberäkningsprogram för 
att undersöka hur fuktupplagringen i väggarna varierar över tid. Därefter 
simuleras olika strategier för att undersöka hur fuktupplagringen och den 
aktuella mögelrisken förändras. 

Arbetet inleds med en litteraturstudie (kapitel 2 till 5) som ligger till grund för 
analys av simuleringsresultaten. Litteraturstudien behandlar Härnevi kyrka, för 
arbetet relevanta fuktkunskaper, klimatstyrning, klimatsensorer, WUFI och 
Shiny weather data. Studiens genomförande (kapitel 6 till 7) behandlar 
metoden för att bearbeta mätdata och skapa klimatfiler samt simuleringar i 
WUFI. I kapitel 8 redovisas resultat från granskade mätdata, utförda mögel-
kontroller och beräknat vatteninnehåll med tillhörande drifttimmar. I 
rapportens avslutande del (kapitel 9) analyseras och diskuteras resultat och 
felkällor. Slutsatser fastställ i kapitel 10 och förslag på vidare studier anges i 
kapitel 11. 

1.4 Målgrupp 
Examensarbetet riktar sig främst till aktörer som arbetar med klimatstyrning i 
kyrkor samt personer som forskar inom området. Arbetet antas även vara av 
intresse för personer som studerar högskoleingenjörsprogram med inriktning 
byggteknik.  

1.5 Avgränsningar 
Rapporten fokuserar främst på hur fuktupplagringen i kyrkans väggar 
förändras med olika klimatstyrande åtgärder. Ingen hänsyn tas till komfort eller 
energianvändning vid de simulerade åtgärderna, även om energianvändningen 
kan återspeglas i redovisad driftstid. Frågor om styrsystemens installering och 
användarvänlighet behandlas inte i rapporten.  

Litteraturstudiens avsnitt om fukt behandlar endast fukttransport, estetiska 
effekter av fukt samt vilka förutsättningar som krävs för mikrobiell påväxt. Hur 
fukt med tillhörande problem påverkar människors hälsa behandlas inte i 
rapporten 
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1.6 Bakgrund om Härnevi kyrka 
Kyrkan är uppförd på sent 1400-tal i klassisk uppländsk stil med ett 
rektangulärt kyrkorum, vapenhus i söder och en sakristia i norr, se Figur 1.1. 
och 1.2. Kyrkan är förhållandevis liten men utmärker sig med två stjärnvalv 
som vilar på pelare. Väggarna, med varierande tjocklek, är uppförda i gråsten 
sammanfogade med ett kalkbruk och med putsade in- och utsidor. 
Fönsterpartier, gavelrösten och dörröppningar är till skillnad från väggarna 
uppförda i tegel. Det finns två golvtyper i kyrkan, klinkergolv och uppreglat 
golv på en platta av betong. 

Det som är unikt med Härnevi kyrka är de målningar som återfinns på väggar 
och valv. Målningarna framträder med stor färgprakt och bidrar till den 
fantastiska helheten i kyrkan. Då målningarna är av hög kvalitet tror man att 
mästaren Albertus Pictor själv har varit delaktig i målandet (Nisbeth, 1997). 
Målningarna gör det viktigt att fuktproblemen i kyrkan undersöks och åtgärdas 
så att dessa bevaras till framtiden. I kyrkan återfinns radiatorer som, inför 
förrättningar, värmer upp inomhusluften till en behaglig temperatur. De 
sporadiska uppvärmningarna leder till stora variationer i inomhusklimatet. 

1.7 Tidigare utredningar 
Kyrkan har endast en tidigare dokumenterad restaurering som pågick mellan 
1955 och 1956. Vid denna restaurering lagade man sprickor, tog fram 
överkalkade målningar samt tvättade övriga vägg och takmålningar. Dagens 
restaureringsprojekt bygger på utredningar från konservator Misa Asp (2015-
07-10) och Mycoteam (2016-02-23). Utredningarna visar mikrobiell påväxt på 
inventarier, under golv samt på vägg- och takmålningar. En av orsakerna till 
detta tros vara sommarkondens. Utredningen av Mycoteam inkluderade även 
utplacering av automatiska klimatsensorer (Hygrotrac) för att övervaka 
klimatet i kyrkan under en längre period (Mycoteam AS, 2016) (Asp & 
Lundmark, 2015). 
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Figur 1.1. Planritning över Härnevi kyrka, Norr är upp (Nisbeth, 1997). 

Figur 1.2. Härnevi kyrka, bild tagen av Henric Thor och Jesper Håkansson. 
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2. FUKT 

2.1 Fukt i luft  
Luftens förhållande redovisas oftast med relativ fuktighet och temperatur. 
Relativ fuktighet definieras som kvoten mellan aktuell ånghalt och mättnads-
ånghalten vid aktuell temperatur. Mättnadsånghalten är den maximala mängd 
vatten som luften kan innehålla och varierar med temperaturen, varm luft kan 
bära mer vatten än kall luft, se Figur 2.1. Om den aktuella ånghalten och 
mättnadsånghalten är lika, RF 100 %, så befinner sig blandningen vid dagg-
punkten. Daggpunkten är den lägsta temperaturen som fuktig luft kan anta 
utan att fukt fälls ut i form av kondens, förutsatt att det finns ytor som 
möjliggör att kondens kan bildas (Arfvidsson, et al., 2017). 
 

 
Figur 2.1 Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur (Arfvidsson, et al., 2017). 

 
Den relativa fuktigheten varierar över året med högst värde under vintern och 
lägst under sommaren. Däremot är fuktinnehållet i luften högst på sommaren 
och lägst på vintern, se Figur 2.2. 

 

 
Figur 2.2. Ånghaltens och relativa fuktighetens variation med årstiden (Arfvidsson, et al., 2017). 
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Inomhusklimatet, temperatur och relativ fuktighet, påverkas av uteklimat, 
ventilation samt av värme- och fuktlaster inomhus. De enskilda värdena på 
temperatur och relativ fuktighet kan också variera beroende på var i byggnaden 
mätningarna utförs, så kallat mikroklimat (Arfvidsson, et al., 2017). 

2.2 Fukt i material 
Vatten i material kan vara kemiskt eller fysikaliskt bundet. Kemiskt bundet 
vatten är de vattenmolekyler som ingår i materialets sammansättning, medan 
fysikaliskt bundet vatten lagras i materialets porsystem. Definitionen av 
fysikaliskt bundet vatten är att det kan förångas vid 105°C och är det vatten vi i 
dagligt tal kallar fukt. Alla material strävar efter att komma i fuktjämvikt med 
det omgivande klimatet, fukttillståndet i porerna varierar alltså med årstiderna 
(Arfvidsson, et al., 2017). 

2.2.1 Fukttransport 
Fukttransporten i ett material kan ske i ångfas eller i vätskefas. Transport i 
ångfas kan ske genom: 

a) Diffusion, vattenmolekyler rör sig i riktning mot avtagande
koncentration i strävan efter fuktjämvikt (ibid).

b) Konvektion, vattenånga transporteras med luft som transportmedium.
Den drivande kraften är skillnad i lufttryck på grund av temperatur,
vind eller ventilation (ibid).

c) Effusion och termodiffusion. Effusion är liknande diffusion men ång-
transporten påverkas i dominerande grad av vattenmolekylens samman-
stötning med porväggen. Ordet termodiffusion används för att beteckna
temperaturens inverkan på den vanliga diffusionen. Termodiffusion kan
troligen förklara en stor del av problem med ojämn nedsmutsning (ibid).

Transport i vätskefas kan ske genom någon av drivkrafterna vattenövertryck, 
tyngdkraft, vindtryck eller kapillära krafter, där vattenövertryck och kapillär-
sugning är de två viktigaste drivkrafterna. Förutsättningen för att kapillär 
transport ska kunna ske är att kapillärerna bildar ett sammanhängande system. 
För att detta system ska bildas måste fukthalten i materialet överstiga ett 
gränsvärde som kallas den kritiska fukthalten. Fukttransporten i material med 
små porer är liten men stighöjden kan vara stor, i stora porer sker transporten 
snabbt men stighöjden är liten. 
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Vid till exempel slagregn på en vägg bestående av sten och murbruk, liknande 
Härnevi kyrka, sker vattentransporten från utsidan till väggens inre genom 
transport i vätskefas. Uttorkningen sker genom ett kombinerat förlopp där 
transport i vätskefas avtar med tiden samtidigt som diffusionen blir alltmer 
dominerande. Detta leder till att absorptionen i ett material är snabbare än 
desorptionen, se Figur 2.3 (Arfvidsson, et al., 2017). 

Figur 2.3 Absorption och desorption  (Arfvidsson, et al., 2017). 

2.3 Effekter av fukt 

2.3.1 Missfärgning och andra estetiska effekter 
Ytor som har lokala skillnader i fukthalt kan uppvisa skiftningar i kulör. Vatten 
från läckage eller kondensation kan ge fläckar som är svåra att avlägsna. 
Exteriöra ytor utsätts för en varierande slagregnsbelastning vilket medför att 
smuts och föroreningar sköljs bort ojämnt. Invändiga ytor av puts, betong, 
tegel, m.m. kan få lokala saltutfällningar i områden med hög fukthalt. 
Saltutfällning beror på att vatten löser upp salter i materialet och transporterar 
lösningen till ytan där vattnet avdunstar och saltet kristalliseras. Ytor som 
består av cement-baserade material kan även få kalkutfällningar som beror på 
att kalciumhydroxid ansamlas vid ytan. Kalciumhydroxiden omvandlas snabbt 
i kontakt med koldioxid till svårlösligt kalciumkarbonat. Missfärgningar kan 
även bero på temperaturskillnader där kallare ytor framträder som mörkare 
utan att fukt medverkar (Arfvidsson, et al., 2017). 
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2.3.2 Fysikalisk nedbrytning 
Frostsprängningar, saltsprängningar, temperatur- och fuktrörelser är 
fysikaliska angrepp huvudsakligen av betydelse för stenmaterial. Frost-
sprängning beror på volymändringen som sker när vattnet i porerna fryser till 
is. Teoretiskt räcker det att 10 % av porerna är luftfyllda för att isen ska kunna 
expandera fritt. Det räcker inte att titta på om det totala utrymmet är fritt, utan 
porsystemet måste även ha en tillräcklig förbindelse mellan porerna och vattnet 
måste vara lämpligt fördelat i dessa. Saltsprängningar uppkommer om salt 
kristalliseras i porer under ytan, jämför med estetiskt fel ovan. Generellt för alla 
fysikaliska angrepp är att de ger upphov till sprickbildningar som blir en 
inkörsport för andra angrepp (Burström, 2007). 

2.3.3 Biologiskt angrepp 
Förutsättningarna för biologiskt angrepp varierar beroende på typen av 
angrepp. Gemensamt för alla är att det behövs fukt, värme och näring för att 
levande organismer och mikroorganismer ska kunna reproducera sig. 

Svampar 
Det finns många olika typer av svampar som lever och växer i byggnader. 
Vanligen delas dessa in i två grupper, missfärgande- och nedbrytande svampar. 
Till de nedbrytande svamparna hör hussvamp och röta. Exempel på 
missfärgande svampar är blånadssvamp och mögel. 

Mögel är ett samlingsnamn för många snabbväxande svampar, gemensamt för 
dessa är de mikroskopiska fruktkropparna som bildar flera miljoner sporer som 
sedan sprids. När sporen har hittat en gynnsam miljö bildas hyfer, tunna 
rörformiga trådar, som vid fortsatt tillväxt bildar ett mycel. Mycelet är 
svampens rotsystem och den del som tillgodoser svampens näringsbehov. 
Mycelet är mycket känsligt för vätskebrist och dör relativt snabbt vid torka, 
sporerna däremot kan ligga i dvala under flera år innan de börjar växa (Ewing 
& Wannberg, 2003). 

Mögelsporer finns alltid i luften men koncentration och art varierar med 
årstiden. Det är därför svårt att hålla ett utrymme fritt från mögelsporer, det 
viktiga är att se till att miljön inte uppfyller sporernas krav för tillväxt. För att 
mögel ska växa måste det finns tillgång till fukt, näring, vara lagom temperatur 
och rätt pH-värde. Följande punkter beskriver villkoren för att mögel ska trivas: 
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• Fukt: För att mögel ska växa krävs att den relativa fuktigheten är minst
70 – 80 %, det lägre värdet gäller om det finns näring på ytan. Se Figur
2.4 (Broström & Klenz Larsen, 2015)

• Näring: Mögelsvampar får näring genom att kemiskt bryta ner organiskt
material bestående av allt från cellulosa till råolja (Ewing & Wannberg,
2003). 

• Temperatur: Mögel trivs bäst i temperaturintervallet 20 - 35 °C. Men
sporerna är mycket tåliga, de kan vara nedfrysta under långa perioder
och sedan enkelt aktiveras med lite vatten (Ewing & Wannberg, 2003).

• pH-värde: De flesta mögelsorter klarar av att växa i omgivningar med
pH 2 – 10, den optimala nivån ligger mellan pH 5 och 6 (Ewing &
Wannberg, 2003).

• Tid: För att möglet ska växa krävs det att ovanstående kriterier är
uppfyllda samt att de sträcker sig över en viss tid. Figur 2.4 visar olika
mögelriskkurvor för olika förutsättningar (Krus, et al., 2016).

Figur 2.4 Diagram som visar hur olika faktorer påverkar mögelpåväxt samt sporernas utvecklingstid 
(Krus, et al., 2016). 
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3. INOMHUSKLIMAT

Klimatstyrning bygger på att med hjälp av ett system styra inomhusklimatet för 
att uppnå ett önskat förhållande. Användandet är mycket utbrett och i dagens 
nybyggnationer finns alltid klimatstyrning i form av ventilation och upp-
värmningskällor. Vid problem med inomhusmiljön används klimatsensorer för 
att samla in information och skapa en uppfattning om inomhusklimatet.  

3.1 Klimatstyrning 
System för klimatstyrning delas upp i två huvudgrupper, system som ändrar 
luftens temperatur och system som ändrar luftens fuktinnehåll. En vanlig typ 
av klimatstyrning i kyrkor är skyddsvärme, vilket avser upp-värmning för att 
förebygga fuktproblem utan att fokusera på den termiska komforten. Man 
skiljer på två olika styrningar av skyddsvärme: 

1. Styrningen mot en grundtemperatur
2. Styrningen mot en nivå för relativ fuktighet

Det förstnämnda innebär att lägsta tillåtna temperatur bestäms, vanligen 8 – 
15°C, uppvärmning sker om temperaturen sjunker under denna. Styrning mot 
relativ fuktighet innebär att ett max tillåtet värde på RF bestäms och systemet 
värmer rummet om nivån överstigs. Uppvärmningen i båda fallen medför att 
den relativa fuktigheten i byggnaden sänks men fuktinnehållet förblir 
oförändrat (Broström, 2010). 

Ett system som endast sänker luftens relativa fuktighet är fördelaktigt att 
använda om temperaturen inte behöver styras för komfort. Ofta används en 
avfuktare som extraherar vatten från luften och på så vis sänker den relativa 
fuktigheten. Det finns flera olika typer av avfuktare där kondensavfuktare hör 
till en av de vanliga typerna. Funktionen hos en kondensavfuktare bygger på 
att fuktig luft sugs in i med en fläkt. Luften kyls så att den kondenserar och 
vattnet samlas i en behållare, den avfuktade luften värms sedan upp och 
cirkuleras tillbaka ut i byggnaden, se Figur 3.1. Vanligt är att ett gränsvärde 
bestäms som den relativa fuktigheten i luften inte får överstiga, gör den det 
startar avfuktaren och torkar luften tills den återgått till acceptabel nivå 
(Broström & Klenz Larsen, 2015). 
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Figur 3.1 Funktionen hos en kondensavfuktare, (Broström & Klenz Larsen, 2015). 

Systemen kan styras mot olika gränser på den relativa fuktigheten, vanligt är 
att en styrning sker mot en fast gräns på relativ fuktighet eller mot mögel-
riskkurvan (LIM). Med fast gräns menas att ett max tillåtet värde på den 
relativa fuktigheten bestäms, detta värde gäller oavsett lufttemperaturen. En 
styrning mot mögelriskkurvan innebär att gränsen för den relativa fuktigheten 
varierar med temperaturen, se Figur 2.4. Detta medför att den relativa 
fuktigheten tillåts vara högre vid låga temperaturer samt lägre vid högre 
temperaturer. 

Val av klimatstyrningssystem och gräns beror på flertalet parametrar av vilka 
några är energianvändning, användarvänlighet och effektivitet. Dessa är viktiga 
att beakta för att styrningen ska bli optimal för det aktuella fallet. 

I detta examensarbete undersöks följande fyra klimatstyrningsstrategier: 

• Skyddsvärme mot mögelriskkurvan
• Skyddsvärme mot fast relativ fuktighet
• Avfuktning mot mögelriskkurvan
• Avfuktning mot fast relativ fuktighet
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3.2 HygroTrac ® och Omnisense 
Mätdata i Härnevi kyrka baseras på mätningar med ett HygroTrac-system, 
vilket är en del av en tidigare utredning av MycoTeam. Varje enhet i systemet 
mäter: 

• Temperatur (-40°C till +85°C; ± 0,5°C vid 25°C)
• Relativ fuktighet (0 till 100 % (ingen kondensation); ± 2,5 % 10 – 90 % RF)
• Daggpunkt (°C)
• Absolut luftfuktighet (g/kg)
• Fuktkvot (8 % – 40 %; ± 1 % mellan 10 – 20 %)

Systemet i Härnevi kyrka är uppbyggt av sju sensorer som är placerade i och 
utanför kyrkan. Sensorerna skickar mätdata till en datasamlingsport som sedan 
laddar upp all data i molnlagringstjänsten Omnisense. I Omnisense samman-
ställs all information och kan visas direkt i webbläsaren. Det finns även 
möjlighet att exportera data för analys i ett annat program, till exempel Excel 
(GE sensing, 2006). 

Figur 3.2 Gränssnittet i Omnisense.  Figur 3.3 HygroTrac-sensor, bild tagen av Henric 
Thor och Jesper Håkansson. 
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4. WUFI

WUFI är en förkortning för ”Wärme Und Feuchte Instationär”, vilket kan 
översättas till ”värme och fukt icke stationär”. Det är en familj av program som 
tillför realistiska beräkningar av värme -och fukttransport i väggar och andra 
byggnadskomponenter. Programmet är utvecklat av Fraunhofer Institut für 
Bauphysik i Tyskland (Fraunhofer Institute for Building Physics, 2018). Den 
svenska versionen är utvecklad i samarbete med FuktCentrum, avdelningen för 
byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola (Fuktcentrum, 2015). 

4.1 WUFI PRO 6.1 
WUFI Pro 6.1 är det mest grundläggande programmet i WUFI-serien som utför 
endimensionella icke stationära hygrotermiska beräkningar av byggnads-
komponenter. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till fuktlagring, fukttillskott, 
slagregn, solstrålning, kapillärtransport och kondensation vilket gör det till mer 
utförligt alternativ än den traditionella Glaser-beräkningen (WUFI Pro 6.1, 
2017). 

4.1.1 Uppbyggnad och monitorplacering 
Uppbyggnaden är det första steget i att modulera och simulera en byggnads-
komponent. Här bestäms antal skikt och tjocklek i konstruktionen. Material för 
respektive skikt kan sedan hämtas från databaser inbyggda i programmet. De 
flesta materialen i databasen är generella och egenskaperna är baserade på 
standardvärden, men det finns även material från specifika tillverkare. Det går 
även att anpassa material med egna värden om inget i databasen överens-
stämmer med det som söks. 

När material har tilldelats och väggkonstruktionen antas färdig väljs gitter-
uppbyggnaden. Gittret är uppbyggd av celler och är grunden i de fukt- och 
värmeekvationer som WUFI ska lösa. Det finns två automatiska gitterupp-
byggnader som använder olika algoritmer i beräkningsprocessen. I båda 
alternativen väljer användaren själv hur fint gittret ska vara, är gittret för stort 
kan det uppstå konvergensfel och är det för fint ökar beräkningstiden (WUFI 
Pro 6.1, 2017). 
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Efter att gitteruppbyggnaden är vald ska placeringar för monitorer bestämmas. 
Monitorerna visar hur temperatur och relativ fuktighet är i en viss del av 
konstruktionen. Alltså ska monitorer placeras i konstruktionens kritiska snitt 
och andra positioner av intresse. 
Figur 6.1 visar hur gränssnittet ser ut vid skapandet av en konstruktion i WUFI 
Pro 6.1. De olika färgerna representerar olika skikt där tjockleken visas ovanför 
respektive skikt. Gitteruppbyggnaden är satt till fin och representeras av 
rutnätet i bildens centrum. Monitorer är placerad på utsida respektive insida 
men kan placeras i andra celler i gittret. 

Figur 6.1 Exempel på uppbyggnad av konstruktion i WUFI Pro 6.1. 
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4.1.2 Orientering/Lutning/Höjd 
Byggnadskomponenten definieras med hänsyn till lutning, höjd och 
orientering. Dessa parametrar måste bestämmas om valt uteklimatet innehåller 
information om solstrålning, nederbörd och vindbelastning. Det går även att 
skilja på väggar, tak och golv i detta steg. 

4.1.3 Ytövergångskoefficient 
Ytövergångskoefficienterna bestämmer hur det omgivande klimatet påverkar 
byggnadskomponenten. Här bestäms ett flertal parametrar för konstruktionens 
utsida samt ett fåtal för dess insida. Alla parametrar bestäms automatiskt av 
WUFI om konstruktionens placering och typ definieras. Alla värden kan även 
användardefinieras om tillförlitliga data finns. 

4.1.4 Begynnelsevillkor 
Begynnelsevillkoren bestämmer den initiala temperaturen och fuktigheten i 
komponenten. Detta kan definieras för hela konstruktionen, för olika skikt eller 
från en fil. Om begynnelsevillkoret ska bestämmas för varje skikt sätts 
vattenhalten i varje skikt manuellt medan temperaturen förblir konstant i hela 
komponenten. 

4.1.5 Tidsperiod 
Simuleringen sker alltid över minst 3 år om man inte väljer start- och 
slutdatum. Om man har en egen klimatfil är det viktigt att startdatumen är lika, 
annars kommer simuleringen att bli tidsmässigt förskjuten. Tidssteget för 
beräkningarna måste bestämmas och det är lämpligt att sätta samma som 
tidssteget i klimatfilen, oftast 1 timme. 

4.1.6 Klimat 
Beräkningarna i WUFI är beroende av inom- och utomhusklimatet, vilka har en 
stor hygrotermisk effekt på byggnadskomponenten. 

Utomhusklimat 
Utomhusklimatet kan väljas utifrån en karta där WUFI har skapat klimatfiler 
för stora delar av Europa. Det finns även möjlighet att välja en användar-
definierad klimatfil om man har egna klimatdata. 
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Inomhusklimat 
En inomhusklimatfil kan definieras på flera olika sätt. Det går att bestämma 
utifrån standarderna EN 15026/WTA-62, ISO 13788 och ASHRAE 160. Det går 
även att definiera en sinuskurva eller välja en användardefinierad klimatfil om 
egna mätdata finns. 

4.1.7 Skapa en klimatfil 
Om ett klimat ska baseras på egna mätdata är det fördelaktigt att skapa en egen 
klimatfil, vilket görs genom att använda WUFI:s egen mall för detta. För att 
skapa en klimatfil för inomhusklimatet behövs endast mätdata för relativ 
fuktighet och temperatur. Däremot behöver en klimatfil för utomhusklimatet 
oftast mer indata, utöver de nämnda krävs: 

• Strålning (W/m2) 
• Vindhastighet (m/s)
• Vindriktning (°) 
• Nederbörd (mm/h) 
• Lufttryck (hpa) 
• Molnindex (-) 

4.1.8 Beräkningsresultat  
Utdata erhålls genom graf, film eller text. I textformat exporterar programmet 
en ASCII-fil. Efter en simulering är slutförd skapas en status-rapport som 
innehåller information om beräkningen, numeriskt kvalitetstest, vatteninnehåll 
i skikt, värme- och fuktflöden. Det viktiga i beräkningsrapporten är att läsa 
antal konvergensfel och jämföra ”Balans 1” och ”Balans 2”. 

Konvergensfel beror på WUFI:s metod att iterera lösningar av transport-
ekvationer. Om konvergensen är långsam och WUFI uppnår maximalt tillåtna 
itereringar innan ekvationen är slutförd kommer itereringen att stoppas och ett 
konvergensfel uppstår. WUFI fortsätter med simuleringen och redovisar antalet 
konvergensfel när beräkningen är slutförd. Antalet konvergensfel är indikering 
på resultatets tillförlitlighet, är det många (runt 50 per år) kan det vara ett 
problem som måste ses över. Är det få konvergensfel är simuleringen för det 
mesta tillförlitlig, detta då rapporten inte visar hur långt ifrån lösningen 
itereringen var när beräkningen avslutades. 
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”Balans 1” och ”Balans 2” visar den totala vattentransporten genom 
komponentens yta. Skiljer sig ”balanserna” har det under simuleringen skett en 
fuktupplagring eller kondensation i eller mellan skikten. För att en beräkning 
ska antas vara tillförlitlig ska balanserna vara så lika som möjligt. En balans-
skillnad på ett par procentenheter kan dock antas vara godkänt, men 
beräkningar bör repeteras för att få ett så bra resultat som möjligt. Resultat 
baseras på utplacerade monitorer och skikt. Parametrarna som erhålls är: totalt 
vatteninnehåll, vatteninnehåll i skikt/vid monitor, ytförhållanden på insida och 
utsida och hur ytorna förhåller sig till mögelriskkurvan (WUFI Pro 6.1, 2017). 

4.1.9 Begränsningar i WUFI Pro 6.1 
WUFI sätter begränsningar vid uppbyggnad av skikt då programmet inte 
tillåter flera material i samma skikt. Vid konstruktioner som innehåller t.ex. sten 
och murbruk kan dessa bli svåra att konstruera. För att skapa en relativt lik 
konstruktion får förhållandet mellan materialen uppskattas och materialdata 
interpoleras. Dessa används sedan för att skapa ett nytt kombinerat material.  
Programmet utför en endimensionell beräkning, därför ger resultaten en 
approximativ bild av verkligheten. Programmet WUFI 2D beräknar i två 
dimensioner men anses inte aktuell i denna studie. 

Klimatfilerna tar ingen hänsyn till eventuella skuggeffekter, detta kan ge 
resultat på den osäkra sidan om problem med sommarkondens finns. Detta 
anses inte vara av vikt för denna studie då konstruktionen är tung och endast 
fuktproblem inomhus analyseras. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till 
effekterna vid kombinerad salt och vattentransport (WUFI SupportTeam IBP, 
2009). 
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5. SHINY WEATHER DATA

För att skapa klimatfiler behövs information från fler parametrar än vad 
sensorerna kan mäta. En komplettering av de saknade parametrarna har gjorts 
där mätdata har hämtats ifrån ”Shiny weather data”, en webbsida som visar en 
interaktiv karta och innehåller metrologiska data över Europa. Data från 
webbsidan är hämtad från SMHI och är baserad på de meteorologiska 
analysmodellerna MESAN och STRÅNG. 

MESAN beräknar värden från enskilda observationer till ett nationellt rutnät 
och beskriver det aktuella väderläget (SMHI, 2013) (Lundström, 2016). 
STRÅNG är en modell framtagen för att beräkna solstrålningsparametrar i 
Europa. Mätdata återfinns från 1999 vilka har sedan dess uppdaterats 
regelbundet (SMHI, et al., 1999). 

Tabell 5.1 Parametrar som erhålls från MESAN respektive STRÅNG. 

Figur 4.1. Skärmbild från hemsidan Shiny weather data 

MESAN STRÅNG
Temperatur Globalstrålning
Nederbörd CIE-viktad, UV-strålning
Moln Direktstrålning
Vind Solskenstid
Sikt Fotosyntetisk aktiv strålning (PAR)
Relativ luftfuktighet
Snö
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6. BEARBETNING AV MÄTDATA TILL KLIMATFILER

6.1 Mätdata från sensorer 
I Härnevi kyrka är 7 stycken sensorer placerade. De har varit aktiva sedan 2016-
07-27 och mätdata återfinns i Omnisense från denna tidpunkt. Alla sensorer är 
inte aktuella då vissa har monterats bort vilket gör det svårt att uppskatta hur 
de har varit monterade. Av den anledningen undersöks endast följande 
sensorer:  

• Sakristia
• Koret
• Ovan dörr
• Vapenhus
• Ute

Sensorerna har namngetts efter var de är placerade och täcker upp kyrkan med 
en stor spridning. Figur 6.1 visar en planritning över kyrkan med sensorernas 
placering. 

Figur 6.1 Placering av sensorer. 

Perioden för mätdata har valts till 1 år, 2017-01-01 till 2017-12-31, mätpunkter 
återfinns för varje timme. Anledningen till vald tidsperiod är att WUFI endast 
kan hantera hela år. 

Sensornamn: 

1. Sakristia
2. Ute
3. Koret
4. Ovan dörr
5. Vapenhus
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6.1.1 Beskrivning av sensorer 
Sakristia 
Sensorn benämnd sakristia är placerad i en tillbyggnad till kyrkorummet och 
avgränsas med en dörr. Väggarna som omsluter sakristian är tunnare än övriga 
väggar i kyrkan och har uppmätts till 1,1 meter. Sakristian är orienterad i norr 
och är därför inte utsatt för någon större mängd solstrålning. Under 
förrättningar används radiatorer för att värma upp rummet. 

Koret 
Sensorn benämnd koret är placerad vid den östra väggen i kyrkorummet. 
Väggen har uppmätts till 1,7 meter. I det stora kyrkorummet finns det 
radiatorer som värmer utrymmet inför förrättningar. Baserad på orientering 
utsätts inte denna konstruktionsdel för någon större mängd solstrålning. 

Ovan dörr 
Sensorn benämnd ovan dörr är placerad vid den södra väggen i kyrkorummet. 
På väggens andra sida ligger vapenhuset vilket innebär att väggen inte utsätts 
för naturliga krafter i form av nederbörd eller solstrålning. Väggtjockleken har 
uppmätts till 1,45 meter. 

Vapenhuset 
Sensorn vapenhus är placerad i kyrkans vapenhus vilket är en tillbyggnad. 
Väggtjockleken är uppmätt till 1,1 meter och konstruktionen är orienterad i 
söderläge vilket medför att den utsätts för stora mängder solstrålning. Ingen 
uppvärmning sker i vapenhuset vilket innebär att klimatet där skiljer sig mot 
övriga kyrkan. 

Ute 
Sensorn är monterad väderskyddad under takfot på utsidan av sakristian. 
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6.2 Klimatfiler 
Klimatfilerna som används i simuleringarna är baserade på uppmätt data från 
sensorerna. En klimatfil för inomhusklimatet har skapats utifrån varje använd 
sensor och är baserade på relativ fuktighet och temperatur. Klimatfilen för 
utomhusklimatet bygger på mätdata från sensorn placerad utomhus, endast 
relativ fuktighet och temperatur. Följande data för utomhusklimatet har 
kompletterats från Shiny weather data: 

• Strålning (W/m2) 
• Vindhastighet (m/s)
• Vindriktning (°) 
• Nederbörd (mm/h) 
• Lufttryck (hpa) 
• Molnindex (-) 

Från varje sensor exporteras datapunkter för relativ fuktighet och temperatur 
från Omnisense till Excel, data från Shiny weather data exporteras på liknande 
sett. När alla parametrar finns används mallen ”CreateClimateFile.xslx” för att 
skapa en klimatfil för respektive sensor, se Figur 6.2. 

Mätdata infogas i mallen tillsammans med information om position, höjd över 
havet, tidszon och första år för beräkning. När informationen är ifylld används 
exporteringsfunktionen i mallen och en klimatfil som kan användas i WUFI 
skapas. 

Figur 6.2 Urklipp från mallen CreateClimateFile.xlsx. 
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7. SKAPANDET AV SIMULERINGSMODELLER

7.1 Uppbyggnad av konstruktion 
WUFI tillåter endast ett material i varje skikt. Vid en konstruktion som Härnevi 
där väggen består av gråsten och murbruk görs en interpolering för att få en 
modell med liknande fukt- och värmetransport, se Bilaga 2. Andelen gråsten 
och murbruk i väggen uppskattas med hjälp av bilder samt en okulär 
besiktning. Materialdata till interpoleringen hämtas från databaserna som 
återfinns i WUFI, följande material används vid uppbyggnaden: 

• Puts: Historical mortar (Lime + Cocciopesto, crushed bricks)
• Stomme: Granite + Historical mortar (Lime + Cocciopesto, crushed

bricks)

Väggtjocklekar bestäms genom uppmätning vid platsbesök och kompletterande 
uppgifter från Figur 1.1 Gittuppbyggnaden väljs till automatisk, vilket innebär 
att WUFI använder egna algoritmer för beräkningarna. Gitterstrukturen sätts 
till fin för att cellerna ska bli jämt fördelade över konstruktionen och få ett 
resultat utan konvergensfel. Inga monitorer placeras ut utan väggen delas 
istället in i skikt, se Figur 7.1. Detta möjliggör individuella begynnelsevillkor för 
varje skikt samt ett mer detaljerat resultat. 

Figur 7.1 Skikttjocklekar och skiktbenämningar för Vapenhuset. 
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7.2 Kalibrering av modeller 
En modell som ska användas som underlag vid simulering måste kalibreras för 
att vara användbar och tillräckligt tillförlitlig. Kalibrering i detta fall avser att få 
modellens vatteninnehåll i jämvikt efter första beräkningsåret, alltså att vatten-
innehållet i konstruktionen varken minskar eller ökar över tid, se Figur 7.2 och 
7.3. Då Härnevi kyrka är uppförd under sent 1400-tal kan den antas vara i 
fuktjämvikt och vatteninnehållet i dess väggar repeteras i årliga cykler. 

Kalibrering utförs genom att ändra begynnelsevillkoren i varje skikt. 
Beräknings-tiderna börjar på 100 år för att succesivt minska till 5 år. Efter varje 
beräkning studeras vatteninnehållet i varje skikt för att se om jämvikt har 
uppnåtts. Om jämvikt inte uppnås används resultatet för sista beräkningsåret 
som begynnelsevillkor i nästa beräkning. Konvergensfel och balanser 
kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att modellen fungerar. 

Figur 7.2 Vatteninnehållet efter simulering på en ej kalibrerad modell. 

Figur 7.3 Vatteninnehållet efter simulering på en kalibrerad modell. 
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7.3 Bearbetning av mätdata för simulering av klimatstyrning 
Simulering av klimatstyrning utförs mot två olika gränser, styrning mot fast 
relativ fuktighet och styrning mot mögelriskkurvan. Styrning mot fast relativ 
fuktighet innebär att ett max tillåtet värde för den relativa fuktigheten bestäms 
som inomhusklimatet aldrig får överstiga. Styrning mot mögelriskkurvan 
innebär att max tillåten relativ fuktighet varierar med temperaturen, se Figur 
2.4. 

För att kunna simulera en klimatstyrning måste mätdata bearbetas mot ovan 
nämnda gränser, vilket har gjorts i Excel. För styrning mot mögelriskkurvan har 
en parameter från ”Folos 2D visual mould chart” använts, ett beräknings-
verktyg som kan användas till att bestämma och utvärdera risker för mögel-
påväxt. Parametern som använts är ”RHCRIT” vilket är mögelriskkurvan i 
numerisk form (Mundt-Petersen, et al., 2012). 

RHCRIT används i vår egna fil för klimatstyrningsberäkning som gränskurva att 
justera mätdata efter. Då den numeriska mögelriskkurvan endast visar relativ 
fuktighet för temperatur i heltal har en interpolering utförts för att kunna 
simulera klimatet mer precist, se Bilaga 3. 

I fallet av styrning mot en fast gräns på den relativa fuktigheten har ett värde 
som motsvarar den lägsta nivån i mögelriskkurvan tagits. 

I båda fallen bearbetas mätdata i Excel för att simulera två klimatstyrande 
åtgärder, avfuktning och temperaturändring. I fallet avfuktning ändras bara 
den relativa fuktigheten genom sänkning av vatteninnehåll. Vid temperatur-
ändring så beräknas en ny relativ fuktighet som beror på temperaturändringen. 
I båda fallen utförs ändringen endast när villkoret RF> RHCRIT är uppfyllt. 
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8. OBSERVATIONER OCH RESULTAT

8.1 Granskning av mätdata 
Efter att mätdata har studerats kan det utläsas att den relativa fuktigheten i 
byggnaden håller sig på en förhållandevis låg nivå. Vid sensorerna Sakristia 
(Figur 8.1), Koret (Figur 8.2) och Ovan dörr (Figur 8.3) överstiger den relativa 
fuktigheten aldrig 76 %. Detta innebär att dessa konstruktionsdelar inte utsätts 
för mögelrisk under mätperioden. Vilket medför att styrande åtgärder mot en 
gräns på relativ fuktighet inte kommer ge några större utslag, om inte gränsen 
sätts orimligt låg. Mätdata visar även att temperaturen vid ovan nämnda 
sensorer är stabil under vinterhalvåret, detta medför att det blir svårt att 
simulera en klimatstyrning. Temperaturtopparna beror på uppvärmning inför 
förrättningar. 

I Vapenhuset (Figur 8.4) ligger den relativa fuktigheten på en hög nivå och 
överstiger 76 % under mer än halva året (51,8 %). Temperaturen vid sensorn 
följer utomhusklimatets variationer utan större påverkan av uppvärmningen i 
kyrkorummet. Detta medför att Vapenhuset är den enda sensorn som kan 
användas som utgångsfall för att utföra en realistisk simulering av klimat-
styrande åtgärder. 

Figur 8.1 Diagram visar hur relativ fuktighet och temperatur varierar under året för sensorn Sakristia. 
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Figur 8.2 Diagram visar hur relativ fuktighet och temperatur varierar under året för sensorn Koret. 

Figur 8.3 Diagram visar hur relativ fuktighet och temperatur varierar under året för sensorn Ovan dörr. 
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Figur 8.4 Diagram visar hur relativ fuktighet och temperatur varierar under året för sensorn Vapenhus. 

 Figur 8.5 Diagram visar hur relativ fuktighet och temperatur varierar under året för sensorn Ute 
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8.1.1 Valt utgångsfall, sensor Vapenhus 
Timvärden från sensorn Vapenhus har sammanställts i ett Temperatur-RF-
diagram och visar hur luftens relativa fuktighet förhåller sig till mögel-
riskkurvan LIM I samt fast RF 76 %, se Figur 8.1.6. Antal timmar över LIM I är 
1676 och antal timmar över fast RF 76 % är 4587, vilket motsvarar 19,3 % 
respektive 52,36 % av ett år. 
 

 
Figur 8.6 Mätdata från sensorn Vapenhus i förhållande till grundstyrningsgränser. 

  



Examensarbete: Simulering av klimatstyrning i Härnevi kyrka 

30 

8.2 Kontroll av simuleringsmodeller 
För att hitta lämpliga klimatstyrande åtgärder har konstruktionen simulerats 
mot olika gränsvärden, se Figur 8.7. Detta för att undersöka när förhållandet på 
konstruktionens yta ligger under eller på mögelriskkurvan LIM I. Figurerna 8.8 
till 8.14 visar ytförhållandet efter varje klimatsimulering, undantaget diagram 
”Isopletdiagram mätdata (luft)” i Figur 8.8 som visar mätdata i förhållande till 
LIM I. 

En klimatsimulering är godkänd då endast 1 % av händelserna ligger över 
mögelriskkurvan LIM I. För att för att en gränskurva ska vara godkänd måste 
båda styrsystemen mot samma kurva vara godkända. Detta för att kunna göra 
en korrekt jämförelse av väggens fuktinnehåll. 

Resultaten visar att styrning med avfuktare ger större utslag än temperatur-
förändring med styrning mot samma gräns. Till följd av detta anses fallen RF 71 
% och LIM I -10 förhålla sig bäst till mögelriskkurvan LIM I och blir då grunden 
för rapportens fortsatta arbete. 

Figur 8.7. Gränskurvorna för klimatsimuleringarna. 
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Figur 8.8. Visar hur förhållandet på konstruktionens invändiga yta skiljer sig mot förhållandet i 
inomhusluften. Utgångsfallet överskrider LIM I med 21,6 % vilket kan jämföras med tidigare nämnt 19,3 
% för invändig luft. 

Figur 8.9. Styrning mot max RF 76 %. Avfuktning överskrider LIM I med 0,9 %, temperatur-
förändringen överskrider LIM I med 4,7 %. Simulering ej godkänd. 

Figur 8.10. Styrning mot max RF 71 %. Avfuktning överskrider LIM I med 0,1 %, temperatur-
förändringen överskrider LIM I med 0,7 %. Simulering godkänd. 
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Figur 8.11. Styrning mot max RF 66 %. Avfuktning överskrider aldrig LIM I och temperatur-
förändringen överskrider LIM I 0,1 % och anses godkänt. Problemet här är att avfuktning skiljer sig för 
mycket mot bästa resultat från styrning mot mögelriskkurvan, se Figur 8.2.8. nedan. 

Figur 8.12. Styrning mot LIM I. Avfuktning överskrider LIM I med 14,6 %, temperaturförändringen 
överskrider LIM I med 15,5 %. Simulering ej godkänd. 

Figur 8.13. Styrning mot LIM I -5 enheter. Avfuktning överskrider LIM I med 1,1 %, temperatur-
förändringen överskrider LIM I med 4,6 %. Simulering ej godkänd. 
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Figur 8.14. Styrning mot LIM I -10 enheter. Avfuktning överskrider aldrig LIM I och temperatur-
förändringen överskrider LIM I med 0,5 %. Simulering godkänd.  
 

8.2.1 Godkända klimatsimuleringar 
Figur 8.15 visar hur mätdata har anpassats till valda gränser. Notera att figuren 
visar inomhusklimatets förhållande. Graferna visar att spridningen skiljer sig 
beroende på om det är avfuktning eller temperaturförändring som är den 
klimatstyrande åtgärden. Antal ändrade datapunkter, där varje datapunkt 
motsvarar en timme, vid styrning mot RF 71 % och LIM I -10 är 5919 st (67,57 
%) respektive 4981 st (56,87 %). Värt att notera är att det skiljer ca 1000 timmar 
(cirka 42 dagar) drifttid mellan de två styrningsgränserna. 
 

 
Figur 8.15. Visar hur mätdata från sensorn Vapenhus har anpassats för styrning mot fast relativ 
fuktighet samt styrning mot mögelriskkurvan LIM I. 
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8.3 Resulterat vatteninnehåll efter simuleringar 
Simulering av väggen visar att vatteninnehållet varierar med årstiderna. Av 
väggens totala tjocklek på 110 cm har endast 38,5 cm, från insida vägg, 
undersökts. Anledning till detta är att vatteninnehållet längre in mot mitten 
ändras ytterst lite eller inte alls, storleksordningen 5 gH2O m3, material⁄  eller 
mindre. Den största variationen fås i skikten närmast insidan (14,5 cm från 
insida vägg). 

Alla jämförelser och beräkningar grundar sig i det andra beräkningsåret, detta 
då det första året inte är tillförlitligt. Figur 8.16. visar månadsmedelvärden av 
väggens vatteninnehåll per kvadratmeter vägg till ett djup av 38,5 cm. Vatten-
innehållet är summan av de kontrollerade skikten, se Figur 8.17. WUFI 
levererar resultat i form av gram  H2O m3, material⁄  . Då skikten är olika tjocka 
multipliceras resulterande vatteninnehåll med respektive skikttjocklek. Detta 
för att kunna summera samtliga kontrollerade skikt. 

Figur 8.16 Månadsmedelvärde av väggens vatteninnehåll jämförelse mellan utgångsfall och de olika 
klimatstyrningarna mot respektive gräns. 
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Figur 8.17 Baserad på figur 7.1 men visar även vilken del av väggen som vatteninnehållet har beräknats 
på, total tjocklek 38,5 cm.  

För att kunna jämföra simuleringarna har resultaten delats upp i kvartals-
diagram baserade på dygnsmedelvärden, se Figurer 8.18. till 8.21. 
 
Figur 8.16. visar att alla fyra styrningssätt har liknande årsvariationer och 
uppvisar stora skillnader i fuktupplagring under vinterhalvåret. Styrning mot 
fast RF 71 % visar mindre säsongsvariation jämfört med styrning mot LIM I -10. 
Styrning mot fast RF 71% har även generellt mindre toppar över året. Vid 
desorption uppvisar alla fyra simuleringar en liknande kurva, se Figur 8.19. Vid 
absorption uppvisar fallen med avfuktare en mjukare kurva med färre kraftiga 
variationer, se Figur 8.21. 
 
Vatteninnehållet i väggen för utgångsfallet och de fyra simuleringarna har 
sammanställts i Tabell 8.1. där skillnaden i vatteninnehåll redovisas numeriskt 
för respektive månad. En mer utförlig tabell finns i Bilaga 4. 
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Tabell 8.1. Skillnader i vatteninnehåll mellan utgångsfall och simuleringar. 

Jämförelse av temperaturstyrningar 
Temperaturstyrning mot RF 71 % ger generellt ett lägre vatteninnehåll än 
temperaturstyrning mot LIM I -10 under kallare månader. Under sensommaren 
och hösten ger en temperaturstyrning mot LIM I -10 ett lägre vatteninnehåll 
med en fördröjd uppfuktning. Skillnaden mellan styrningarna är som störst i 
februari, 60 gram/m2VÄGG, och som lägst i juli, 1 gram/m2VÄGG. 

Jämförelse av avfuktningar 
Avfuktning mot RF 71 % respektive LIM I -10 uppvisar liknande årsvariationer 
som fallen med temperaturstyrning. Skillnaden i väggens vatteninnehåll är 
större än vid styrning av temperatur. Styrning mot fast RF ger ett lägre vatten-
innehåll i väggen under hela året. Skillnaden mellan styrningarna är som störst 
i januari, 133 gram/m2VÄGG, och som lägst i september, 13 gram/m2VÄGG. 

Jämförelse av styrningar mot mögelriskkurvan 
Temperaturstyrning och avfuktning mot LIM I -10 uppvisar ett liknande 
beteende över året. Temperaturstyrning visar konsekvent ett lägre vatten-
innehåll i konstruktionen under hela beräkningsperioden. Skillnaden mellan 
systemen är som störst i januari, 48 gram/m2VÄGG, och som lägst i september, 12 
gram/m2VÄGG. 

Jämförelse av styrningar mot fast relativ fuktighet 
Vid styrning mot RF 71 % uppvisar båda systemen en liknande kurva, där 
avfuktning ger ett lägre vatteninnehåll i väggen under hela beräkningsåret. 
Skillnaden mellan systemen är som störst i januari, cirka 30 gram/m2VÄGG, och 
som minst i augusti, 11 gram/m2VÄGG. 

Utgångsfall

Medel 
(kg/m2)

Medel 
(kg/m2)

Gram %
Medel 

(kg/m2)
Gram %

Medel 
(kg/m2)

Gram %
Medel 
(kg/m2)

Gram %

jan 2,542 2,042 500 19,7 2,075 467 18,4 2,175 367 14,4 2,128 415 16,3
feb 2,459 2,045 414 16,8 2,074 384 15,6 2,176 283 11,5 2,135 324 13,2
mar 2,396 2,044 352 14,7 2,072 324 13,5 2,155 241 10,0 2,122 274 11,4
apr 2,287 2,023 264 11,6 2,047 241 10,5 2,096 191 8,4 2,074 213 9,3
maj 2,206 1,987 219 9,9 2,007 199 9,0 2,043 163 7,4 2,026 181 8,2
jun 2,175 1,974 201 9,2 1,992 182 8,4 2,013 161 7,4 1,998 177 8,1
jul 2,100 1,934 166 7,9 1,947 153 7,3 1,964 135 6,4 1,948 152 7,2
aug 2,068 1,920 149 7,2 1,930 138 6,7 1,941 127 6,2 1,925 143 6,9
sep 2,134 1,936 197 9,2 1,954 180 8,4 1,949 184 8,6 1,938 196 9,2
okt 2,203 1,947 256 11,6 1,969 234 10,6 1,963 240 10,9 1,948 255 11,6
nov 2,258 1,957 301 13,3 1,984 274 12,1 1,998 260 11,5 1,976 282 12,5
dec 2,370 1,966 404 17,1 2,000 371 15,6 2,071 299 12,6 2,025 345 14,6

Temp.styrning RF 71% Avfuktning LIM I -10 Temp.styrning LIM I -10Avfuktning RF 71%
Minskning Minskning Minskning Minskning
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Figur 8.18. Vatteninnehållet efter klimatsimuleringar under kvartal 1. 

Figur 8.19. Vatteninnehållet efter klimatsimuleringar under kvartal 2. 
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Figur 8.20. Vatteninnehållet efter klimatsimuleringar under kvartal 3. 

Figur 8.21. Vatteninnehållet efter klimatsimuleringar under kvartal 4. 
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8.4 Antalet styrda timmar för varje simulering 
Antalet styrda timmar för styrmetoderna redovisas i Tabell 8.2, denna visar 
endast andelen ändrade timmar och inte hur stora ändringarna är. Tabellen 
visar tydligt att antalet styrda timmar mot RF 71 % under oktober till april är 
högre än styrning mot LIM I -10. Detta beror på att LIM I -10 tillåter en högre 
relativ fuktighet i luften och en större fuktupplagring i väggarna under kalla 
månader. Under maj till augusti ändras detta och antalet timmar med styrning 
mot LIM I -10 är fler än styrning mot RF 71 %. Detta beror på att LIM I -10 inte 
tillåter mer än 66 % relativ fuktighet under varma perioder. Tabellen finns även 
i grafisk form, se Bilaga 5. 

Tabell 8.2. Antalet timmar med styrning mot mögelriskkurva samt fast relativ fuktighet. 

Styrning mot RF 71 Styrning mot LIM I -10 Antal timmar/månad Styrning mot RF 71 Styrning mot LIM I -10
jan 696 499 744 93,55 67,07
feb 650 279 672 96,73 41,52
mar 527 284 744 70,83 38,17
apr 352 212 720 48,89 29,44
maj 136 165 744 18,28 22,18
jun 350 412 720 48,61 57,22
jul 143 207 744 19,22 27,82
aug 227 382 744 30,51 51,34
sep 718 720 720 99,72 100,00
okt 692 664 744 93,01 89,25
nov 706 559 720 98,06 77,64
dec 744 599 744 100,00 80,51
Totalsumma 5941 4982 8760 67,82 56,87

Tid med styrning (%)
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9. ANALYS OCH DISKUSSION

9.1 Mätdata 
Även om mätningen med Hygrotrac har pågått sedan 2016-07-27 så finns 
endast komplett mätdata för 1 år. För att erhålla ett säkrare resultat bör mätdata 
under en längre period finnas, min 3 år, detta för att se årsvariationer. Objektet 
passar inte helt till vald analys då mätdata för det tillgängliga året håller sig 
inom gränsvärdet LIM I. Mätdata visar att temperaturen i kyrkorummet och 
sakristian aldrig understiger 9 °C vilket överensstämmer med att det finns 
någon form av grundvärme i kyrkan. Detta medför att undersökningen endast 
har kunnat utföras i ett utrymme där problem med mikrobiell påväxt inte har 
funnits. Även om mikrobiell påväxt inte är rapportens huvudsyfte bör det ändå 
kontrolleras vid klimatsimulering. 

Mätdata från sensorn placerad utomhus visar toppar över 100 % RF, detta beror 
förmodligen på att fukt har kondenserat på sensorn och dröjer sig kvar när 
mättnadsånghalten i luften ökar. Detta resulterar i att mätdata från utomhus-
sensorn är på den säkra sidan då den visar ett fuktigare år än mätdata taget från 
SMHI. Mätdata från SMHI kan anses vara mer tillförlitlig än data från 
utomhussensorn då SMHI:s sensorer inte har problem med kondensation och är 
mer exakta. Bilaga 6 visar en jämförelse mellan SMHI och Omnisense. 

9.2 Klimatstyrning 
Vid val av gränser att simulera styrning mot användes isopletdiagram LIM I för 
att kontrollera om styrningen är säker mot biologisk påväxt, se Figurer 8.8 till 
8.14. För att styrningsgränsen ska vara godkänd måste båda systemen, 
avfuktning och temperaturstyrning, resultera i att LIM I överskrids max 1 % av 
årets timmar. Vi har satt gränsen till 1 % för att hamna så nära mögelriskkurvan 
som möjligt och kunna jämföra vatteninnehållet för olika system och 
styrgränser likvärdigt. Max tillåtna överskridningar av LIM I kan förmodligen 
sättas högre och ett byte till LIM II kommer förmodligen inte öka mögelrisken 
på konstruktionen. 

Vid temperaturstyrning blir den relativa fuktigheten lägre än vid avfuktning. 
Detta beror på att mollierdiagrammet, se Bilaga 1, används för att beräkna en 
ny relativ fuktighet för temperaturändringen. Beräkningarna har utförts i Excel 
och genomförs med itereringar tills villkoret RF<RFCRIT är uppfyllt. Tanken har 
varit att maxvärden ska hamna på linjen LIM I -10 eller RF 71, men itereringen 
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var inte tillräckligt noggrann då vissa datapunkter hamnat under respektive 
linje. 

Antalet styrda timmar varierar under året om styrning sker mot mögel-
riskkurvan eller ett max tillåtet värde på den relativa fuktigheten. Detta då 
mögelriskkurvan tillåter en högre relativ fuktighet vid kallare temperatur och 
en lägre relativ fuktighet vid högre temperaturer jämfört med styrning mot fast 
relativ fuktighet, se Figur 8.7. Detta medför att, även om det ligger utanför detta 
arbetes ramar, energiförbrukningen mellan de två olika gränserna kommer att 
skilja sig avsevärt. 

De två styrningsgränserna kan inte jämföras rakt av på timmarna då styrning 
mot mögelriskkurvan ger max tillåtet RF 66 % vid temperaturer över 20 °C. 
Värdet kan anses vara väl i underkant för en realistisk klimatstyrning. Detta då 
RF 71 % klarar kravet på mikrobiell påväxt under sommartid. För att kunna 
göra en bedömning bör fler simuleringar utföras med styrning mot mögelrisk-
kurvan där man tillåter en högre relativ fuktighet vid högre temperaturer. 
Särskilt bör man simulera med en mögelriskkurva som efter 11°C erhåller max 
tillåtet RF på 71 %, se skärning i Figur 8.7. (skärning mellan LIM I-10 och RF 71 
% vid 11 °C). 

9.3 Vatteninnehåll 
Antalet styrda timmar visar inte hur mycket luftens förhållande har ändrats vid 
styrningen, detta kan bli missvisande. En händelse med hög relativ fuktighet är 
ofta långt ifrån den styrda gränsen och kommer ge ett större utslag på vatten-
innehållet än om en händelse som ligger närmare gränsen styrs. Det är möjligt 
att beräkna detta mer precist, men då det är tidskrävande och inte ligger inom 
arbetets ramar har det inte gjorts. 

Styrning mot LIM I -10 visar att simulering av temperaturändring uppvisar en 
större minskning av vatteninnehållet jämfört med motsvarande avfuktare. 
Detta kan bero på skapandet av styrningsprofilen, beräkning av temperatur-
styrning genomförs med iterering som nämnts tidigare. Resultatet av styrnings-
profilerna kan ses i Figur 8.15, där kan man se att spridningen av styrda 
händelser över tillåten kurva skiljer sig mellan avfuktare och temperatur-
styrning. Avfuktning ger en samlad kurva som ligger 10 enheter under LIM I, 
temperaturstyrning resulterar i en mer spridd kurva. 



Examensarbete: Simulering av klimatstyrning i Härnevi kyrka 

42 
 

Styrning mot RF 71 % visar att simulering av avfuktare uppvisar en större 
minskning av vatteninnehållet jämfört med motsvarande temperaturändring. 
Detta kan bero på att temperaturändringen inte är så stor, samt att vatten-
innehållet i luften inte ändras. Figur 8.10. visar förhållandet på väggens yta för 
respektive simulering. Där kan utläsas, vid styrning mot RF 71 %, att 
avfuktning resulterar i ett jämnare ytförhållande än fallet med temperatur-
styrning. Eftersom ånghalten är drivkraften för vattentransporten i 
konstruktionen blir ytförhållandet viktigt för det resulterande vatteninnehållet. 
Även om styrningen sker på samma villkor så är simuleringen baserad på 
ändringen av förhållandet i luften vilket skiljer sig mot förhållandet som blir på 
ytan. En temperaturhöjning i luften kommer att höja temperaturen på ytan och 
därmed sänka ytans relativa fuktighet, resultatet blir en större drivkraft för 
fukttransporten. 
 
Figur 8.18. visar tydligt skillnaden mellan de olika styrningsmetoderna och 
gränserna. Styrning mot RF 71 % resulterar i ett lägre vatteninnehåll än en 
styrning mot LIM I -10. Detta beror på att styrning mot mögelriskkurvan tillåter 
en högre relativ fuktighet under kalla perioder. Figuren visar att en styrning 
mot fast relativ fuktighet är aktiv under fler timmar än en styrning mot en 
mögelriskkurva. Detta kan även utläsas i tabell 8.2. 
 
Figur 8.19. visar att alla styrningssystem med respektive gränser ger ett 
liknande mönster vid desorption, även om drifttiden för de olika systemen inte 
är lika. Under andra kvartalet ökar drifttiden vid styrning mot mögelrisk-
kurvan och är mer aktiv än styrning mot fast relativ fuktighet i slutet av 
kvartalet.  
 
Figur 8.20. visar att styrningsmetoderna oavsett styrningsgräns är väldigt lika 
under de varmare månaderna, skillnaden mellan de olika simuleringarna är 
cirka 20 gram. Drifttiden för styrningar mot mögelriskkurvan är högre under 
hela kvartalet jämfört mot fast relativ fuktighet. Detta ser man på att vatten-
innehållet vid temperaturstyrning mot LIM I-10 sammanfaller med avfuktning 
mot fast RF 71 %. På samma sätt sammanfaller en avfuktning mot LIM I-10 med 
en temperaturstyrning mot fast RF 71 %. 
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Figur 8.21. visar att de olika styrningsmetoderna mot de olika gränserna 
påverkar väggens absorption på olika sätt. Gemensamt för styrning mot 
mögelrisk-kurvan är att väggen uppvisar en snabbare absorption. Detta beror 
på att en styrning mot mögelriskkurvan tillåter en högre relativ fuktighet under 
denna period, med en ökad drivkraft för fukttransport som resultat. 

9.4 WUFI 
På grund av begränsningar i WUFI pro 6.1 är uppbyggnaden av vägg-
konstruktionen grovt uppskattad. Konstruktionen antas i WUFI vara massiv 
och ingen hänsyn tas till eventuella sprickor och ojämnt fördelade stenblock. 
Detta innebär att fukttransporten i väggen förmodligen sker snabbare och är 
större i verkligheten än i de simulerade fallen. 

Att väggarna är så tjocka leder till att kalibrering av modeller blir svår och 
tidskrävande. Resultatet av detta är att vatteninnehållet i vissa skikt inte varit 
stabilt från det första beräkningsåret och beräkningar har istället baserats på 
andra beräkningsåret. I verkligheten kan det motsvara systemens påverkan ett 
år efter installationen. Konstruktionens uppdelning i mindre skikt, som kan ses 
i Figur 7.1, antas inte ha någon påverkan på fukttransporten i väggen. Upp-
delningen i skikt är nödvändig för att kunna få ett basfall som är stabilt efter ett 
år, vilket krävs för att utföra en realistisk klimatsimulering. Uppdelningen har 
skett i samråd med WUFI support team. En uppdelning genererar även flera 
celler för WUFI att beräkna fukt- och värmetransport i, vilket resulterar i en 
tyngre beräkningsprocess. 

Klimatfiler för inomhusklimatet baseras enbart på mätdata från Härnevi medan 
klimatfilen för utomhusklimatet baseras på en kombination av mätdata från 
Härnevi och Shiny weather data. Gemensamt för båda fallen är att klimatet 
utgörs av mätvärden från ett år som WUFI repeterar vid simulering över flera 
år, vilket gör att extremår inte kan utläsas vid simuleringar. Detta anses inte 
påverkar denna studie då förutsättningarna för varje simulering är liknande. 
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10. SLUTSATS

Följande övergripande slutsatser kan dras utifrån denna studies antaganden 
och simuleringar. 

• Vid klimatstyrning mot en definierad gräns på den relativa fuktigheten,
fast eller mot mögelriskkurvan, skiljer sig förhållandet på väggens yta
avsevärt mot förhållandet i luften. Förhållandet i luften kan visa på en
säker styrning, medan förhållandet på en tjock stenvägg kan vara mycket
sämre. I klimatsimulering av Härnevi kyrka måste styrningen mot
mögelrisk-kurvan ske 10 procentenheter under LIM I för att ytan ska
vara mögelsäker. Vid styrning mot en fast relativ fuktighet måste
systemet styras mot en kurva som ligger 5 procentenheter under lägsta
tillåtet värde på bestämd mögelriskkurva, detta för att väggens
ytförhållande inte ska tillgodose biologisk påväxt.

• Alla simulerade fall uppvisar olika stora fuktupplagringar under
vinterhalvåret där styrning mot mögelriskkurvan möjliggör en större
fuktupplagring i konstruktionen. Under sommartid är skillnaderna
mellan de olika styrsystemen små och ingen fördröjd vattenavgång från
styrning mot mögelriskkurvan kan noteras. Alla system ger
konstruktionen ett liknande beteende vid desorption och vid absorption
medför styrning mot mögelriskkurvan en snabbare uppfuktning.

• I klimatsimulering av Härnevi kyrka med de bestämda styrnings-
gränserna, max RF 71 % samt LIM I -10, så resulterar avfuktning mot fast
relativ fuktighet i ett mindre vatteninnehåll i konstruktionen. Vid
styrning mot mögelriskkurvan så ger en temperaturstyrning ett bättre
resultat.

• Baserat på rapportens simuleringar och det nuvarande uppvärmnings-
systemet rekommenderas att klimatstyrning i Härnevi kyrka utgörs av
temperaturstyrning mot en mögelriskkurva. För att optimera drifttiden
bör en ny mögelriskkurva bestämmas baserat på väggens invändiga
ytförhållande efter färdigställd restaurering samt hur långt ifrån mögel-
risk styrningen ska utföras.
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11. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER

• Definiera en egen klimatstyrande gränslinje för avfuktning och
temperaturstyrning genom att kombinera fast relativ fuktighet och
mögelriskkurvan. Bestäm vilken mögelriskkurva som är mest aktuell för
fallet Härnevi samt styra så förhållandet på ytan hamnar så nära mögel-
riskkurvan som möjligt.

• Undersöka hur stor den faktiska skillnaden i energiförbrukning blir
mellan avfuktare och temperaturstyrning. Systemen borde simuleras
mot liknande kurvor som använts i detta arbete.

• Antalet styrda timmar i studien kan kompletteras genom att studera hur
mycket ändringarna är styrda och på så vis förklara skillnader i vatten-
innehåll.
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Bilaga 1 – Mollierdiagram 
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Bilaga 2 – Interpolering av materialegenskaper 

        Interpolering av materialegenskaper Härnevi
         Antaget förhållande mellan murbruk och granit 1:9

Skrymdensitet [kg/m 3]

Porositet [m 3/m 3]

Specifik värmekapacitet [J/kgK]

Värmeledningsförmåga [W/mK]

Diffusionsmotstånd för vattenånga [-]

Granit 2453 0,095 702 1,66 54
Murbruk 1576 0,44 850 0,58 7,02
Interpolerat 2365,3 0,1295 716,8 1,552 49,302

        Transportkoefficient för vatten, Suction

Referens-vatteninnehåll [kg/m
3]

Fri vattenmättnad [kg/m 3]

Vattenabsoptionskoefficient [kg/m
2√s]

Granit 7,3 50 0,0086
Murbruk 4,21 328,96 0,27
Interpolerat 6,991 77,896 0,03474
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Bilaga 3 – Mögelriskkurva RFCRIT 76 numeriskt 

Temp. °C RF % Temp. °C RF % Temp. °C RF % Temp. °C RF % Temp. °C RF % Temp. °C RF % Temp. °C RF %
-20,00 100,00 -12,90 100,00 -5,70 100,00 1,40 94,68 8,60 82,83 15,70 78,33 22,90 76,40
-19,90 100,00 -12,80 100,00 -5,60 100,00 1,50 94,43 8,70 82,72 15,80 78,30 23,00 76,40
-19,80 100,00 -12,70 100,00 -5,50 100,00 1,60 94,18 8,80 82,60 15,90 78,27 23,10 76,40
-19,70 100,00 -12,60 100,00 -5,40 100,00 1,70 93,93 8,90 82,49 16,00 78,24 23,20 76,40
-19,60 100,00 -12,50 100,00 -5,30 100,00 1,80 93,69 9,00 82,37 16,10 78,07 23,30 76,40
-19,50 100,00 -12,40 100,00 -5,20 100,00 1,90 93,45 9,10 82,33 16,20 78,04 23,40 76,40
-19,40 100,00 -12,30 100,00 -5,10 100,00 2,00 93,21 9,20 82,24 16,30 78,01 23,50 76,40
-19,30 100,00 -12,20 100,00 -5,00 100,00 2,10 92,98 9,30 82,15 16,40 77,98 23,60 76,40
-19,20 100,00 -12,10 100,00 -4,90 100,00 2,20 92,74 9,40 82,06 16,50 77,95 23,70 76,40
-19,10 100,00 -12,00 100,00 -4,80 100,00 2,30 92,51 9,50 81,97 16,60 77,92 23,80 76,30
-19,00 100,00 -11,90 100,00 -4,70 100,00 2,40 92,28 9,60 81,88 16,70 77,89 23,90 76,30
-18,90 100,00 -11,80 100,00 -4,60 100,00 2,50 92,06 9,70 81,79 16,80 77,86 24,00 76,30
-18,80 100,00 -11,70 100,00 -4,50 100,00 2,60 91,83 9,80 81,71 16,90 77,83 24,10 76,30
-18,70 100,00 -11,60 100,00 -4,40 100,00 2,70 91,61 9,90 81,62 17,00 77,80 24,20 76,30
-18,60 100,00 -11,50 100,00 -4,30 100,00 2,80 91,39 10,00 81,54 17,10 77,77 24,30 76,30
-18,50 100,00 -11,40 100,00 -4,20 100,00 2,90 91,18 10,10 81,46 17,20 77,74 24,40 76,30
-18,40 100,00 -11,30 100,00 -4,10 100,00 3,00 90,96 10,20 81,38 17,30 77,71 24,50 76,30
-18,30 100,00 -11,20 100,00 -4,00 100,00 3,10 90,75 10,30 81,30 17,40 77,68 24,60 76,20
-18,20 100,00 -11,10 100,00 -3,90 100,00 3,20 90,55 10,40 81,22 17,50 77,65 24,70 76,20
-18,10 100,00 -11,00 100,00 -3,80 100,00 3,30 90,34 10,50 81,14 17,60 77,62 24,80 76,20
-18,00 100,00 -10,90 100,00 -3,70 100,00 3,40 90,14 10,60 81,06 17,70 77,59 24,90 76,20
-17,90 100,00 -10,80 100,00 -3,60 100,00 3,50 89,94 10,70 80,98 17,80 77,56 25,00 76,20
-17,80 100,00 -10,70 100,00 -3,50 100,00 3,60 89,75 10,80 80,91 17,90 77,53 25,10 76,20
-17,70 100,00 -10,60 100,00 -3,40 100,00 3,70 89,55 10,90 80,83 18,00 77,50 25,20 76,20
-17,60 100,00 -10,50 100,00 -3,30 100,00 3,80 89,37 11,00 80,76 18,10 77,47 25,30 76,20
-17,50 100,00 -10,40 100,00 -3,20 100,00 3,90 89,18 11,10 80,69 18,20 77,44 25,40 76,20
-17,40 100,00 -10,30 100,00 -3,10 100,00 4,00 89,00 11,20 80,62 18,30 77,41 25,50 76,20
-17,30 100,00 -10,20 100,00 -3,00 100,00 4,10 88,82 11,30 80,55 18,40 77,38 25,60 76,10
-17,20 100,00 -10,10 100,00 -2,90 100,00 4,20 88,64 11,40 80,48 18,50 77,35 25,70 76,10
-17,10 100,00 -10,00 100,00 -2,80 100,00 4,30 88,47 11,50 80,41 18,60 77,32 25,80 76,10
-17,00 100,00 -9,90 100,00 -2,70 100,00 4,40 88,30 11,60 80,34 18,70 77,29 25,90 76,10
-16,90 100,00 -9,80 100,00 -2,60 100,00 4,50 88,14 11,70 80,27 18,80 77,26 26,00 76,10
-16,80 100,00 -9,70 100,00 -2,50 100,00 4,60 87,97 11,80 80,21 18,90 77,23 26,10 76,10
-16,70 100,00 -9,60 100,00 -2,40 100,00 4,70 87,82 11,90 80,14 19,00 77,20 26,20 76,10
-16,60 100,00 -9,50 100,00 -2,30 100,00 4,80 87,66 12,00 80,08 19,10 77,17 26,30 76,10
-16,50 100,00 -9,40 100,00 -2,20 100,00 4,90 87,51 12,10 80,02 19,20 77,13 26,40 76,10
-16,40 100,00 -9,30 100,00 -2,10 100,00 5,00 87,36 12,20 79,96 19,30 77,10 26,50 76,10
-16,30 100,00 -9,20 100,00 -2,00 100,00 5,10 87,23 12,30 79,90 19,40 77,07 26,60 76,10
-16,20 100,00 -9,10 100,00 -1,90 100,00 5,20 87,08 12,40 79,84 19,50 77,04 26,70 76,10
-16,10 100,00 -9,00 100,00 -1,80 100,00 5,30 86,92 12,50 79,78 19,60 77,01 26,80 76,10
-16,00 100,00 -8,90 100,00 -1,70 100,00 5,40 86,77 12,60 79,72 19,70 76,98 26,90 76,10
-15,90 100,00 -8,80 100,00 -1,60 100,00 5,50 86,62 12,70 79,66 19,80 76,95 27,00 76,10
-15,80 100,00 -8,70 100,00 -1,50 100,00 5,60 86,48 12,80 79,61 19,90 76,93 27,10 76,10
-15,70 100,00 -8,60 100,00 -1,40 99,90 5,70 86,33 12,90 79,55 20,00 76,90 27,20 76,10
-15,60 100,00 -8,50 100,00 -1,30 99,80 5,80 86,19 13,00 79,50 20,10 76,88 27,30 76,10
-15,50 100,00 -8,40 100,00 -1,20 99,70 5,90 86,05 13,10 79,53 20,20 76,85 27,40 76,10
-15,40 100,00 -8,30 100,00 -1,10 99,60 6,00 85,92 13,20 79,48 20,30 76,83 27,50 76,10
-15,30 100,00 -8,20 100,00 -1,00 99,50 6,10 85,78 13,30 79,43 20,40 76,81 27,60 76,10
-15,20 100,00 -8,10 100,00 -0,90 99,44 6,20 85,65 13,40 79,39 20,50 76,79 27,70 76,10
-15,10 100,00 -8,00 100,00 -0,80 99,38 6,30 85,52 13,50 79,34 20,60 76,77 27,80 76,10
-15,00 100,00 -7,90 100,00 -0,70 99,31 6,40 85,39 13,60 79,29 20,70 76,75 27,90 76,10
-14,90 100,00 -7,80 100,00 -0,60 99,23 6,50 85,27 13,70 79,24 20,80 76,73 28,00 76,10
-14,80 100,00 -7,70 100,00 -0,50 99,14 6,60 85,14 13,80 79,19 20,90 76,72 28,10 76,10
-14,70 100,00 -7,60 100,00 -0,40 99,04 6,70 85,02 13,90 79,14 21,00 76,70 28,20 76,10
-14,60 100,00 -7,50 100,00 -0,30 98,93 6,80 84,90 14,00 79,09 21,10 76,69 28,30 76,10
-14,50 100,00 -7,40 100,00 -0,20 98,80 6,90 84,78 14,10 79,04 21,20 76,67 28,40 76,10
-14,40 100,00 -7,30 100,00 -0,10 98,66 7,00 84,66 14,20 78,99 21,30 76,66 28,50 76,10
-14,30 100,00 -7,20 100,00 0,00 98,50 7,10 84,54 14,30 78,94 21,40 76,65 28,60 76,10
-14,20 100,00 -7,10 100,00 0,10 98,32 7,20 84,42 14,40 78,89 21,50 76,64 28,70 76,00
-14,10 100,00 -7,00 100,00 0,20 98,13 7,30 84,30 14,50 78,84 21,60 76,63 28,80 76,00
-14,00 100,00 -6,90 100,00 0,30 97,91 7,40 84,19 14,60 78,80 21,70 76,62 28,90 76,00
-13,90 100,00 -6,80 100,00 0,40 97,67 7,50 84,07 14,70 78,75 21,80 76,61 29,00 76,00
-13,80 100,00 -6,70 100,00 0,50 97,41 7,60 83,96 14,80 78,70 21,90 76,61 29,10 76,00
-13,70 100,00 -6,60 100,00 0,60 97,12 7,70 83,85 14,90 78,66 22,00 76,60 29,20 76,00
-13,60 100,00 -6,50 100,00 0,70 96,81 7,80 83,73 15,00 78,61 22,10 76,60 29,30 76,00
-13,50 100,00 -6,40 100,00 0,80 96,47 7,90 83,62 15,10 78,57 22,20 76,60 29,40 76,00
-13,40 100,00 -6,30 100,00 0,90 96,10 8,00 83,51 15,20 78,53 22,30 76,60 29,50 76,00
-13,30 100,00 -6,20 100,00 1,00 95,70 8,10 83,40 15,30 78,48 22,40 76,50 29,60 76,00
-13,20 100,00 -6,10 100,00 1,10 95,44 8,20 83,28 15,40 78,44 22,50 76,50 29,70 76,00
-13,10 100,00 -6,00 100,00 1,20 95,18 8,30 83,17 15,50 78,40 22,60 76,50 29,80 76,00
-13,00 100,00 -5,90 100,00 1,30 94,93 8,40 83,06 15,60 78,37 22,70 76,40 29,90 76,00

-5,80 100,00 8,50 82,94 22,80 76,40 30,00 76,00
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Bilaga 4 – Månadsvärde av vatteninnehåll efter simuleringar 

Max Min Medel StdAv Max Min Medel StdAv Max Min Medel StdAv
jan 2,728 2,327 2,542 0,107 2,052 2,013 2,042 0,008 2,096 2,034 2,075 0,014
feb 2,574 2,379 2,459 0,060 2,054 2,038 2,045 0,004 2,096 2,063 2,074 0,007
mar 2,517 2,302 2,396 0,060 2,051 2,030 2,044 0,005 2,085 2,053 2,072 0,008
apr 2,401 2,231 2,287 0,043 2,043 1,995 2,023 0,014 2,074 2,016 2,047 0,017
maj 2,323 2,159 2,206 0,035 2,016 1,954 1,987 0,016 2,041 1,972 2,007 0,017
jun 2,231 2,130 2,175 0,023 1,990 1,950 1,974 0,012 2,014 1,964 1,992 0,014
jul 2,137 2,065 2,100 0,024 1,963 1,906 1,934 0,017 1,977 1,918 1,947 0,018
aug 2,102 2,041 2,068 0,010 1,936 1,898 1,920 0,007 1,951 1,907 1,930 0,008
sep 2,239 2,078 2,134 0,051 1,944 1,929 1,936 0,004 1,970 1,941 1,954 0,009
okt 2,319 2,147 2,203 0,044 1,955 1,940 1,947 0,004 1,984 1,957 1,969 0,007
nov 2,397 2,162 2,258 0,064 1,972 1,942 1,957 0,005 2,015 1,960 1,984 0,010
dec 2,543 2,255 2,370 0,074 1,971 1,960 1,966 0,003 2,010 1,987 2,000 0,006

Utgångsfall Avfuktning RF 71% Temp.styrning RF 71%

Max Min Medel StdAv Max Min Medel StdAv Max Min Medel StdAv
jan 2,728 2,327 2,542 0,107 2,228 2,078 2,175 0,045 2,189 2,051 2,128 0,037
feb 2,574 2,379 2,459 0,060 2,214 2,138 2,176 0,024 2,188 2,109 2,135 0,021
mar 2,517 2,302 2,396 0,060 2,194 2,109 2,155 0,025 2,156 2,086 2,122 0,018
apr 2,401 2,231 2,287 0,043 2,123 2,061 2,096 0,020 2,105 2,041 2,074 0,019
maj 2,323 2,159 2,206 0,035 2,079 2,011 2,043 0,016 2,060 1,993 2,026 0,016
jun 2,231 2,130 2,175 0,023 2,035 1,986 2,013 0,013 2,022 1,968 1,998 0,015
jul 2,137 2,065 2,100 0,024 1,996 1,936 1,964 0,018 1,980 1,919 1,948 0,018
aug 2,102 2,041 2,068 0,010 1,955 1,921 1,941 0,006 1,941 1,904 1,925 0,007
sep 2,239 2,078 2,134 0,051 1,955 1,944 1,949 0,003 1,949 1,930 1,938 0,005
okt 2,319 2,147 2,203 0,044 1,976 1,953 1,963 0,007 1,960 1,938 1,948 0,006
nov 2,397 2,162 2,258 0,064 2,035 1,962 1,998 0,018 2,021 1,943 1,976 0,016
dec 2,543 2,255 2,370 0,074 2,113 2,020 2,071 0,031 2,062 1,989 2,025 0,022

Utgångsfall Avfuktning LIM I -10 Temp.styrning LIM I -10
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Bilaga 5 – Antal styrda timmar i simuleringar 
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Bilaga 6 – Jämförelse mellan Omnisense och SMHI 
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