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Abstract 

This survey addresses the need for digital control in historical buildings, within management and 

maintenance. The report provides an overview of the devices used today for digital control, and 

how the digital control is adapted to meet the needs of the managers for historic buildings. It also 

describes different management methods, specifically in historic buildings.  

By interviewing two property managers, the most relevant needs for digital control are discussed. 

One of the managers is responsible for administration of Universitetshuset in Uppsala, who 

explains different renovations and solutions to problems that have taken place in the building. He 

also mentions which digital control that has been installed and is being used. The other manager 

works for Västerås diocese and talks about how the administration and digital control work in 

churches. 

Digital control is a relatively new technology that is being developed every year and includes 

ventilation, radiators and humidifiers which can all be controlled by using the Internet or 

applications. The goal is to lessen the human impact for managing a building, mainly through 

automation. The automation of buildings is called building management system (BMS), in short it 

is a computer-based control system. BMS monitors and controls equipment such as ventilation, 

lightning, fire- and security systems. 

The findings for the needs of digital control in historic buildings are that the managers are very 

positive towards them. They think that the specifications of the programs are fine by today's 

standard but would be pleased if the price dropped. This could be done by other companies 

releasing their own programs so that the supply would increase. But to control the climate in the 

building, which is temperature and humidity, works fine and they see no further need to change 

it.  
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HISTORISKA BYGGNADER

Populärvetenskaplig Sammanfattning

Historiska byggnader är viktigt att bevara eftersom deras kulturvärde är viktigt för samhället.

För att dessa byggnader inte ska lämnas oövervakade installeras ofta digitala styrsystem som

kan kontrollera klimatet i byggnaden. Klimatet består av den relativa fuktigheten och

temperaturen och är viktigt att kontrollera så inte material möglar och bryts ner. För att få

installera digitala styrsystem i historiska byggnader måste den som ansvarar för byggnaden

kontaktas, i många fall är detta Länsstyrelsen. Historiska byggnader är ofta skyddade av lagar

och regler som säger att man inte får ändra något i byggnaden. Detta blir problematiskt när

man vill installera stora aggregat eller riva golv för att installera golvvärme.

Digital styrning är en relativ ny teknologi som utvecklas varje år. Målet är att minska

människans fysiska arbete att förvalta en byggnad, detta genom att automatisera

driftstyrningen till byggnaden. Automatisering av en byggnad kallas för BMS som är en

akronym för building management system. BMS är ett datorbaserat kontrollsystem som styr

och övervakar enheter som ventilation, ljus, brand och säkerhetssystem. Digital styrning

består av enheter som agerar verktyg inom driften. Där kan man hitta ventilation,

värmepump, element, slingor och avfuktare. Dessa är då kopplade med olika datorprogram

och fabrikat för att kunna styras genom internet och applikationer.

För att täcka det upplevda behovet av digital styrning inom förvaltningen har olika personer

ansvariga för förvaltningen av historiska byggnader intervjuats. Respondenterna består bland

annat av en fastighetsförvaltare som arbetar med Universitetshuset och en antikvarie som

arbetar med kyrkor i Västerås stift. Respondenterna har berättat att digital styrning är viktigt

för att nå det uppfyllda behovet av förvaltningen och anser att de specifikationer som

systemen har i dagsläget fungerar bra. Antikvarien nämner att hen är positiv till utveckling av

andra program så att tillgången ökar och att fabrikaten måste sänka priset.

Nyckelord: Digital styrning, Historiska byggnader, Universitetshuset, Ny teknik,

Automatisering, BMS, Västerås stift, förvaltning
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Förkortningar och Definitioner

Förkortningar

BMS Building management system

SFV Statens fastighetsverk

IoT Internet of things

Ai Artificiell intelligens

HTTP Hypertext Transfer Protocol

BAS Building Management System

HVAC Heating, ventilation & air conditioning

ACS Access Control System

RF Relativa fuktigheten

PLC Programmable Logic Controller

DHC Dator Huvud Central

CO2 Koldioxid

Definitioner

Antikvarie En tjänsteman vid kulturmiljövårdande myndighet som

ger förslag till förvaltningen av kyrkor

Enheter Är de verktyg som berör driften (ventilation,

värmepump, element, slingor, avfuktare)

Förvaltare Någon som ansvarar för underhållet av byggnaden

Historiska byggnader Äldre byggnader som har kulturvärde

Zoom Datorprogram där man kan, genom internet, se och

prata med andra personer
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Många byggnader i Sverige har stora kulturvärden. I många fall handlar det om historiska

byggnader vars historia sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden, där bland annat kyrkor

och slott står i fokus. Att skapa nya lösningar och innovationer för ett hållbart och långsiktigt

underhåll är aktuellt eftersom byggnaderna bryts ner med tiden. Lösningarna som ska uppnås,

är att kunna minska nedbrytningen av dessa kulturarv, så att fortsatta generationer ska kunna

ta del av de byggnader som har haft inverkan på samhället.

I dagsläget består de mest effektiva lösningarna för att förhindra nedbrytningen, av olika

digitala styrsystem. Vissa byggnader kan vara väldigt gamla och olika svårigheter kan uppstå

när ett digitalt system ska installeras. Dessa svårigheter är när lagar och skyddsföreskrifter

om ändring av historiska byggnader är strikta och styr över vilka renovering som får göras i

byggnaden.

Digital styrning är att kunna övervaka klimatet och styra en byggnads enheter för att reglera

olika parametrar. Regleringen sker enkelt via en applikation i mobilen, samt webbplatser på

internet.

Detta arbete ska bidra till en förstudie inom forskningsprojektet ‘’Digitaliseringsramverk för

energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader’’ som leds av professor

Shaofang Gong vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

1.2 Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka vilka enheter som styrs digitalt både i Universitetshuset

och kyrkor i Västerås stift. Det undersöks även om det finns ett behov av en utökad möjlighet

för den digitala styrningen. Genom intervju av en förvaltare och en antikvarie kan det

upplevda behovet kring digital styrning förklaras. Begreppet historiska byggnader i detta

1



arbete avser byggnader som har utpekade kulturvärden och som på grund av detta kan vara

skyddade av svensk lagstiftning.

1.3 Frågeställning

1. Vilka behov av digital styrning finns hos de som förvaltar historiska byggnader?

2. Vilka enheter styrs digitalt inom förvaltning av historiska byggnader?

3. Hur kan den digitala styrningen anpassas till att uppfylla fastighetsförvaltarnas

upplevda behov?

1.4 Avgränsning

Rapporten avgränsas genom att undersöka behovet av digital styrning hos två förvaltare som

båda arbetar med historiska byggnader. Den första förvaltaren är Statens fastighetsverk (SFV)

som ansvarar för flertal byggnader, denna rapport fokuserar på Universitetshuset i Uppsala.

Den andra förvaltaren är Västerås stift, som tillhör Svenska kyrkan. Västerås stift förvaltar

196 kyrkor och kommer ge generella redogörelser för förvaltningen av dessa.

2. Metod/Material

Metoderna som används för att genomföra denna studie är en litteraturstudie med inriktning

mot förvaltning av byggnader samt intervjuer av aktörer inom förvaltning och forskning.

Litteraturstudien omfattade en genomgång av forskningsfältet digital styrning av byggnader.

Databaser som använts vid sökning har varit Google scholar, DiVA och ScienceDirect. För

beskrivningar av system för digital styrning har företagssidor används som källor. Dessutom

har lagar och regler som omfattar förvaltning av byggnader använts.

Respondenterna valdes ut för att de arbetar med historiska byggnader. Intervjuerna utförs

genom ett semistrukturerat tillvägagångssätt, vilket innebär att frågorna utgår från

frågeområdet, men är inte exakta och detaljerade [1]. De frågor som används är breda, vilket

leder till att samtalet flyter på naturligt och att den intervjuade styr samtalet till en viss

utsträckning. Detta framhäver deras egna perspektiv på ämnet. När intervjun är avslutad,
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lyssnas den igenom ett flertal gånger och all relevant information antecknas för att sedan

färdigställas i rapporten.

De olika respondenterna hittas genom en googlesökning av historiska byggnader i Sverige,

främst Uppsala. Vid en byggnad av intresse kontaktas personen med koppling till byggnaden

via mejl. Mejlet bestod av frågor kring förvaltning och digitala styrsystem samt en inbjudan

till intervju. Om personen svarar och visar intresse, bokas ett möte via Zoom. Alla intervjuer

sker genom programmet Zoom, där funktionen “spela in möte” används.

Den första intervjun är med en förvaltare vid namn Bengt Skoglund som arbetar åt Statens

fastighetsverk. Skoglund ger en större inblick kring behovet av den digitala styrning, som

Universitetshuset har. Skoglund har arbetat som förvaltare för Universitetshuset i fem år och

har varit delaktig under renovering av byggnaden. Skoglund beskriver historien bakom

Universitetshuset samt går igenom hur renoveringen skedde. Renoveringen skedde för att

göra Universitetshuset mer besöksvänligt samt modernt och omfattade el, tillgänglighet,

belysning och akustik.

Anna Hamberg, doktorand i konstvetenskap med inriktning arkitekturhistoria samt anställd

som antikvarie vid Museum Gustavianum, kompletterar fallstudien med en historisk

bakgrund samt bilder. Universitetshuset är en historisk byggnad, vilket gör det intressant att

ta reda på hur och varför den byggdes. Det stärker syftena som byggnaden används för idag

men också för att förstå historien kring ett sådant centralt byggverk. Denna kunskap leder till

en förståelse till varför man förvaltar och bevarar den i den utsträckning man gör.

För att få en inblick i andra historiska byggnader, kontaktades Västerås stift där antikvarien

Mikael Karlsson Aili och ingenjören Johan Stråhle arbetar. Karlsson Aili och Stråhle

intervjuas utifrån kyrkornas behov av förvaltning samt vad för digital styrning som installeras

i kyrkor. Västerås stift är en del av Svenska kyrkan och förvaltar kyrkor som ligger i

landskapen Dalarna och Västmanland. Kyrkor präglas av tradition med en lång historia och

förvaltas och underhålls regelbundet för att bevara dess kulturarv.
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För att få en forskares perspektiv kring digital styrning, kontaktas och intervjuas Tor

Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet. Broström arbetar som forskare inom

inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Broström

berättar om vilken typ av digital styrning som används i kyrkor, samt alternativ på den

digitala styrningens funktion.

2.1 Intervjufrågor

Frågorna presenteras här för att visa vad fallstudien grundar sig på, den tar inte hänsyn till

följdfrågor et cetera. Den semistrukturerade intervjun till förvaltaren använder mallen som

kan ses i tabell 1. Intervjufrågorna till forskaren använder mallen som kan ses i tabell 2.

Tabell 1. Intervjufrågor till förvaltare

1. Hur länge har ni förvaltat byggnaden?

2. Hur går förvaltningen till idag?

3. Vilka behov har byggnaden?

4. Använder ni något digitalt styrsystem?

5. Hur fungerade det styrsystemet?

Tabell 2. Intervjufrågor till forskare

1. Vilket är det vanligaste behoven av kulturhistoriska byggnader, t.e.x kyrkor.

2. Vilka parametrar är det man mäter?

3. Vilka är riskerna med digital styrning?

4. Vilka är de utökade möjligheterna med digital styrning?

3. Förvaltning av byggnader

För att underlätta förståelsen kring förvaltning av byggnader förklaras fastighetsförvaltning

och systematisk fastighetsförvaltning. Förståelse kring den digitala styrningen, ges genom en

inblick i Internet Of Things (IoT), Building Management System (BMS) och Artificiell

intelligens (Ai). Utmaningar och risker förklaras för att få en inblick i svårigheter med

installationen av digital styrning.
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3.1 Fastighetsförvaltning

Förvaltning per definition innebär “att sköta eller administrera något för någon annans

räkning” [2]. Fastighetsförvaltning är den drift och underhåll en fastighet behöver för att

fungera optimalt. Fastighetsförvaltning består av 5 punkter, vilka är: övervakning, underhåll,

sanering, tekniska installationer och förberedande inför nödsituationer [3].

Förvaltning av fastigheter utförs vanligen av fastighetsägare men också av företag som

arbetar inom fastighetsförvaltning. I de flesta fall delas fastighetsförvaltningen upp i tre olika

områden, ekonomisk-, administrativ- och teknisk förvaltning [3]. Den ekonomiska

förvaltningen berör: budgetering, omförhandling och redovisning. Administrativ förvaltning

berör hyresgästerna inom områden som: hyresaviseringar, hyresförhandlingar och att agera

som en kontaktperson. Den tekniska förvaltningen fokuserar på: renovering, installationer

och reparationer [3]. Utöver det nämnda, har de tre områdena kopplingar till

fastighetsjuridiska arbetsuppgifter, vilket leder till att förvaltaren måste ha god kunskap i

lagar, avtal och bestämmelser [4].

3.2 Systematisk fastighetsförvaltning

Systematisk fastighetsförvaltning är en planenlig förvaltning, som steg för steg går efter en

uppsatt förvaltningsplan. Förvaltningsplanen hjälper att planera för det kommande

verksamhetsåret.

En central aspekt av en förvaltningsplan är att ha ett systematiskt tillvägagångssätt som

planerar för underhåll och reparationer. Genom att upprätta en underhållsplan skapas en

översikt kring åtgärder som behöver utföras i närtid, men också i framtiden [5]. En

underhållsplan omfattar generellt 10 till 30 år framåt i tiden. En långsiktig underhållsplan

leder till en kontrollerad översikt av underhållskostnader. Underhållsplanen täcker de

planerade underhållen som fasadmålning, stamspolning och fönsterbyte et cetera.

Oförutsägbara händelser räknas inte med i planen. [6]
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Fastigheter består av material, installationer och byggnadsdelar som åldras med tiden. De

skiljer sig åt, i hur ofta de behöver underhållas. Regelbunden negligering av åtgärder leder till

problem, som kommer att leda till att dessa komponenter bryts ner. Konsekvenser som

mögeltillväxt och diverse reparationer kan bli stora kostnader för fastighetsägaren. Om

tekniska aspekter som ventilation inte underhålls, ökar risken för en sämre inomhusmiljö [6].

En väl utförd underhållsplan minskar ofta driftkostnader för byggnader, eftersom det minskar

riskerna för oförutsägbara reparationer samt kostnader för upphandlingar [7].

En underhållsplan upprättas vanligtvis i ett webbaserat underhållsverktyg. Fastighetsägare har

möjlighet att se över åtgärderna och de kostnader som ingår, ett exempel kan ses i figur 1.

Figur 1: Webbaserat underhållsverktyg taget från planima som visar den totala planerade

kostnaden för underhåll per år.

Underhållsplanen används dels för den ekonomiska aspekten, samt att den hjälper

fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att följa lagen.

Bostadsrättslagen 9 kap 5 § punkt 7 [8]

Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om grunderna för

avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus.
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Plan - och Bygglagen 8 kap 14 § [9]

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess

utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk,

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda

värdena bevaras. En anordning för ett syfte som avses i 4 § 2–4, 6 eller 8, ska

hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

3.3 Internet of Things

Internet of things, ger en inblick kring hur enheter kan kopplas upp till ett nätverk för att

styras digitalt.

IoT är ett nätverk där fysiska och virtuella objekt och enheter ska kunna kommunicera både

med varandra och internet. För att kunna samla in datan behöver enheter vara kopplade med

sensorer, mjukvara och elektronik. Dataöverföringen uppnås genom att koppla upp till

enhetens lokala nätverk eller internet [10].

På grund av teknologins tillväxt har populariteten av IoT ökat. När IoT uppkom (2009), fanns

10 miljarder enheter uppkopplade. Under 2020 tror man att det kommer finnas mer än 50

miljarder enheter vilket beror på nya teknologiska förbättringar [10].

● Mindre, tåligare och starkare sensorer. Nya sensorer blir mindre och mindre, vilket

skapar möjligheten att placeras i små ytor och tuffare miljöer.

● Ökad effektivitet. Batterier krävs för att den trådlösa sammankopplingen mellan

enheter, ska kunna arbeta. På grund av detta behövs effektivare processorer och

kommunikationsteknologi. En av de viktigaste aspekterna är att minska

energikonsumtionen av apparaterna. För att lyckas med detta arbetar sensorerna i ett
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snålt energiläge. Enheterna sover tills ett meddelande behöver genereras och när

meddelandet är skickat stänger enheten ner sig igen.

● Lägre produktionskostnad. Förbättringarna i teknologin och mass

produktionsmöjligheter, leder till lägre kostnader för konsumenter [10].

Att applicera sensorer på en elektronisk eller mekanisk enhet, skapar möjligheten att kunna

styra allt. På grund av detta är IoT också definierad som interaktionen med “vad som helst,

när som helst och var som helst” [10].

Datan som samlas in från enheter överförs till trådlösa protokoll som bluetooth, Zigbee och

LoraWan. Signalen övergår sedan till en gateway, vilket kan vara en router som tar åt sig

datan. Routern skickar sedan datan genom Hypertext Transfer Protocol (HTTP) till internet

[11].

3.4 Building management systems

Building management system, även kallat building automation system (BAS), är ett

datorbaserat kontrollsystem. Genom att använda ett intelligent mikroprocessbaserat

kontrollnätverk, kan man styra en byggnads elektroniska enheter som: ventilation, ljus,

brandlarm och säkerhetssystem [12].

BMS kan delas upp i två olika huvuddelar, ena består av heating ventilation and air

conditioning (HVAC) och den andra är Access control system (ACS).

HVAC refererar till system som styr luftflödet mellan inom- och utomhusluften. System som

kontrollerar uppvärmning och kylning av en byggnad innefattas också. HVAC kan filtrera

och rengöra inomhusluften samt reglera luftfuktigheten för att skapa en trivsam miljö att bo i

[13].

ACS berör säkerhetssystem för fastigheter. Systemet motverkar att obehöriga personer får

tillträde till fastigheten. Användning av “icke-intelligenta program”, som PIN-kod och

kortläsare, används ofta eftersom priset är lägre. Dyrare och bättre utrustning innefattar

ögonscanning och fingeravtryck [12].
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BMS är också uppdelat i tre olika nivåer vilka är: se figur 2.

Figur 2. BMS system i olika nivåer

Field level. Innebär alla de fysiska enheter under HVAC och ACS. HVAC består av sensorer

som mäter CO2 samt temperaturen. Fläktar och värmepannor berörs. Inom ACS handlar det

om övervakning, där kameror, kortläsare och kontroll av dörrar innefattas.

Automation level. Fläktar, värmepannor och sensorer kommunicerar datan vidare till en

gateway, som sedan skickar signaler genom en brandvägg, till Internet. Kontrollen av

automatiseringen handlar om övervakning, där signalerna skickas till en Webbläsare samt

server. Därefter skickas signalerna till en brandvägg för att sedan skickas ut till Internet.

Management level. Denna nivå innehåller Internet, brandvägg, servers och webbläsare [12].

Genom att logga olika parametrar som temperatur, relativa fuktigheten (RF) och luftflödet,

leder till en bättre förståelse kring hur byggnaden mår. Loggning innebär att data sparas och

kan användas för att förstå hur man anpassar sig till diverse åtgärder som uppkommer.

Möjligheten att bestämma gränsvärden för parametrar baserat på den historiska datan
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(loggningen), gör att diverse BMS-styrda enheter kan justera sig och skapa en mer effektiv

automation.

BMS används också för brandsäkerhet i olika byggnader. T.ex. kan hissar åka ned till

bottenplan för att minska risken att någon blir skadad. Detta sker per automatik, utan att

personal behöver vara på plats [14].

3.5 Artificiell intelligens

Artificiell intelligens innebär att mjukvara använder sig av kognitiva funktioner, där

programmet utvecklas själv och lär sig av tidigare erfarenheter [15].

Syftet är att AI kommer in i arbeten där man tidigare haft behov av mänskligt tänkande och

manuell styrning. Genom att planera en sekvens av handlingar underlättar programmet

förvaltningen utan utomstående inverkan. Under förvaltning av byggnader kan AI se över

klimatet i byggnaden och automatisera förvaltningen. Systemet har full kontroll av att ändra

luftfuktigheten, temperaturen och klimatet. När man först installerar AI använder systemet

sig av olika parametrar som ska agera som riktlinjer. Efter ett antal veckor av loggning kan

AI-systemet anta hur många personer som kommer vara i byggnaden under en viss tidpunkt

och systemet räknar då ut optimala förutsättningarna för byggnaden och besökare [16].

Därefter kan systemet ställa in klimatet i förväg så att både besökaren samt förvaltaren

kommer att vara nöjda [17].

3.6 Utmaningar vid förvaltning av historiska byggnader

Det finns en skillnad på att förvalta kulturhistoriska byggnader i jämförelse med modernare

byggnader. I de mer moderna byggnaderna använder man sig av förvaltningsmetoder som

sällan går att applicera på kulturhistoriska byggnader. Förvaltningsmetoderna blir svårare,

eftersom det krävs ofta ett godkännande av Länsstyrelsen när rivning av innerväggar samt

stommen ska ske. Det är ofta Länsstyrelsen som ger godkännande på om enheter som

använder sensorer och ändrar byggnadens utseende, får installeras. Länsstyrelsen kontrollerar

att kulturmiljölagen följs och har det slutliga ordet under förändringar [18].
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Behoven vid förvaltning av historiska byggnader berör ofta kontroll av temperatur och

luftfuktighet. Kulturbyggnader som inte brukas regelbundet har dock, i många fall, inte en

klimatkontroll [19]. I dessa byggnader kommer inomhusklimatet att påverkas direkt av

utomhusklimatet, där stora förändringar i klimatet kan påverka byggnaden på ett negativt sätt.

Skador som sker inne i byggnaden är i många fall relaterade till växlande inomhusklimat

[19].

3.6.1 Luftfuktighet och temperatur

När det kommer till mögelrelaterade skador är det viktigt att kunna kontrollera

luftfuktigheten och temperaturen. För att mögel ska frodas behövs aspekterna: värme, fukt,

näring och tid. Den RF är den främsta faktorn om byggnadsmaterial som t.ex. trä kommer att

dra åt sig vatten, vilket kan leda till mögelproblem. Förebyggande åtgärder är viktigt,

eftersom metoder som kan helt ta bort diverse toxiner inte finns. Idealet för mögeltillväxt är

en temperaturnivå kring 25-30 °C, förutsatt att de andra aspekterna uppstår [19].

Regelbunden luftfuktighets kontroll och åtgärda problem i gamla byggnader är viktigt,

eftersom det minskar risken att det formas mögel. För att kunna sänka den RF används

“värmetillförsel” d.v.s att man ökar temperaturen i luften eller att man använder en

luftavfuktare (vilket sänker vattenhalten i luften) [20].

En lägre relativ fuktighet är inte alltid bättre. Mätningar utförda på ouppvärmda medeltida

stenkyrkor uppgav en relativ luftfuktighet som kan ligga så högt som cirka 80 %, där

förändringar sker långsamt [21]. En annan mätning gjordes på kontinuerligt uppvärmda

kyrkor där den RF kunde sjunka så lågt som 30 %. Det kan allvarligt skada interiören och

inventarierna på byggnaden, som då kan torka ut [21]. Ett värde som används i museer, och

som även kan appliceras i kyrkobyggnader, är en relativ luftfuktighet på 50 % [21]. En

åtgärd som används i kyrkor är att sänka temperaturen under vintern, för att få en högre

relativ fuktighet och undvika att föremål i kyrkan inte ska bli torra. Temperaturen kommer

enbart höjas när kyrkorna ska brukas [21]. Det finns många faktorer som avgör hur den RF

ska hanteras, t.ex. hur ofta kyrkan används, vilka ömtåliga föremål som finns och var kyrkan
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ligger geografiskt [21]. Detta sätter krav på att använda sig av smarta lösningar där

uppvärmningen av byggnaden sker snabbt när den ska brukas. Endast luften i byggnaden blir

varm och hinner inte påverka temperatur- och fuktighetsförhållandena av inventarier [21].

Sedan är det viktigt att sänka temperaturen när byggnaden inte brukas, för att öka den RF.

3.7 Risker med digital styrning

Det finns risker med att ersätta manuella styrsystem med digitala styrsystem vid förvaltning

av historiska byggnader. Digitala styrningen av diverse enheter i en fastighet, leder till ökade

risker för internetattacker. Sjukhus är en byggnad som ibland utsätts för dessa internetattacker

och kan tvingas betala de kriminella som har tagit sig in på systemet. Nedstängning av el,

vatten, gas, syre är vanliga hot som sjukhus tar emot [22].

4. Fallstudier

Fallstudierna består av två olika studieobjekt, Universitetshuset och Kyrkorna i Västerås stift.

Den första fallstudien handlar om förvaltningen av en byggnad och den andra fallstudien

handlar om förvaltningen kring kyrkor. Informationen från de båda fallstudierna täcker olika

förutsättningar som historiska byggnader har och är framtaget från intervjuerna. Därefter kan

slutsatsen kring de upplevda behoven av digitala styrsystem upprättas och redogöra hur det

används i verkligheten.

4.1 Fallstudie 1

4.1.1 Universitetshuset i Uppsala

Fallstudiens byggnad är Universitetshuset och valdes eftersom det är en central och viktig

byggnad i Uppsala. Byggnaden är gammal och har varit med om många renoveringar, som på

senare tid har varit mer moderna. Under de mer moderna renoveringarna installerades ett

flertal digitala styrsystem för förvaltning och underhåll.

Fördelarna med att ha Universitetshuset som en fallstudie är att byggnaden är gammal och

har en rik historia bakom sig. Detta tillsammans med att Universitetshuset fortfarande är

viktigt för Uppsala, betyder att det finns mycket information att hitta online samt att många
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personer besitter kunskap om byggnaden. De tekniska beskrivningarna av den digitala

styrningen framgår, vilket underlättar förståelsen av vilka åtgärder som ska göras när olika

situationer uppstår. Universitetshuset är en del av Uppsala Universitet och är öppen för

allmänheten, vilket betyder att det är fri tillgång till byggnaden.

Nackdelarna sker med begränsningarna Universitetshuset har infört avseende tillgängligheten

till lokalerna, mestadels på grund av Covid-19. Covid-19 är ett virus som spreds under våren

pandemiskt och leder till många åtgärder och begränsningar. Dörrarna i Universitetshuset

stod låsta under våren, vilket förhindrade en rundtur i byggnaden som hade gett grund för mer

detaljerade frågor. Mötet med förvaltaren skedde online för att förhindra smittspridning.

För att få en inblick i hur Universitetshuset ser ut, finns figur 3 som visar huvudentrén 2011.

Figur 3: Universitetshuset huvudentré. Bilden är godkänd för publicering av David Castor..

4.1.2 Tillkomst och historia

Universitetshuset byggdes för att vara en lokal där alla personer som var involverade i

Uppsala Universitet skulle få plats. Totalt kunde 2000 personer vistas i byggnaden; studenter,

administration, ledning och lärare. För att designa byggnaden, hölls en arkitekttävling där

elva bidrag lämnades in. Herman Teodor Holmgren vann, och det var hans förslag som

bildade grunden för hur Universitetshuset ser ut i dagsläget [23].
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Byggnaden var planerad att invigas vid Uppsala Universitets 400-årsjubileum år 1877, men

grundstenen lades inte förrän 1879. Det var planerat att byggtiden skulle vara 4 år, men hårda

vintrar och oenighet om byggmaterial förlängde tiden med ytterligare 4 år. Detta ledde till att

byggnaden stod färdigställd och invigdes år 1887, 10 år senare än planerat (se figur 4) [23].

Figur 4: Invigning av Universitetshuset 1887. Bilden är godkänd för publicering av Ostis

Fotografi Atelier, Henri.

Universitetshuset blev ett statligt byggnadsminne under 1935, eftersom den hade en

välbevarad 1800-tals miljö. Arkitekturen är gammal, möbler, konst och inredning är i

originalskick. Eftersom Universitetshuset är ett byggnadsminne ska originalmöbler bevaras

och får inte bytas ut. Ett exempel är aulans originala bänkar, medan lärosalarna är tillåtna att

renoveras (se figur 5 och 6). Under mitten på 1960-talet förvaltade byggnadsstyrelsen

Universitetshuset. Vid 1993 avvecklades styrelsen och delade upp sig i mindre enheter: SFV,

Vasakronan och Akademiska hus. SFV tog över det byggnadsbestånd som ansågs ha ett

särskilt kulturhistoriskt värde, däribland Universitetshuset, samt byggnationer som behövde
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varsam förvaltning. Universitetshuset är ett statligt byggnadsminne vilket kortfattat var det

starkaste kulturhistoriska skydd en byggnad kunde ha [23][24].

Figur 5: Skyddsföreskrifter för Universitetshuset(1993) Bilden är godkänd för publicering av

Anna Hamberg.
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Figur 6: Universitetshuset planlösning våning 1. Bilden är godkänd för publicering av Anna

Hamberg.

Universitetshuset har undergått ett antal renoveringar, där det första skedde under 1906 och

var indragning av el. Under 1939 genomfördes en mer omfattande renovering. 1956 gjordes

brandåtgärder. Inför Uppsala Universitets 500-årsjubileum (1977), skedde en stor renovering,

då delar av fasaden och ytskiktet inomhus byttes ut. Mellan åren 1996 - 2001 renoverade SFV

Universitetshuset omfattande. De arbetade då med att modernisera lärosalarna med ny

ventilation, belysning och el. På senare tid har digitala styrsystem installerats för att

underlätta förvaltningen av byggnaden [23][24].

4.1.3 Byggnadsteknisk beskrivning

SFV ansvarar för byggnadens underhåll och tekniska drift, vilket omfattar insidan samt

utsidan av byggnaden. Den invändiga driften berör ventilationssystem samt elsystem, medan

den utvändiga driften innefattar byggnadens belysning. Kostnaden för den installerade

utrustningen och driften av AV-teknik samt datanät står hyresgästen Uppsala universitet själv

för. Beroende på personantalet i Universitetshuset är behovet för driftstyrning olika.

Universitetshuset rymmer upp till 2000 personer i aulan och under natten står den tom. Det är

viktigt att kunna balansera ett bra klimat med energibesparing, vilket blir svårt när det kan bli

hastiga förändringar i personantal. Vid föreställningar i aulan (se figur 7) kan det ta 30

minuter för 2000 personer att komma in i Universitetshuset. Utmaningen är att åtgärda den

dåliga luften och höga värmen som uppstår vid en stor personbelastning [24].
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Figur 7: Föreställning i aulan.  Bilden är godkänd för publicering av Uppsala-bild.

...även om det är kallt ute ser man stor skillnad i temperaturen i försalen (se figur 8),

när 2000 personer kommer in. Det blir dålig luft, senare blir det för varmt, det blir lite

olika, beror på vädret utomhus. [...] Vid pauser för evenemang ska man vädra. Vi kan

räkna på vad en människa släpper ifrån och det är 2000 människor. Många är varma

och man rör sig mycket. Personer på scenen finns också. Belysning och annan

teknisk utrustning som avger värme. Alla dessa saker tillsammans skapar ganska

snabba förlopp just i aulan.[24. Skoglund]
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Figur 8: Éntrehallen Universitetshuset (1891). Bilden är godkänd för publicering av

Uppsala-bild.

Universitetshusets entréhall består av ett 18 meter högt invändigt tak, vilket ställer till det

med klimatet och energibesparingen. När 2000 personer ska ta sig in i Universitetshuset och

dörrarna öppnas, kommer stigkrafter att sättas igång. Stigkrafter är när den varma

temperaturen stiger, vilket kommer att märkas av mer under vintertid eftersom

temperaturskillnaden mellan utom- och inomhusluften är större då än på andra delar av året.

Universitetshuset får högre stigkrafter på grund av takets höjd och det leder till problem inom

drag och temperatur, vilket inte är behaglig för komforten. Universitetshuset har också ett

problem med otätheter i byggnandsskalet och i kombination med stigkrafterna leder det till

ytterligare drag. För att förhindra detta har man ett övertryck i byggnaden, detta förebygger

att luft kommer in genom springor i fönster och väggar. Övertrycket minskar insuget som

uppstår när man öppnar dörrarna [24].
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Från början av september till slutet av maj är Universitetshuset under fullt bruk, vilket skapar

oförutsägbart personantal och leder till svårigheter med användning av ett tidsschema. Utan

ett tidsschema blir energibesparingen mer komplex eftersom man inte kan planera utifrån

specifika tider.

Det ställer till det för energiförbrukningen, det är svårt att köra på en klocka. I ett

kontorshus så vet man ju efter ett tag, hyresgästerna är nöjda man har funnit varandra

med tider och så startar man ventilationen, med de tiderna. En halvtimme - en timme

före folk kommer har man full ventilation. Det här huset är lite svårare, en dag i

veckan kan det vara 2000 personer och de andra dagarna 200 personer per dag. [...]

Där har vi försökt jobba genom att mäta både temperatur och CO2. [24. Skoglund]

4.1.4 Digitalt förvaltningssystem

Universitetshuset använder en digital styrning av ett tilluftsaggregat, för att åtgärda dålig luft,

temperaturen och stigkrafterna. För att styra tilluftsaggregatet används en Programmable

Logic Controller (PLC) och en Dator Huvud Central (DHC). PLC är en programmerbar

styrenhet, DHC är ett överordnat system som samlar datan från PLC:n. DHC:n presenterar i

sin tur datan i form av driftbilder, larmlistor och trendloggar, vilket gör det användarvänligt.

Styrningen av tilluftsaggregatet startar och regleras vid olika uppsatta parametrar. I PLC:n har

man skrivit in intervaller som parametrarna inte ska över- eller understiga. Parametrarna som

tilluftsaggregatet styr är temperaturen, koldioxidhalten, till- och frånluft. Systemet har också

ett brandsystem som stänger av aggregatet automatiskt vid brand. Systemet stänger också ned

spjällen, som finns monterade på ventilationskanalerna, för att förhindra spridning av rök och

brand.

Fabrikatet för den digitala styrningen är Larmia. Via internet gör Larmia det möjligt att skapa

förändringar, omprogrammeringar och loggföljning.

Styrsystemet får mätvärden av sensorer som är utsatta i byggnaden. Sensorerna finns också i

ventilationsaggregat och mäter från- och tilluft. När Universitetshuset har mer frånluft än

tilluft uppstår undertryck i byggnaden. Det leder till att stigkrafter ökar och att risken för
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radon, mögel och fukt ökar. Detta sker på grund av undertrycket eftersom det gör det lättare

för fukt, luft och radon att sugas in i byggnadsskalet, fukten leder i sin tur till en ökad risk för

mögel. Genom mätvärdena som PLC:n tar upp, kan frånluften kontrolleras och risken för

diverse problem minskar [24].

4.1.5 Teknisk beskrivning

Tekniken för digital styrning av tilluftsaggregatet beskrivs i aulan och entréhallen. För att se

över tilluftsaggregatet se figur 9, som beskriver hur systemet ser ut i aulan.

Figur 9: Driftkort över Aula, (Blå = tilluft, Röd = uppvärmd tilluft, Gul = frånluft). Bilden är

godkänd för publicering av Bengt Skoglund.

Systemet i aulan anpassar fläktens flöde till aktuell personbelastning. Detta sker automatiskt

och spar energi som annars skulle förbrukas. Genom att mäta koldioxidhalten (CO2) i aulan

uppskattar man hur många personer som befinner sig i Universitetshuset. Vid större

evenemang med många personer ökar CO2-halten, och är en indikator på dålig luft och att

temperaturen kommer att öka. Styrningen sker genom att följa det inställda gränsvärdet som

står i PLC:n. När CO2-halten överstiger det inställda gränsvärdet kommer till- och frånluften

att öka, och sänka tilluftstemperaturen. Vid fall där det är en låg personbelastning är det
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svalare i aulan och leder till att flödet istället minskas och temperaturen ökar med hjälp av

värmepumpen [24].

Vid brand stannar systemets fläktar och spjällen för till- och frånluft stängs ner för att

förhindra syre till branden. Den farliga gasen stiger till det höga taket i aulan och därför

behöver inte aulan utrustas med rökgasfläktar. När det externa larmet som är kopplad till

PLC:n återgår till sitt normala läge sker en automatisk återstart av de stängda spjällen och de

stoppade fläktarna.

Tilluftsaggregat över entréhall i figur 10.

Figur 10: Driftkort över Entrehall, Förråd, Personalentré. (Blå = tilluft, Röd = uppvärmd

tilluft, Gul = frånluft).  Bilden är godkänd för publicering av Bengt Skoglund.

Systemet i entréhallen har en cirkulering av värme. Detta system använder sig av nattdrift där

spjällen ST1 stänger igen och frånlutsfläktarna stängs av. Genom att öppna ST2 kan systemet

cirkulera värmen och återanvända den redan uppvärmda luften. Vid dagtid justerar systemet

automatisk om sig, öppnar spjällen ST1, stänger igen ST2 och frånlutsfläktarna sätts på.
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För att reglera temperaturen, har systemet tillsatt en min- och max begränsning i PLC:n. När

temperaturen går under det inställda värdet, startar värmepumpen (P1) för ökning av

temperatur. Under sommartid när temperaturerna är höga stänger pumpen av sig. Vid högre

temperaturer ökar tilluften för att sänka temperaturen.

Vid brand kommer spjällen ST1-ST2 att stängas av och alla fläktar stoppas. Det som skiljer

éntrehallen mot aulan, är att éntrehallens system har rökgasfläktar, som startar för att ta bort

farlig gas, vilket leder till fria utrymningsvägar. När brandlarmet som är kopplat till PLC:n

återgår till sitt normala läge, sker en automatisk återstart av de stängda/öppna spjällen och de

stoppade/startade fläktarna [24].

SFV anser att styrsystemet fungerar bra i dagsläget och att det inte behövs någon utveckling

av systemet.

4.2 Fallstudie 2

4.2.1 Västerås stift

Den andra fallstudien berör Västerås stift, som ansvarar för 196 kyrkor runt om i Svealand,

samt kommentarer och tillägg från forskaren Tor Broström. Västerås stift informerar kring

förvaltningen av kyrkor och förklarar vad behovet av digital styrning är för kyrkor. Den

anställda antikvarien till Västerås stift berättar även om diverse lagar som förvaltaren av

kyrkor måste upprätthålla.

Fördelarna med att ha Västerås stift som fallstudie är deras breda kunskap om historiska

byggnader, främst kyrkor. Stiftet kunde enkelt beskriva hur de flesta kyrkor förvaltas och om

det fanns något utstickande som var värt att ta upp.

Svårigheterna och nackdelarna skedde när det gällde detaljer och teknisk beskrivning kring

det digitala styrsystemet. Eftersom olika kyrkor har olika behov ges en generell bild av vilka

styrsystem som används och blir därför svårt att jämföra med den andra fallstudien.
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I figur 11 visas en av de kyrkorna Västerås stift förvaltar.

Figur 11: Bro Kyrka, Västerås stift.  Bilden är godkänd för publicering av Zeth Johansson.

4.2.2 Lagar vid förvaltning

Västerås stift arbetar med att stödja församlingar inom förvaltning av kyrkor. Stiftet ansvarar

för 196 kyrkor, varav 180 är skyddad. Skyddade kyrkor innefattar de kyrkor som är byggda

innan 1940 och som är skyddade enligt kulturmiljölagen 4 kap. 3 §.

Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången

av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. I

fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller

ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och

interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av

dess färgsättning. I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av

tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler,

andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten

gestaltning av vegetationen. Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är
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skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse

hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. Lag (2017:562) [25].

4.2.3 Förvaltning

RF är det viktigaste när man pratar om förvaltning av kyrkor. Beroende på vad den RF

uppgår till, kan konsekvenser som: mögel, röta och torka uppstå. Mögelrisk uppstår normalt

när den RF överstiger gränsvärdet 70 %, men det kräver också andra faktorer som värme,

näring och tid.

En kombination mellan temperatur och relativ fuktighet skapar förutsättningar för

mögeltillväxt och även andra svampar som röta[...] med tanke på träföremål och andra

konstverk som kan finnas i kyrkan vill man inte att relativ fuktighet varierar för mycket och

att det inte varierar för snabbt. [...] man sätter ett börvärde och säger att det inte får vara över

70 % eller 75 % med tanke på mögeltillväxt [26. Aili och Ståhl].

Äldre kyrkor är inte byggda för att värmas upp. Ursprungstanken var att kyrkorna skulle vara

ouppvärmda byggnader som besöktes en gång i veckan, ofta söndagar. Samband mellan

uppvärmning av kyrkor och skador som uppstår som en konsekvens är tydligt. När isolering

av kyrkor skedde, började fukt- och mögelproblem uppkomma. Idag förväntas det att kyrkor

som är i bruk är uppvärmda med hjälp av radiatorer och golvvärme. Västerås stift arbetar

mycket med att förhindra de problemen som uppstår när man värmer kyrkorna, vilket är

mögel och fuktbaserade.

En bra balans av den RF är viktig för kyrkor. Om kyrkorna värms upp under vintertid blir de

torrare. I Västerås, där klimatet är torrare än andra delar av Sverige, har kyrkorna en ökad

risk av torkskador. Problem med torkskador är sprickbildning i tavlor samt att målarfärgen i

trä spricker vid en kontinuerlig låg relativ fuktighet. Undvikande av torkskador för kyrkor

sker genom att sänka temperaturen till 10 °C när de står tomma. Skillnaden är kyrkor som har

problem med låga värden av den RF, då sänks temperaturen ytterligare, ner till 6-7 °C.

Temperatursänkningen sker under det årliga uppehållet av förrättningar, som är en paus på

verksamheten i kyrkan. Västerås stift har ansvar att sänka energikostnaderna, därför är det

rekommenderat att temperaturen ska hållas låg året runt. Vid andra stora byggnader, där
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torkan är ett problem, löser man det genom att installera ett befuktningsaggregat. Problemet

med ett befuktningsaggregat i kyrkor är att den ofta är för stor och förstör byggnadens

utseende, därför vill man använda sig av andra lösningar [26].

4.2.4 Digitalt förvaltningssystem

Digital styrning vid förvaltning av kyrkorna i Västerås stift innebär styrning av klimatet samt

klimatloggning. Klimatloggningen övervakar temperatur och den RF genom att mäta och

överföra informationen till en dator. Övervakningen sker genom sensorer som sätts ut i

byggnaden och ger realtidsdata på vad temperaturen och den RF har för värden. Genom att

applicera styrning till övervakning har man möjligheten att styra den RF genom att justera

värme och aktivera avfuktare.

I Västerås stift finns styrda avfuktare som startar när den RF överstiger 65 %, för att inte

närma sig de mer extrema nivåerna. Intervallet mellan 40 - 70 % är parametrar som Västerås

stift vill uppehålla. Västerås stift har under senare tid börjat installera avfuktare i kyrkornas

krypgrunder, vilket leder till ett mer kontrollerat klimat i kyrkan. Undvikande av

mögelbildning kan även ske genom att öka temperaturen, vilket leder till att den RF minskar

[26].

Den RF får dock inte understiga 40 %, det leder till en risk för sprickbildning i tavlor samt

irriterande slemhinnor hos vissa personer. För att undvika detta ökar man den RF genom att

sänka temperaturen till 10 °C när kyrkan inte brukas. När kyrkorna sedan ska brukas

använder man sig av kalenderbokning, där man ställer in en tidpunkt där kyrkan ska vara

uppvärmd. Systemet lär sig kontinuerligt byggnadens värmetröghet och tar in

utomhustemperaturen som en faktor. Systemet räknar sedan automatiskt ut när den ska börja

värma kyrkan för att uppnå rätt temperatur till rätt tidpunkt.

“Systemet lär sig sedan att ta in temperaturen utomhus som en faktor. Är det minus

10 grader ute, ja då tar det kanske 24 timmar att få upp värmen inomhus.[...] Det man

gör är att sätta upp hur varmt man vill att kyrkan ska vara vid en viss tidpunkt, så
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sätter styrning automatiskt igång och vet hur lång tid innan den ska börja värma” [26.

Aili och Ståhl].

Stiftet använder sig av fabrikatet Jeff Electronics CC kyrka för majoriteten av styrningen av

sina kyrkor. Priset för grundpaket är 75 000 - 100 000 kr där priset fluktuerar beror på hur

många parametrar man vill kunna styra och mäta. Om endast övervakning av klimatet ska ske

i kyrkan, kan man använda sig av sensorer. Dessa kostar 1 500 kr/st och eftersom större

förändringar av klimatet i kyrkobyggnader sker över en lång tid, räcker det att läsa av dem

två till tre gånger per år. Installation av övervakning och styrning skiljer sig mellan kyrkorna i

Västerås stift, eftersom de 40 fastighetsägare i stiftet får ta egna beslut. Detta betyder att vissa

kyrkor har haft övervakning i över tio år, medan andra kyrkor installerar system i dagsläget.

Eftersom det finns en liten konkurrens mellan olika företag inom digital styrning anser stiftet

att priset för fabrikatet är högre än vad det behöver vara. Om fler företag skulle komma ut på

marknaden skulle priset kunna sänkas, vilket skulle vara positivt för Västerås stift. Annars är

stiftet nöjda med prestationen av fabrikat och menar på att det inte behöver finnas något

bättre eller mer komplext system i dagsläget.

Genom fabrikatet Jeff Electronics finns möjligheten att styra och övervaka klimatet, och att

se systemet genom en applikation i mobilen eller genom en webbplats på datorn.

Applikationen gjorde det möjligt för kyrkovaktmästaren att se hur inneklimatet i kyrkan

ändrades i realtid. Ett larm går i mobilens app om den RF överstiger sin normala gräns [26].

Västerås stift anser att digital styrning inte ersätter att vara på plats och ha en tillsyn av

byggnaden. Små läckage på värmesystemet syns inte i systemet, vilket kan ge omfattande

skador. Övervakningen av klimatet ska mer betraktas som ett komplement till förvaltningen

men att ha kvar den manuella tillsynen är väsentligt för en byggnads välmående.

4.2.5 Kommentarer från forskare

Forskaren Tor Broström förklarar att vid mätningar av historiska byggnader handlar det

nästan alltid om mätning av temperatur och RF. Broström fortsätter att berätta om utökade

möjligheter kring digital styrning och nämner att en säkerhetsåtgärd vid stöld är användning

av närvarosensorer, som känner av om det finns obehöriga personer i kyrkan. Sensorer kan
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även användas i kyrkor som en besöksregistrering. Detta sker genom installation av en sensor

vid dörren för att registrera antalet människor i byggnaden. Brandsäkerhet, som röksensorer,

kan vara kopplade till en temperatursensor, för att förmedla information till brandkåren.

Temperatursensorn visar hur varm branden är och röksensorn upplyser om hur mycket

branden har spridit sig. Broström förklarar att båda dessa funktioner är aktuella för

byggnadens försäkring, då försäkringsavgiften kan sänkas [27].

Broström förklarar att riskerna med den digitala styrningen är att man kan få en överdriven

tilltro till systemet och tappar kontakten med byggnaden. Avståndet mellan den som ansvarar

för inneklimatet och det som faktiskt händer med byggnaden kan bli för stor, så att man inte

åker till byggnaden för att inspektera och istället läser av på en applikation. Problemet med

digitala styrsystem är alltså att de inte alltid visar en realistisk bild av hur byggnaden faktiskt

mår [27].

5. Resultat

5.1 Digital styrning vid förvaltning

5.1.1 Universitetshuset

Universitetshuset använder sig av fabrikatet Larmia för den digitala styrningen av sitt system.

Larmia gör det möjligt att göra förändringar, omprogrammeringar och följning av

loggningen, via internet.

Förvaltaren säger att de använder sig av en digital styrning av tilluftsaggregatet som är

kopplad till en PLC för att åtgärda den dåliga luften, temperaturen och stigkrafterna.

Styrningen av tilluftsaggregatet startar och regleras vid olika uppsatta parametrar. I PLC:n har

man skrivit in intervaller som olika parametrar inte ska över- eller understiga. Parametrarna

som tilluftsaggregatet styr sig efter, är temperaturen, koldioxidhalten, till- och frånluften.

Systemet tar upp mätvärden med sensorer som är utsatta i byggnaden och i
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ventilationsaggregatet. Genom att mäta och styra från- och tilluften kan man kontrollera

undertrycket och det minimerar riskerna för radon, mögel, fukt och stigkrafter.

I aulan är fläktens flöde anpassad till personbelastningen och sker automatiskt genom att

mäta koldioxidhalten. Fler personer i aulan kommer att ge ett högre värdet av CO2 vilket

leder till dålig luft som i sin tur kommer ge upphov till en temperaturökning. När CO2

överstiger det inställda värdet kommer luftflödet i ventilationen att öka, och samtidigt sänka

tilluftstemperaturen. När det är en låg personbelastning i aulan minskar istället flödet, och

temperaturen ökar med hjälp av värmepumpen.

I entréhallen använder systemet sig av spjäll för att cirkulera värmen. Vid nattdrift stänger

systemet ner spjällen för tilluft och frånluft, vilket gör att systemet cirkulerar värmen för att

spara energi. Vid dagtid sker motsatsen och systemet öppnar upp spjällen för till- och frånluft.

För att reglera temperaturen har systemet tillsatt en min- och max begränsning, när

temperaturen går under det inställda värdet startar värmepumpen för mer värme.

Systemet har också ett brandsystem som stänger av aggregatet automatiskt vid brand, och

stänger ned spjällen i ventilationsrören för att förhindra spridningen av rök och eldsvådor.

Entréhallens brandsystem är kopplad med rökgasfläktar som startar för att suga ut farliga

gaser och öppna upp utrymningsvägar genom att suga ut röken. Detta behöver inte Aulan ha

eftersom taket är så högt och gaserna stiger uppåt.

5.1.2 Västerås stift

Den digitala styrningen i Västerås stift innefattar styrning av klimatet samt kontroll av

klimatloggning, vilket är övervakning av temperatur samt den RF. Övervakningen sker

genom sensorer som är installerade i byggnaden och ger realtidsdata på vad temperaturen och

den RF har för värden. Genom att koppla styrning till övervakning ges möjligheten att styra

den RF genom justering av värme och avfuktning. För att styra värmen digitalt i kyrkorna

används radiatorer som är installerade runt om i kyrkan, främst under fönster. I vissa fall kan

även golvvärme användas.
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Stiftet vill att den RF ska vara mellan 40 - 70 %. Om den är mindre än 40 % kan vissa

individer uppleva den torra luften som irriterande för slemhinnorna, samt att det kan vara

skadligt för olika inventarier som finns i kyrkan. Exempel på det är sprickbildning i tavlor vid

en kontinuerlig låg relativ fuktighet. Om den RF överstiger 70 % uppkommer en riskzon för

mögel, för att förhindra detta aktiveras avfuktare när procenten av den RF uppgår till 65 %.

Dessa avfuktare är installerade och utplacerade i kyrkan och kommer att sänka

luftfuktigheten med tiden. Det tar en stund innan avfuktarna lyckas sänka den RF, och det är

därför viktigt att ha marginal från riskzonen. Ett annat sätt att undvika mögelbildning är att

öka temperaturen i kyrkorna, vilket leder till att den RF går ner.

Kyrkor som sällan är i bruk, använder sig av kalenderbokning, vilket innebär att man ställer

in en tidpunkt där kyrkan ska vara uppvärmd. Systemet tar in utomhustemperaturen som en

faktor och räknar sedan automatiskt ut när den ska börja värma kyrkan för att uppnå den

optimala temperaturen för den givna tidpunkten.

Jeff Electronics är det mest använda fabrikatet för styrning av klimat i kyrkor i Västerås stift.

Fabrikatet erbjuder sina produkter och tjänster till det billigaste priset, vilket gör det populärt.

Jeff Electronics ger även enkel tillgång till att styra systemet via en applikation i mobilen

eller genom en webbplats på datorn.

5.2 Behov att utveckla den digitala styrningen

5.2.1 Universitetshuset och Västerås stift

I Västerås stift har antikvarien en positiv inställning för att nya digitala styrsystem skapas.

Antikvarien menar att priset för styrsystemet de använder idag är högre än vad det behöver

vara och vill att konkurrens ska skapas mellan de olika fabrikaten så att tillgängligheten ökar.

Förvaltaren för Universitetshuset och antikvarien för Västerås stift, anser båda att de är nöjda

med den digitala styrningens specifikationer. De har inte ett behov av något bättre eller mer

komplext system i dagsläget. När det kommer till historiska byggnader är det temperaturen
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och den RF som man mäter i 99 % av fallen, och den digitala styrningen som täcker dessa

parametrar fungerar som det ska [27].

5.2.1 Forskaren

Forskaren, till skillnad från förvaltaren och antikvarien, pratade om utökade möjligheter för

digital styrning. Närvarosensorer som känner av om det finns och hur många personer som

befinner sig byggnaden, kan användas som en säkerhetsåtgärd vid stöld. Närvarosensoren är

ofta kopplad till en sensor som sitter vid huvudéntren. Detta kan underlätta vid brand, när

man ska räkna individer och se till att ingen är kvarglömd. Det kan även vara aktuellt att

koppla en styrning mellan besöksregistrering med ventilationen, som då ökar eller minskar

flödet beroende på personantalet. Brandsäkerhet, som röksensorer, är kopplade till

temperatursensorer, för att förmedla information till brandkåren så vet de hur långt branden

har spridits. Om man kan redovisa att man har ett fungerande larmsystem, som fungerar på en

hög nivå, kan försäkringsbolaget ge ett rabatterat pris på de försäkringar man vill ha [27].

5.3 Risker med digital styrning

Risken som togs upp av både forskaren och antikvarien var att den digitala styrningen inte

kan ersätta den manuella tillsynen av byggnaden. Forskaren tog upp att man kan få en

överdriven tilltro till systemet, vilket gör att man tappar kontakten med byggnaden. Det kan

leda till att den som ansvarar för inneklimatet, inte har en realistisk bild av det som egentligen

händer i byggnaden. Antikvarien pratade om att den manuella tillsynen är lika relevant, även

om man använder sig av digital styrning. Den manuella tillsynen upptäcker skador som den

digitala styrningen har svårt att upptäcka. Övervakningen som det digitala styrsystemet gör,

ska snarare användas som ett komplement.

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Metoden som användes i denna studie var bra för att få en enkel insyn inom användningen av

digital styrning. Eftersom Covid-19 är aktuell under detta arbete, skedde alla intervjuer via

Zoom. Zoom fungerade bra, men det var svårt att komma in i samtal som ledde till



Examensarbete: DIGITAL STYRNING FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRVALTNING AV

HISTORISKA BYGGNADER

följdfrågor. Intervjuer som sker öga till öga kan ge en större förståelse kring ämnet och leda

till mer frågor och en längre intervju. En fördel var att inspelning av intervjun kunde ske,

vilket betydde att man kunde ha fullt fokus på att förstå vad den intervjuade berättade om och

behövde inte lägga ner tid på att anteckna. Om en extra intervju kring en annan motsvarande

byggnad hade genomförts, hade man kunnat jämföra Universitetshuset med denna och se vad

för olika behov av digital styrning de två olika objekten har. Optimalt hade varit en fallstudie

med ett museum som använder sig av digital styrning, för att jämföra med Universitetshuset.

Det fanns dock inget intresse hos det museum vi kontaktade.

6.2 Resultatdiskussion

Resultatet visar vilken typ av digital styrning som Universitetshuset samt kyrkor i Västerås

stift använder sig av. Resultatet täcker förvaltarnas upplevda behov av utveckling kring den

digitala styrningen. Slutligen förklarar resultatet vilka risker som kan uppstå när man

använder sig av digital styrning.

Det oväntade med resultatet var att det bara var ett fåtal enheter att styra digitalt. Innan

fallstudien till rapporten gjordes, trodde de båda författarna att det skulle vara ett mycket mer

komplext system, där fler enheter skulle vara styrda. När vi fick en inblick i hur det ser ut i

verkligheten, förstod vi att den digitala styrningen ska vara enkel och täcka ett fåtal enheter.

Vi trodde att den digitala styrningen skulle täcka ett bredare nät av olika parametrar som man

styr efter. Det visade sig att den digitala styrning ofta handlar om temperaturen, RF och från-

och tilluft som man reglerar i förvaltningen. En annan intressant punkt inom resultatet är att

försäkringsbolag ger ett rabatterat pris om en byggnad använder sig av larmsensorer. Sensorer

uppsatta i byggnaden kan förmedla information kring en brand, vilket underlättar brandkårens

arbete.

Den positiva aspekten av resultatet var att den gav en generell bild av vilka enheter man styr

och vilka parametrar man håller sig inom. Resultatet visade även att den digitala styrningen

som används för de historiska byggnaderna inte behöver vara mer komplext.
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Resultatet hade kunnat förbättras genom en ekonomisk jämförelse före och efter

installationen av digital styrning i Universitetshuset. Det hade skapat ett underlag för

förvaltare att förstå om det fanns en ekonomisk vinning i att kunna styra enheter digitalt.

7. Slutsats

7.1 Vilka behov av digital styrning finns hos förvaltarna av

historiska byggnader?

Behovet av digital styrning hos förvaltare är att kunna se över och styra klimatet i byggnaden.

Till klimatet hör temperatur och relativ luftfuktighet, som förvaltare vill hålla inom strikta

ramar för byggnadens välmående. Enheterna som ansvarar för detta ska kunna styras från en

dator eller applikation i mobilen, där de uppsatta intervallerna ska uppnås. Den digitala

styrningen kan minska riskerna för framtida problem som kan uppstå, genom att uppfylla

byggnadens behov. Behovet för en aktiv förvaltning minskar, då byggnaden redan förvaltas

passivt, vilket sparar både pengar och tid.

Övervakningen av klimatet skapar möjligheten att se vilka enheter man vill installera.

Historiska byggnader skiljer sig åt för vilken digital styrning som ska användas, beslutet blir

enklare när man vet vilka behov byggnaden  har.

7.2 Vilka enheter styrs digitalt inom förvaltning av historiska

byggnader?

Det man främst vill uppnå genom att ha en digital styrning av enheter, är att man vill reglera

temperaturen, RF och från- och tilluften. Detta görs genom styrning av olika enheter som är

installerade i byggnaden, som ventilation, avfuktare och värmepump. Genom sensorer som

mäter den RF och temperaturen, skapas möjligheterna att kunna övervaka klimatet.

Temperaturen och den RF kan i sin tur regleras för att uppnå önskade värden som man vill

upprätthålla.
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För att kunna reglera temperaturen i Universitetshuset styrs en värmepump digitalt. I

systemet har man skrivit in min- och maxbegränsningar som värmepumpen ska justera sig

efter. Vid höga temperaturer stänger värmepumpen ner sig och när temperaturen understiger

det minsta värdet startar värmepumpen för att tillföra mer värme. Digital styrning av

Ventilationen i Universitetshuset gör det möjligt att justera parametrar som temperatur,

koldioxidhalten, från- och tilluften. Universitetshuset använder sig också av digitalt styrda

spjäll i ventilationen. Spjällen är tillsatta på olika ventilationskanaler och används till syften

som brand åtgärd och cirkulering av värme.

Kyrkorna i Västerås stift använder sig av styrda avfuktare som regleras automatiskt för att

styra nivån av den RF. Avfuktarna är kopplade till diverse sensorer som är installerade i

byggnaden och ger realtidsdata på vad temperaturen och den RF har för värden. För att

kontrollera temperaturen i kyrkorna används främst radiatorer som kan styras digitalt. Ett

annat sätt att kontrollera temperaturen sker genom golvvärme som också styrs digitalt.

7.3 Hur kan den digitala styrningen anpassas till att uppfylla

fastighetsförvaltarnas upplevda behov?

I Universitetshuset är ventilationen anpassad för att uppfylla behoven: åtgärda dålig luft, öka

och minska temperaturen och stigkrafter. För att åtgärda den dåliga luften som uppstår i aulan

använder man sig av en CO2-mätare som är kopplad till ventilationsstyrningen. Ventilationen

styrs genom att följa det uppsatta gränsvärdet för CO2. När CO2-halten överstiger

gränsvärdet, ökar fläktluftflödet och tilluftstemperaturen blir lägre, vilket leder till att fräsch

tilluft och behaglig värme uppnås.

För att förhindra undertryck har man tillsatt sensorer som mäter till- och frånluften i

ventilationsrören. I PLC:n har man satt upp gränsvärden som ventilationsflödet ska styra sig

efter, generellt vill Universitetshuset ha ett övertryck i byggnaden.

Spjällen som befinner sig i ventilationsrören styrs för att cirkulera värmen och som en

brandskyddsåtgärd. Vid brand stänger systemet automatiskt ner fläktar och spjäll för att
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förhindra syretillförsel och spridning av branden. Entréhallens brandsystem är kopplad med

rökgasfläktar som startar för att suga ut farliga gaser och öppnar upp utrymningsvägar genom

att suga ut röken. Fläktarna i ventilationen stänger samtidigt ner sig vid brand.

I kyrkor finns ofta gamla och värdefulla tavlor som ska bevaras på ett säkert sätt. Detta

uppnås genom att hålla den RF mellan 40 - 70 % med hjälp av en styrd avfuktare. Genom

dessa parametrar blir det också svårt för mögel att bildas i kyrkan. Eftersom kyrkor är

besöksvänliga strävar man också efter att hålla den RF över 40 %, detta för att vissa personer

kan få irritation i slemhinnor om fuktigheten inte uppnår 40 %. För att undvika att den RF

inte är lägre än 40 %, sänks temperaturen till 10 °C när kyrkan inte brukas.

Hantering av den RF kan ske via reglering av temperaturen, då den RF minskar när det blir en

temperaturökning. Radiatorerna kan styras digitalt och ändring av temperaturen sker enkelt

med en knapptryckning i mobiltelefonen via fabrikatet Jeff Electronics. Det viktigaste är att

tavlor och andra inventarier klarar sig, men temperaturen måste även vara bekväm för

besökare i kyrkan. Detta kan ske per automatik då schemaläggning för stora gudstjänster och

andra stora besökningstillfällen kan vara inlagda i systemet. Systemet vet hur många personer

som kommer att befinna sig i byggnaden och kommer att reglera temperaturen utifrån denna

information.

Diverse sensorer som räknar på antalet personer i byggnaden kan underlätta för både stöld

och säkerhet i byggnaden. Vid brand kan kunskapen av hur många som befinner sig i

byggnaden, underlätta brandkårens arbete. Brandkåren vet antalet som kan vara fast i

byggnaden och behöver inte gå och leta efter folk i onödan. Om det finns sensorerna i varje

rum kan de även få information om var branden befinner sig, samt räkna ut spridningen som

kommer att ske. Vid stöld kan polisen vilja ha information kring personantalet i byggnaden.

7.4 Rekommendationer

Det är planerat att artificiell intelligens kommer att ha en stadig utveckling inom de

kommande åren. Detta kommer då kunna appliceras vid förvaltning av byggnader och se om

man kan automatisera hela systemet. Ett intressant ämne är då att undersöka om
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Länsstyrelsen som ansvarar för historiska byggnader är intresserade av arbete med ai, men

detta blir aktuellt tidigast om några år.

En rekommendation som man kan göra i dagsläget för att försäkra denna rapport är att

intervjua fler förvaltare av historiska byggnader. Man kan då jämföra de olika objekten, och

visa styrkor och svagheter med olika enheter som kan styras. Att intervjua ett annat stift och

få deras åsikter om förvaltning och digital styrning hade också varit intressant.

Undersökning av de olika enheterna och se vilken enhet som ger bäst resultat hade också

varit en intressant rapport.
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