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Sammanfattning 
Inneklimatet på Skoklosters slott är på vissa håll problematiskt. Mögelangrepp förekommer i somliga rum, främst sådana som är 
belägna i norrläge och därmed lite kallare än övriga rum. För att finna en lösning på mögelproblemen inleddes våren 2013 ett 
treårigt experiment vars syfte var att utröna om mögelproblemen skulle kunna undvikas med aktiv klimatstyrning, vilket inte 
funnits innan experimentet. Tre olika klimatstyrningsanläggningar installerades i tre rum på slottet, samtidigt som mätningar 
gjordes i referensrum utan aktiva åtgärder. De tre klimatstyrningsanläggningarna som valdes ut var avfuktning, skyddsvärme 
och fuktstyrd ventilation. I mars 2014 avslutades första året av experimentet. 
—Ur mögelrisksynpunkt har inneklimatet i nästan alla rum, både försöks- och referensrum, varit relativt godartat. Sämst 
inneklimat uppmättes i skyddsvärmerummet, vilket förmodligen beror på rummets egna förutsättningar snarare än 
skyddsvärmen. Bäst inneklimat hade rummet med den fuktstyrda ventilationen, som gav ett oväntat bra resultat och dessutom 
var den av klimatstyrningsanläggningarna som var mest i bruk. Det är emellertid för tidigt att med säkerhet säga vilken av 
anläggningarna som vore bäst för slottet. 
—Vid en diskussion om de antikvariska konsekvenserna av en genomgripande installation av en klimatstyrninganläggning blev 
slutsatsen att det för slottets kulturhistoriska värde vore gynnsamt att göra en genomgripande installation ifall detta skulle 
innebära att slottets samlingar kunde behållas på plats. Rummens olika fysiska och kulturhistoriska förutsättningar kräver dock 
att individuella utformningar undersöks, vilket innebär att det kan bli aktuellt med en kombination av olika klimatstyrnings-
anläggningar. 

Abstract 
The indoor climate of Skokloster palace is not without problems. There have been mould growth in some rooms, mainly those 
who are facing north and therefore colder than other rooms. To find a solution for the problems with mould growth, a three-year 
long experiment was initiated in the spring of 2013. Its purpose was to examine if mould growth could be avoided with active 
climate control, which had not been tested previously in the palace. Three different climate control systems were installed in 
three rooms, and meanwhile the indoor climate of three rooms without active climate control was logged. The three climate 
control systems chosen were dehumidification, conservation heating, and humidity controlled ventilation. The first year of the 
experiment ended in March 2014. 
—The climate in nearly all rooms was acceptable in a mould risk perspective. The room with conservation heating had the least 
suitable climate, which probably is explained by the condition of the room itself rather than the effects of the conservation 
heating. The room with humidity controlled ventilation hade the best climate during the year, and the ventilation system had 
the most uptime of the climate control systems. It is however too early to tell which system might be the best after only one year. 
—When discussing what consequences a thorough installation of a climate control system might have on the cultural heritage 
values of Skokloster palace, the conclusion was that it would be favourable to install active climate control – if that allowed the 
collections of Skokloster to remain in the building. Due to the different physical and cultural conditions of the palace’s rooms, it 
will be necessary to find tailored solutions for climate control systems. In order to do that, a combination of different climate 
control systems might be worth looking into. 
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FÖRORD 

NDER ETT PAR SOMRAR HAR JAG ARBETAT SOM MUSEIGUIDE på Skoklosters 
slott. Vid sidan av studierna i kulturvård har det varit ett perfekt feriearbete 
där de teoretiska kunskaper som förvärvats under terminerna kunnat omsät-

tas i praktiken, i en av Sveriges märkvärdigaste kulturmiljöer. Arbetet som guide har 
givit möjligheter till att efter eget intresse och i egen takt kunna utforska slottet och 
dess samlingar, vilket varit till mycket stor glädje för en kulturvårdsintresserad stu-
dent. Men trots att så mycket tid och intresse lagts ned i slottsbyggnaden har jag till 
stor del varit omedveten om de stora problem som finns med inneklimatet på Sko-
kloster. Uppgiften att skriva detta examensarbete har därför varit en ögonöppnare 
som lett till att jag hädanefter kommer betrakta Skoklosters slott på ett helt nytt sätt. 
—Ett stort tack riktas till min handledare professor Tor Broström, som på ett out-
tröttligt vis bistått med tips, idéer och synpunkter under hela arbetets gång. Jag 
skulle även vilja tacka universitetsadjunkt Magnus Wessberg, som svarat på tusen-
tals av mina frågor och hjälpt mig tolka all insamlad klimatdata, samt fått en inbiten 
humanist som mig att förstå naturvetenskap. Tack även till personalen på Sko-
klosters slott, och till excelninjan Daniel Dannfors för akuthjälp när kalkylbladen 
strulade. 

Visby, 27 maj 2014 
Adam Justin Moll

U

Landskap över Mögeltönder i Danmark 1657 av okänd konstnär (sign. P.P.S.). Krigs-
byte taget av Carl Gustaf Wrangel. Hänger i södra trapphuset på Skoklosters slott. 

Beskuren av förf. Foto: Jens Mohr, LSH.
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 !!!!!!
INLEDNING !

KOKLOSTERS SLOTT ÄR ETT AV NORRA EUROPAS bäst bevarade barockslott. 
Från 1700-talets början fram till 1967 var slottet ett fideikommiss inom ätterna 
Brahe och von Essen. Det sedan 1967 statliga slottets samlingar är unika och 

har väckt både nationell och internationell uppmärksamhet genom åren. Skoklosters 
slott är en fullkomligt omistlig del av vårt gemensamma kulturarv. 
—Inneklimatet i slottet är inte helt oproblematiskt. I vissa rum förekommer mögel, 
vilket tyder på en för hög relativ luftfuktighet. Slottet har länge stått ouppvärmt men 
sedan våren 2013 pågår ett experiment där tre rum blir utsatta för tre olika klimatan-
läggningar: skyddsvärme, avfuktning och styrd ventilation, samtidigt som tre lik-
nande rum lämnas utan åtgärder. Både referensrummen och försökssrummen har 
fått fönstren renoverade och tätade. De tre anläggningarna har varit fuktstyrda, 
vilket för skyddsvärmen och avfuktningen innebär att de bara varit igång när den 
relativa luftfuktigheten (RH) varit för hög, och för den styrda ventilationen innebär 
att anläggningen bara varit igång när RH-nivån varit lägre ute än inne. Det långsikti-
ga målet med experimentet, som kommer pågå ett par år till, är att utröna ifall någon 
av klimatlösningarna kan vara lämplig att använda i slottet permanent. En sådan 
permanent installation skulle kunna få stora konsekvenser för slottets inomhuskli-
mat, men också ekonomiskt, museologiskt och antikvariskt. Utgången av experi-
mentet kan även komma att påverka andra anläggningar med liknande förutsät-
tningar, som Läckö och Salsta slott. 
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En del av det schefferska biblioteket på Skoklosters slott. 
Foto: Jens Mohr, LSH.



!!
Syfte och frågeställningar!

Examensarbetets syfte är att sammanställa och analysera data från experimentets 
första fas. Målet är att göra en kvantitativ undersökning som klarlägger hur de olika 
rummens klimat fungerat, och i vilken grad anläggningarna påverkat detta. Under-
sökningens resultat skall diskuteras i en antikvarisk kontext. För att göra detta har 
följande frågeställningar tagits fram: !
• Hur har inneklimatet i de tre rummen med klimatanläggningar varit jämfört med 

de tre referensrummen och uteklimatet? 
• Vilken av klimatanläggningarna har varit igång mest under försöksåret? 
• Går det att ana vilken av anläggningarna som skulle kunna vara lämpligast? 
• Vad skulle de antikvariska konsekvenserna för slottet bli om denna anläggning 

installerades genomgripande? !!
Disposition!

Efter det inledande kapitlet kommer först ett kapitel med en kortare bakgrund till 
Skoklosters slotts historia och användning. Detta följs av ett kapitel som förklarar hur 
inneklimat i museibyggnader fungerar, eller bör fungera, samt en bakgrund till kli-
matexperimentet som pågått det senaste året på Skokloster. Resultaten från klimat-
experimentets första år redovisas i den empiriska delen av examensarbetet i det föl-
jande kapitlet. Dessa resultat analyseras i kapitlet efter, och i det avslutande kapitlet 
återfinns en diskussion om antikvariska konsekvenser av en installation. !!

Begrepp!
I detta examensarbete förkortas relativ luftfuktighet konsekvent som RH (relative 
humidity). Anledningen till att den engelska förkortningen RH valts framför den 
svenska RF är att diagrammen med mätdata från Skokloster är på engelska. Förkort-
ningen RH bedöms vid sidan av RF vara så pass etablerad att en anglicism kan god-
tagas för konsekvensens skull. !!

Avgränsning!
Studien har fokuserats på hur inneklimatet har varit i de sex utvalda försöks- och referens-
rummen. Därför har ingen större vikt lagts vid mätdata från övriga delar av slottet, 
då det inte har bedömts äga någon större relevans för studien. Det faktum att experi-
mentet pågår i tre år, varav ett är avslutat, har fungerat som en naturlig avgränsning i 
hur omfattande och definitiv studiens analys och diskussion kan vara: detta examens-
arbete kan enbart fungera som en preliminär utvärdering av klimatexperimentets 
första år. !!

Material och metod!
Materialet består till största del av data från slottet. Insamlad klimatdata finns för de 
sex olika rummen och för utomhusklimatet vid slottet. Denna data kommer från 
mätinstrument som placerats ut för ändamålet av tidigare forskare. Klimatmätingar 
har även skett systematiskt i andra delar av slottet sedan 2008, och allmänna obser-
vationer finns sedan långt tillbaka i historien. Energiförbrukningen för de olika an-
läggningarna är även mätt, vilket gör det möjligt att se i vilken grad anläggningarna 
varit igång. 
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—En kvantitativ undersökning av materialet har gjorts genom att studera och jäm-
föra mätdata från klimatexperimentet. Datorprogrammet OriginPro 8 har använts 
för att närmare undersöka materialet, som däri studerats främst i form av diagram. 
—Som stöd vid analysen av klimatmätningarna samt för bakgrundsinformation har 
litteratur använts. Denna har främst bestått av vetenskapliga artiklar om inneklimat 
i kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt av böcker om Skoklosters slott, både 
äldre och nyare. Litteraturstudien har även genomförts i syfte att skapa en grund-
läggande förförståelse för ämnet. 
—Till bakgrundsfakta om Skoklosters slott har framför allt Skoklosters slott under 350 
år från 2004, med Carin Bergström som redaktör använts. Som komplement har 
även Erik Andréns Skokloster: ett slottsbygge under stormaktstiden från 1948 samt 
Eko av historien: Omgestaltningen av Skoklosters slott under Magnus Brahes tid av Ove 
Hidemark och Elisabet Stavenow-Hidemark från 1995 använts. !!

Tidigare forskning!
Skoklosters slott är väldokumenterat och omskrivet. Såväl rent akademiska som 
populärvetenskapliga texter har skrivits om byggnaden, ägarna och samlingarna. För 
detta examensarbete har fokus legat på de vetenskapliga texter som berör innekli-
matet på slottet. 
—Gunhild Eriksdotter har i artikeln »Did the little ice-age affect indoor climate 
and comfort?« från 2013 undersökt hur människor anpassat sina byggnader och sin 
vardag efter uteklimatet, med bland annat Skokloster som exempel. Detta har 
Eriksdotter fördjupat i artikeln »När slottet blev beboeligt: Inneklimatets betydelse 
på Skoklosters slott under Wrangels tid« från 2013. I artikeln har författaren gjort 
arkivstudier för att undersöka när familjen Wrangels vistelser på slottet ligger i tid i 
relation till dess uppförande. Eriksdotter har även studerat räkenskaper från 
uppförandetiden för att se när kompletterande värmekällor, som järnkaminer och 
kakelugnar, installerats i byggnaden. Komforten och inneklimatet har författaren satt 
i samband med planlösningen och dess symbolspråk och praktiska användning. 
—Gustaf Leijonhufvud och Tor Broström har i artikeln »The indoor climate in 
Skokloster castle« från 2010 studerat inneklimatet mellan augusti 2008 och juli 2009. 
Jämförelser med uteklimatet redovisas, där även hänsyn till väderlek tages. Artikeln 
identifierar fyra mål: 1. Kontrollera temperatur och RH för att undvika mögel. 2. 
Minska höga RH-nivåer. 3. Minska variationer i RH. 4. Minska närvaron av låg tem-
peratur. 
—Andrea Luciani har med stöd av Magnus Wessberg och Tor Broström 
skrivit artikeln The influence of air exchange on the stability of the indoor climate in 
Skokloster castle. I artikeln undersöks luftutbytet i Skoklosters slott för att utröna 
vilken påverkan detta har på de problem med inneklimatet som finns. Slutsatsen är 
att ett minskat luftutbyte kan leda till ett stabilare inneklimat med mindre kortsiktiga 
variationer i RH. Någon direkt koppling mellan luftutbyte och mögelrisk går dock 
inte att finna utan mer omfattande experiment. 
—I Visby hölls 9–11 februari 2011 konferensen Energy efficiency in historic buildings. 
Under Tor Broströms och Lisa Nilsens redaktörskap gavs 2012 postprints ut från 
konferensen, och vissa av dem har varit användbara för det här examensarbetet. 
—Gustaf Leijonhufvud har tillsammans med Jonny Bjurman i postprintsam-
lingen skrivit konferensbidraget »An analysis of microclimate differences leading to 
sporadic mould growth in Skokloster castle, an unheated historic building«. I artikeln 
konstateras att mögel påträffats i ett antal rum. Dessa rum jämförs med varandra och 
med övriga rum, och kopplas till utomhusklimatet och rummens läge. En faktor som 
också påpekas är att klimatskalet förmodligen fungerar dämpande på förändringar i 
inneklimatet. 
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—Ett annat konferensbidrag i samlingen är »Paint failure as potential indicator of 
cool indoor temperature« av Maria Brunskog. Det lanserar hypotesen att ett kallt 
inneklimat kan leda till färgbortfall. För att undersöka detta har fotografier från norr-
ländska kyrkor, både uppvärmda och ouppvärmda, studerats. Metoden är genom-
förbar men kausaliteten behöver studeras mer genomgående för en djupare för-
ståelse. 
—På Lindehofpalatset i Bayern hölls 2 december 2010 konferensen Climatization of 
historic buildings, state of the art. En sammanställning av konferensbidragen gjordes 
av redaktörerna Ralf Kilian, Tomáš Vyhlídal och Tor Broström 2011. 
—Ett av konferensbidragen i sammanställningen är »Damage assessment of objects 
of art correlated to local outdoor climate during 300 years« av Jan Holmberg, 
Bengt Kylsberg och Karin Skeri. I artikeln förklaras hur inneklimatet på Sko-
klosters slott kontrollerats genom historien, och vilka källor i form av inventeringar 
och liknande som finns för detta. Sex föremål av varierande typ och material ur sam-
lingarna granskas i källorna och i nutid. Föremålen bedöms vara i gott skick, vilket 
förklaras med att inneklimatet varit gynnsamt för föremålen. Mögelproblemen 
nämns bara i förbigående som något som drabbar de nedersta hyllorna i biblioteket. 
—Henk L. Schellen och Edgar Neuhaus har skrivit konferensbidraget »Conser-
vation heating in a historical building: Results from an experimental and simulation 
study«. I det redogör de för ett experiment med skyddsvärme i en nederländsk bygg-
nad då skyddsvärme inte i någon större utsträckning har använts i Nederländerna, 
trots att det är ett relativt etablerat system i resten av Europa. Författarna kommer 
fram till att systemet är lämpligt för det nederländska maritima klimatet, både ur 
bevarande- och energiförbrukningssynpunkt. 
—Nigel Blades och Kirsty Rice ligger bakom konferensbidraget »Conservation 
heating and energy efficiency at the National trust: Theory and practice«. Författar-
na, båda från National trust, redovisar hur skyddsvärme är ett bra alternativ till his-
toriska byggnader, eftersom värmesystemen i många fall redan finns då central-
värmeanläggningar efter lite anpassning kan användas. Artikeln visar hur mycket 
energi och pengar som går åt till olika anläggningar, och demonstrerar hur det går att 
kombinera energieffektivisering med god ekonomi och bevarande av kulturvärden. 
—I kontrast till de två skyddsvärmeförespråkande artiklarna ovan har Poul Klenz 
Larsen och Tor Broström skrivit konferensbidraget »Climate control in cultural 
heritage buildings in Denmark« där avfuktare förespråkas istället för skyddsvärme. 
Anledningen är att det i många fall går åt mindre energi till avfuktning, och att en 
lägre temperatur har en långsammare nedbrytningstakt än en hög. Avfuktare kräver 
dock gott underhåll. Som stöd för sin tes har författarna undersökt tre danska bygg-
nader med kulturvärden, där en av byggnaderna (Liselunds herrgård på Møn) har 
förutsättningar som påminner om Skoklosters slott. 
—Bland studentuppsatser i ämnet utmärker sig i synnerhet Terese Wängdahls 
högskoleingenjörsexamensarbete Inomhusklimat i ett statligt byggnadsminne, framlagd 
vid Linköpings universitet 2013. I uppsatsen redogör författaren för vilka ut-
maningar som finns i att hitta ett lämpligt inomhusklimat för statliga byggnadsmin-
nen, och för vilka lösningar det finns i form av klimatanläggningar. Som ut-
gångspunkt studeras fyra rum på Salsta slott. Wängdahl kommer fram till att det är 
nödvändigt att taga hänsyn till en mängd olika förutsättningar vid val av klimatanläggning. 
—Carl-Eric Hagentoft har skrivit Vandrande fukt, strålande värme: Så fungerar 
hus. Boken riktar sig både till studenter och till husägare, och förklarar på ett peda-
gogiskt sätt fysiken bakom inne- och uteklimat. Till detta examensarbete har boken 
använts för att redogöra för grundläggande byggnadsfysik. !!!!
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Källkritik!
Att förhålla sig kritiskt till material som studeras är viktigt, oavsett vilken form eller 
upphovsperson som materialet har. Materialet i detta examensarbete består främst 
av uppmätt klimatdata från Skokloster men även av litteratur, främst i form av 
vetenskapliga artiklar, som stöd för analys och tolkning av klimatdata samt för bak-
grunden till arbetet. 
—Inom litteraturen kan det finnas anledning att förhålla sig kritisk, då angivna 
uppgifter kan vara gamla och inaktuella. Många av de vetenskapliga artiklarna utgår 
även från konkreta fall, vilket gör att det inte med säkerhet alltid går att dra generella 
slutsatser från dem. Det mesta av litteraturen kommer dock från väletablerade och 
trovärdiga källor. 
—Vid mätningarna av klimatdata kan felkällor uppstå. Till exempel kan mätningen 
under kortare perioder upphöra vid strömavbrott eller på grund av att någon obe-
tänksamt eller omedvetet stänger av mätutrustningen, exempelvis genom att dra ut 
strömkontakten. Andra faktorer som kan påverka är till exempel att sensorerna flyttas 
till andra lägen avsiktligt eller oavsiktligt, vilket kan påverka vilka värden som upp-
mäts. Små mätfel kan även förekomma i utrustningen, vilket gör att skillnader med 
mindre värden bör betraktas kritiskt. Mätinstrumenten, som är av modellen Om-
niSense S-900-1, kan ha en avvikelse på en halv grad C när det gäller temperatur och 
3 procentenheter när det gäller RH. 
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SLOTTET !
KOKLOSTERS SLOTT LIGGER I HÅBO KOMMUN: beläget på Skohalvön i 
Mälaren, drygt sju mil norr om Stockholm. Slottets huvudfasad är vänd åt 
öster, mot Mälaren. Väster om slottet finns huvuddelen av parken med lind-

alléer och klippta gräsmattor. Strax norr om slottsbyggnaden ligger det så kallade 
Stenhuset, som fungerade som mangårdsbyggnad innan det nuvarande slottet upp-
fördes. Skoklosters slotts omgivningar består av både vatten, skog och öppna ytor. !!

Byggnadsbeskrivning!
Slottsbyggnaden har en kvadratisk plan med fyra hörntorn och en öppen gård i mit-
ten. Runt gården löper korridorer på samtliga våningar. Bottenvåningens korridor är 
en öppen loggia mot borggården. Två trapphus löper genom byggnaden och ansluts 
till korridorerna i nord och syd. I ost finns på samtliga övre våningar rumsfiler enligt 
franskt 1600-talsmode, som dock lite okonventionellt även har ingångar från korri-
dorerna. En sådan rumsfil, den så kallade Brahevåningen, finns även på första våningen i 
den västra längan, en länga som i övrigt till största del upptas av den enorma ofull-
bordade salen. 
—Rumsfilerna i den del av paradvåningen som kallas Wrangelvåningen följer det 
franska mönstret med en sal i mitten som på båda sidor omges av två symmetriska 
sviter med förmak följt av sängkammare. I anslutning till sängkamrarna finns kabi-
nett i tornrummen och garderober mot väst, vilka förmodligen var de rum som hu-
vudsakligen brukades som sovrum av byggherrskapet. Den norra rumssviten var till 
för greve Wrangel och den södra för grevinnan Wrangel.  1
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—De mest påkostade rummen, huvudsakligen i Wrangel- och Brahevåningarna på 
första våningen samt korridorerna, har golv av kalksten medan övriga rum har trä-
golv. Väggarna i slottets 77 rum är i regel putsade, i många fall med bröstpanel, och i 
vissa rum finns väggbeklädnad i form av gyllenläder eller vävda tapeter. Rummens 
takhöjd är mest omfattande på andra våningen, följt av första våningen, botten-
våningen och slutligen tredje våningen. 
—Ytterväggarna, som är fullmurade tegelväggar och står på en grund av gråsten, 
smalnar av med en halv sten för varje våning. Gårds- och ytterfasaderna är putsade 
med kalkbruk. I väggarna sitter omkring 365 enkelfönster; majoriteten är från 1700-
talet. Det valmade taket är belagt med svartglaserade takpannor på öppen läkt. De 
oktagonala tornens tak är kupolformade och kopparklädda, med lanterniner som av-
slutning. !!

Användning av byggnaden!
Slottet fungerar i dag som statligt museum och ingår i förvaltningsmyndigheten 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) som 
äger samlingarna och är hyresgäster hos Statens fastighetsverk (SFV), som äger själva 
byggnaden och parken.  Museet är öppet dagligen under sommaren och under helger 2

i maj och september. När museet är öppet kan besökare på egen hand besöka parad-
våningen  eller gå med på en guidad visning, där även andra delar av slottet besöks.  3 4

—I bottenvåningen finns kontor och utrymmen för museets fasta och tillfälliga per-
sonal, några utställningsrum, toaletter, konservatorsateljé och magasin samt ett kafé 
med tillhörande kök. I källaren finns brandsäkerhets- och VVS-anläggningar. Slottets 
övriga våningar är museiinredda, med undantag för två rum på andra våningen som 
är magasin för möbler och tavlor. !!

Historik!
Skoklosters slott är ett av norra Europas bäst bevarade barockslott. Det uppfördes av 
fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel på en egendom som hans far, Herman 
Wrangel, fått i förläning av Karl IX 1609 och givit i morgongåva till sin första hustru, 
Margareta Grip.  Carl Gustaf Wrangel, som 1613 föddes i vad som i dag kallas för 5

Stenhuset – den mangårdsbyggnad som hans fader låtit bygga om en befintlig 
medeltida byggnad till – ärvde Skokloster efter sin mor redan 1628 men tillträdde 
inte godset förrän efter faderns död 1643 och påbörjade inte bygget av det nya slottet 
förrän 1654.  Vid det laget hade Wrangel hunnit bli en av de förmögnaste och mest 6

inflytelserika adelsmännen i riket, vilket det nya slottet skulle demonstrera – såväl 
som fungera som ättens nya stamsäte. 
—Slottsbygget upphörde i stort sett när Wrangel avled 1676, och strax därpå inleddes 
Karl XI:s reduktion som medförde att arvtagarna förlorade de ekonomiska förut-
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sättningarna för att till fullo avsluta byggprojektet; än i dag finns ofullbordade rum 
från den tiden i slottet. 
—Vid Wrangels död fanns bara tre av hans och hustrun Anna Margareta von Haug-
witz’ ursprungligen elva barn kvar i livet, och arvet delades i fyra delar mellan dem 
och ett barnbarn. Skokloster tillsammans med en fjärdedel av inventarierna  ärvdes 7

av det äldsta barnet Margareta Juliana, som var gift med greve Nils Brahe.  Margare8 -
ta Juliana gjorde Skokloster till ett fideikommiss till fördel för den äldste sonen i rakt 
nedstigande led.  Fideikommisset, som var aktivt 1701–1967 inom ätterna Brahe 9

(från 1701 till att ätten utslocknade 1930) och von Essen (1930–1967) ledde till att 
noggranna inventarieförteckningar gjordes i samband med arvsskiften fram till det 
statliga övertagandet.  10

—Fideikommissbrevet stadgade att inga föremål fick lämna slottet. Genom arv och 
inköp har samlingarna successivt utökats till att i dag omfatta drygt 50 000 föremål. 
De många olika föremålskategorierna som finns representerade gör att slottet ger en 
synnerligen intressant bild av hur ett högaristokratiskt hem tedde sig under 1600–
1900-talen. Hotet om att samlingarna skulle kunna komma att skingras efter den 
siste fideikommissariens död  – lagen om fideikommissens avskaffande trädde i 11

kraft 1964  – ledde till att staten inköpte slottsbyggnaden med park och inventarier 12

1967, varefter slottet blev ett statligt museum.  Funktionen som museum hade slot13 -
tet emellertid haft även innan det statliga övertagandet; under hela första halvan av 
1900-talet bedrev familjerna Brahe och von Essen en seriös visningsverksamhet.  14

Även innan dess fanns viss museiverksamhet, då Skokloster under lång tid har be-
traktats som en representant och ett monument för och över den svenska stormakts-
tiden – och Carl Gustaf Wrangel i synnerhet. Detta har lett till att kulturhistoriskt 
intresserade besökare sökt sig till byggnaden sedan 1700-talet,  och till att utökning 15

av samlingarna skett med ett museisyfte genom medvetna inköp såväl som dona-
tioner från privatpersoner.  På så vis fungerade nästan slottet som ett nationalmuseum 16

innan det nuvarande etablerades på Blasieholmen i Stockholm. 
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—Dessa omständigheter gör att det finns ett stort kulturhistoriskt värde i att sam-
lingarna än i dag finns ute på slottet, där majoriteten av dem förvaras i skåp, på hyllor 
eller fritt i rummet istället för i montrar eller magasin. Denna kontexts värde kan där-
för ibland överskugga det kulturhistoriska värdet hos enskilda föremål och leda till 
konflikter om vad som är viktigast att bevara, vilket är en generell fråga som tar 
större och större plats i den samtida kulturvårdsdebatten. Kontexten erbjuder dessu-
tom möjligheten att uppleva mångsidigheten av ett stort fideikommiss, vilket blir 
svårare och svårare i och med fideikommissens fortgående avvecklande. 
—Vid det statliga övertagandet var slottet i dåligt skick, så en omfattande restau-
rering inleddes under ledning av slottsarkitekten Ove Hidemark. Restaureringen 
blev stilbildande då det var ett av de första tillfällena som traditionella material och 
arbetsmetoder valdes framför moderna dito, bland annat för att bevara känslan av 
Skokloster som ett törnrosaslott.  17!!

Historisk användning och inneklimat!
Ägarna till Skoklosters slott har fram till 1900-talet haft andra herresäten som huvud-
sakliga bostäder. Skokloster användes mest under några veckor om året, framför allt 
på sommaren. På 1940-talet blev familjen von Essen de första innehavare som bott 
året runt i byggnaden, vilket möjliggjordes genom en modernisering av bottenvån-
ingen.  Det finns dock en hel del som tyder på att familjen Wrangel även bebodde 18

slottet under vintertid på 1600-talet, då de ursprungliga öppna spisarna som finns i 
de flesta rum redan under byggnadens uppförande kompletterats med sekundära 
järnspisar, av vilka inga finns bevarade, och sedermera kakelugnar. Båda dessa 
sekundära värmekällor installerades i anslutning till de öppna spisarna, med delad 
rökkanal.  Somliga av dem lär ha fungerat som sättugnar medan andra förmodligen 19

var tänkta att dessutom eldas i självständigt.  20

—De sekundära ugnarna finns inte utmärkta på de från uppförandet bevarade rit-
ningarna och modellerna av slottet,  och i vissa rum är det extra tydligt att den 21

kompletterande värmekällan inte från början varit planerad, då kakelugnarna helt 
bryter av takdekoren – som uppenbarligen ursprungligen bara utformats med en 
öppen spis i åtanke. 
—Sammanfattningsvis tyder installationerna på en önskan från byggherreparet om 
att även kunna använda byggnaden under årets kallare del, och det är möjligt att 
denna önskan även fanns hos senare ägare till slottet. Men det har aldrig varit tal om 
att värma upp hela byggnaden, utan bara de rum som vid ägarbesöket användes. 
Detta möjliggjordes av systemet med korridorerna som tillät att individuella rum 
istället för hela rumsfiler värmdes upp, vilket hade varit nödvändigt om det ej funnits 
ingång från korridorerna till rummen direkt.  Trots att slottet kan ha använts även 22

på vintern under historien har alltså stora delar av slottet ändå stått ouppvärmda 
sedan uppförandet. !
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Aktuellt inneklimat!
Vissa rum på bottenvåningen värms i dag upp. Resten av byggnaden, med undantag 
för de tre försöksrummen, saknar aktiv klimatstyrning. Från korridoren på botten-
våningen, som är en öppen loggia, leder två trapphus upp genom byggnaden som 
ansluter till övriga våningars korridorer. Mellan korridorerna och trapphusen finns 
inga dörrar, annat än tillfälliga portar som sätts in vid vilplanen mellan första och an-
dra våningarna när museet är stängt för säsongen. Detta innebär att korridorerna har 
ett inneklimat som är mycket nära utomhusklimatet. Även den ofullbordade salen 
har liknande förhållanden. Sannolikt påverkar rummen med utomhusklimat även 
närliggande rum. 
—Tor Broström och Gustaf Leijonhufvud har visat att det föreligger skillnader i in-
neklimatet mellan nordligt lagda rum och sydligt lagda rum på slottet. Den genom-
snittliga väggtemperaturen var 0,6 °C lägre än rummets genomsnittliga temperatur i 
rum mot norr, medan inga sådana skillnader fanns i sydliga rum. Temperaturen var 
högre i sydliga rum både i januari och i juli. RH låg på samma nivå i januari, men i juli 
var den högre i rum mot norr. 
—Broström och Leijonhufvud redogör också för skillnader mellan de olika våningar-
na. Första våningen hade i januari lägst RH-nivå av alla våningar, medan det om-
vända gällde i juli. Anledningen till att RH-nivån på första våningen är lägre än på 
övriga våningar i januari är att värme läcker upp från bottenvåningens uppvärmda 
lokaler; denna faktor spelar mindre roll på sommaren.  23

—Även Jonny Bjurman och Gustaf Leijonhufvud har analyserat Skoklosters inne-
klimat och vilken roll som klimatskalet och uteklimatet spelar för detta. Enligt dem 
förekommer variationer inom temperatur och RH under året. Under perioden juli–
december är temperaturen högre och RH lägre inomhus än utomhus men från febru-
ari är förhållandena omvända. Under våren är det något lägre temperatur och högre 
RH inomhus än utomhus, särskilt i rum som ligger i norr. Hela året förekommer skill-
nader i RH och temperatur mellan de olika rummen och våningarna men den absolu-
ta fuktigheten är i stort sett på samma nivå under hela året i alla delar av byggnaden. 
—Under soliga sommardagar är temperaturen högre och RH lägre i syd- och västrum 
medan temperaturen är lägre och RH högre i nord- och till viss del även ostrum. 
Solvinkeln påverkar även temperaturen, vilket ger högre temperatur och lägre RH på 
andra våningen jämfört med första våningen under våren men motsatta förhållanden 
under hösten. Även murarnas minskande tjocklek kan påverka dessa förhållanden. 
Temperaturen på den översta våningen är högre under våren vilket troligen orsakas 
av det svarta tegeltaket. 
—Bjurman och Leijonhufvud konstaterar att klimatskalet har en lindrande effekt på 
inneklimatet. Det är troligt att mängden hygroskopiska material i rummen bidrar till 
skillnader i inneklimatet men mätdata gällande detta finns inte. Större effekt har 
troligen väggarna som fukt- och värmebuffert. Något som också minskar mögelan-
greppen är det faktum att det vid de tillfällen på året då RH är som högst är också 
temperaturen som lägst, vilket balanserar mögeltillväxten. Trots detta är fuktnivån 
ofta för hög och mögelangrepp förekommer. Flera bidragande faktorer kan ligga 
bakom detta: mängden näring som finns för mögel, exempelvis damm, smuts, pollen 
och animaliska material såsom lim, samt närvaron av levande men inaktiva mögel-
hyfer i exempelvis vävda tapeter.  En hypotes är att de senaste årens klimatförän24 -
dringar lett till att problemen förvärrats. 

!10

 Broström & Leijonhufvud 2010, s. 87f.23

 Bjurman, Jonny & Leijonhufvud, Gustaf. »An analysis of microclimate differences leading 24

to sporadic mould growth in Skokloster castle, an unheated historic building« i Tor Broström 
& Lisa Nilsen (red.), Energy Efficiency in Historic Buildings: Postprints from the Conference: 
Visby, February 9–11, 2011 [Elektronisk resurs], Gotland University Press, Visby, 2012, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1363, s. 240–243.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1363


!
!
II!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!

 !!!!!!
BAKGRUND TILL KLIMATEXPERIMENTET !

N FÖRSÖKSPLAN INFÖR EXPERIMENTET UPPRÄTTADES av Tor Broström 
hösten 2011, efter att mögel konstaterats i flera rum. Risken för mögel etabler-
ades dock tidigare i ett konferensbidrag från 2010.  I mars 2013 inleddes 25

försöket. Tre rum med fuktproblem på slottet valdes ut för att fungera som testrum 
för tre olika klimatstyrningsanläggningar: skyddsvärme, fuktstyrd ventilation och 
avfuktning. Tre rum med liknande förutsättningar valdes även ut för att fungera som 
referensrum, där ingen klimatstyrning skulle förekomma. Fönstren i samtliga sex 
rum renoverades och tätades inför experimentet. Nu när ett år passerat är det dags 
att byta plats på anläggningarna, vilket kommer ske ytterligare en gång om ett år. På 
så sätt får de tre rummen uppleva alla tre anläggningar, vilket gör det lättare att efter 
experimentets avslut kunna dra korrekta slutsatser. 

!11

 Broström, Tor & Leijonhufvud, Gustaf. »The indoor climate in Skokloster castle« i Davide 25

Del Curto (red.), Historical buildings as museums: Systems for climate control and heritage 
preservation från konferensen Historical buildings as museums, Milano, april 2010, s. 89f.

E

Att mäta avstånd. Ur Skoklosters slotts bibliotek. 
Beskuren av förf. Foto: Jens Mohr, LSH.



Museiklimat!
Vad som är ett önskvärt museiklimat är en omdiskuterad fråga. För Skoklosters slott 
är det hursomhelst oerhört svårt att uppnå det inneklimat som förordas på andra 
museer, eftersom byggnaden i sig är mindre flexibel än museibyggnader generellt. 
Slottet innehåller dessutom flera samlingar med väldigt varierande material, som 
rustkammare, måleri på duk, textilier, bibliotek och möbler av olika slag. De många 
materialen har varierande krav på inneklimatet, vilket gör det till en oerhört komplex 
uppgift att skapa ett generiskt inneklimat som passar alla samlingar med samman-
satta material. 
—Att samlingarna på slottet förvaras där de gör har i sig ett kulturhistoriskt värde. 
Målet för inneklimatet på Skokloster bör därför vara att förebygga de skador på 
föremål som finns störst risk för i dag, vilket framför allt handlar om mögel och 
mekaniska skador orsakade av variationer i RH. !!

Relativ luftfuktighet!
Den viktigaste faktorn för ett lämpligt museiklimat är den relativa luftfuktigheten 
(RH): ett begrepp som i detta avsnitt kommer förklaras närmare. 
—All luft innehåller vatten, eller ånga som det korrekta begreppet är. Den fysiska 
mängd ånga som luften innehåller, lämpligen mätt gram per kilogram torr luft, kallas 
ångkvot (mixing ratio). Luften kan dock bara hålla en viss mängd ånga innan fukten 
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• Bakgrunden till experimentet är 

att mögel har påträffats i ett antal 
rum. Inga enkla åtgärder finns för 
att lösa detta. En långsiktigt håll-
bar lösning behövs, det vill säga en 
kompromiss avseende brukande, 
bevarande, resursutnyttjande och 
kostnader. Tre metoder kommer 
att testas: skyddsvärme, avfukt-
ning och fuktstyrd ventilation. !

• Skyddsvärmen går på direkt-
verkande el och styrs av en hygro-
stat. Fristående element placeras 
på lämpliga platser. !

• Avfuktaren är en sorptionsavfuktare 
som styrs av en hygrostat, och till-
luften ordnas så att en bra sprid-
ning uppnås i rummet. Avrinning 
eller tömning av avfuktaren blir 
nödvändigt. !

• Den fuktstyrda ventilationen sker 
med en frånluftsfläkt som mon-
teras i en eldstad och styrs av ute- 
och innegivare för temperatur och 
RH. Tilluften ordnas helst med 
styrda spjäll, och tätning av fön-
ster och dörrar krävs. !

!!
• Metoderna testas i tre rum, med 

tre referensrum där inga åtgärder 
görs. Alla tre metoder provas ett år 
vardera i alla tre rummen. !

• Klimatet styrs för att förhindra 
mögeluppkomst, med hjälp av 
riskkurvan utvecklad av Krus et al 
(se s. 15). Den övre gränsen för RH 
sätts till 90 %. Mätningar av kli-
matet sker med jämna intervaller 
under året, olika ofta beroende på 
vad som mäts. !

• De förväntade resultaten är att 
visa hur olika typer av klimat-
styrning fungerar i slottet. !

• Tor Broström, vid Göteborgs uni-
versitet och Högskolan på Gotland 
(nuv. Uppsala universitet, Cam-
pus Gotland) står för den veten-
skapliga delen av undersökningen !
Redogörelsen ovan redovisar för-
söksplanen såsom den faktiskt 
användes, vilket innebär små av-
vikelser från den ursprungliga 
försöksplanen. Denna återfinns i 
sin helhet som bilaga 3.

Redogörelse för försöksplanen



lämnar luften och blir till kondens. Den maximala ångkvoten mäts också i g/m3 och 
kallas mättnadsånghalt. Beroende på temperatur kan luften innehålla olika mycket 
ånga innan mättnadsånghalten uppnås – ju varmare luften är desto mer ånga kan 
den innehålla. Den relativa luftfuktigheten mäter i procent hur nära mättnadsång-
halten som luften är: vid 100 % har mättnadsånghalten uppnåtts och vid 0 % är 
luften helt torr. Så länge ingen ytterligare fukt tillförs, vilket kan ske i till exempel 
badrum, vid läckage eller när många människor vistas i en lokal samtidigt, är alltså 
RH styrd enbart av temperaturen. Ju varmare luften är desto mer ånga kan den inne-
hålla, vilket innebär att RH sjunker om temperaturen höjs. På samma sätt stiger RH 
om temperaturen sjunker.  26!!

Mögel!
Mögel är ett samlingsnamn för flera olika snabbväxande svampar vars fruktkroppar 
är mycket små, till skillnad från exempelvis matsvampar som champinjon eller 
kantarell. Spridning av mögel sker genom mikroskopiska sporer, som går att jämföra 
med växters frön. Sporerna sprids genom luftrörelser, kan vara inaktiva under myck-
et lång tid och finns nästan överallt. Det som krävs för att mögel skall växa är alltså 
framför allt andra förutsättningar än att sporerna sprids, vilket är mycket svårt att 
förhindra. De förutsättningar som krävs för att mögel skall växa är i huvudsak tem-
peratur, RH och näring.  27

—Mögelsvampar är levande organismer och kräver organiska material som näring. 
Den näring som först prioriteras av möglet är lättnedbrutna material, som gelatin och 
stärkelse. Näringen bryts ned kemiskt, och det behövs inga större mängder för att 
starta tillväxten.  28

—Liksom alla levande organismer kräver mögel vatten. Detta tillgodogör sig 
mögelsvamparna vanligen genom fukt i luften, och RH-nivån är en avgörande faktor 
för huruvida mögel kommer kunna växa eller ej. De flesta mögelsvampsorter kräver 
en RH-nivå på över 65 % men det finns även arter som kan angripa papper vid lägre 
RH, dock ej under 55–65 %.  29

—Den sista faktorn som påverkar mögelpåväxt är temperaturen. Vanligen trivs 
mögel när temperaturen är mellan 20°C och 30°C. Detta gäller dock inte alla arter, 
och sporerna överlever nedfrysning. Möjligen kan en lägre temperatur gör att tillväx-
ten blir långsammare.  Samspelet mellan temperatur och RH som förutsättningar för 30

mögeltillväxt förklaras närmare på sidan 14–15. 
—När alla förutsättningar är uppfyllda för mögelsvampen – sporerna har spridits till 
en plats med näring, fukt och lämplig temperatur – börjar sporerna att gro. Tunna, 
rörformade trådar, så kallade hyfer, börjar växa ut och bildar vid förgrening ett mycel. 
Mycelet är det som samlar in näring, och kan jämföras med växters rötter. Det växer 
radiellt ut och ned på och i ytan, och utsöndrar syror och enzymer. Till en början är 
det svårt att med blotta ögat upptäcka mycelet, men när det börjat utveckla sporer 
på ytan blir det synligare. Vid det laget har tillväxten av möglet kommit långt, och 
ludna kolonier kan dyka upp. Både kolonier, hyfer och sporer kan vara färgade i alla 
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möjliga olika nyanser men det är mycelet som bryter ned materialet. Skador på ma-
terialet som kan ske är fläckar och missfärgning, som är mycket svårt att få bort, 
nedbrytning och försvagning av materialet samt korrosion på metallföremål. Det är 
dessutom förenat med hälsofara att hantera mögliga föremål och att vistas i mögliga 
miljöer.  31!!

Mekaniska skador orsakade av variationer i RH!
De föremål som löper störst risk för mekaniska skador orsakade av variationer i RH är 
träföremål och föremål som består av sammansatta material. 
—Variationer i RH orsakar rörelser i trä, vilket kan orsaka skador på föremål som helt 
eller delvis består av trä. Bemålat trä kan ta skada när träunderlaget har större 
rörelser än den bemålade ytan, som inte följer rörelserna och därmed spricker, krack-
elerar eller flagar. Föremål som består av olika sammanfogade trädelar kan ta skada 
av att delarna rör sig olika mycket eller åt olika håll, vilket kan orsaka sprickor eller 
kraftiga deformationer.  32

—Måleri på duk är ett exempel på föremål som består av sammansatta material. 
Variationer i RH utgör en riskfaktor för mekaniska skador på måleri på duk eftersom 
tavlor består av många olika material: linnedukar, lim, pigment, träramar, lacker och 
oljor. De olika materialen reagerar olika på variationer i RH och temperatur, vilket 
kan leda till sprickor och krackelering i måleriets färgskikt och grundering. Limäm-
nen sväller vid ökning av RH, vilket pressar ut taveldukar och gör dem större. Vid en 
sänkning av RH sker det motsatta och dukarna krymper således. Om detta upprepas 
ofta förlorar duken sin spänst, vilket leder till att färgskikt som är styvare än duken 
förlorar sitt stöd och helt lämnas ut till variationer i RH och temperatur. När detta 
skett är risken för sprickor och krackelering av målningens färgskikt och grundering 
stor.  33!!

Metod för experimentet!
De tre rummen Grå rummet (2V), London (3K) 
och Florens (3V) på Skoklosters slott, läge enligt 
bild 1, har fungerat som försöksrum för experi-
mentet. Grå rummet har försetts med en avfukt-
ningsanläggning, London med en skydds-
värmeanläggning och Florens med en fuktstyrd 
ventilationsanläggning. Som referensrum för 
Grå rummet har Blå sängkammaren (2R) an-
vänts, för London Gröna sängkammaren (2K) 
och för Florens Bryssel (3R). Samtliga sex rum 
fick fönstren renoverade och tätade inför exper-
imentet. !!!!
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Bild 1. Plan över Skoklosters slott. 
Rummen är littererade enligt sam-
ma princip på alla våningar, alltså 
är rum 3A beläget ovanför 2A.



Ett lämpligt inneklimat!
För Skokloster är det mest prioriterade att förhindra mögelpåväxt, men även att 
undvika mekaniska skador orsakade av variationer i RH. 
—För mögelrisken är det huvudsakligen tre faktorer som spelar in. Som konstaterat 
ovan kräver mögel näring och spridning av sporer för att kunna växa. Dessa två fak-
torer är ständigt uppfyllda på Skokloster och går inte heller att förhindra, så de kom-
mer förbises i detta examensarbete. De andra faktorerna som behöver uppfyllas, och 
som är de som fokus bör ligga på, är temperatur, RH och tid. Tiden är viktig då det 
krävs en viss mängd av den innan mögeltillväxt inleds även om övriga faktorer är 
uppfyllda. Temperaturen och RH samspelar med varandra, och olika mögelarter 
kräver olika förutsättningar för att kunna växa. 
—Isaritmdiagram gör det möjligt att på ett överskådligt vis se när temperaturen och 
RH uppfyller kraven på mögeltillväxt. Martin Krus, Ralf Kilian och Klaus Sedlbauer 
har utvecklat isaritmdiagram som visar mögelrisk. Diagrammen är utformade med 
temperatur på x-axeln och RH på y-axeln, och på dem finns en kurva som visar när 
mögelrisk föreligger. Krus et al har sammanfattat förutsättningar för olika mögelarter, 
och riskkurvan representerar lägstanivån: om klimatet vid någon tidpunkt befunnit 
sig ovanför kurvan har det funnits risk för mögeltillväxt. Det finns tre olika isaritm-
diagram: LIM 0, LIM I och LIM II. Vid odling av mögel med optimal näring används 
LIM 0, medan LIM I och LIM II är anpassade för olika material. För biologiskt ned-
brytbara material, som papper, viss puts, textilier och trä används LIM I,  och det är 34

det isaritmdiagrammet som använts vid styrning och analys av klimatet på Sko-
kloster (se bild 2).  Målet för Skokloster bör vara att inneklimatet hålls under 35

riskkurvan. 
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Bild 2. LIM I-riskkurvan som utvecklades av Krus et al, Punkter över den 
röda isaritmlinjen (isopleth line) representerar enskilda tillfällen då förut-
sättningar för mögeltillväxt funnits.



!!
Skyddsvärme!

Idén med skyddsvärme är att sänka RH genom att höja temperaturen. 
—Skyddsvärme har fördelen att det i många fall är lätt att installera utan några större 
ingrepp. En nackdel är att eftersom det ibland är nödvändigt att även värma upp på 
sommaren, så finns det en risk att den mänskliga faktorn i form av välvillig men oin-
satt brukare av lokalen rent instinktivt stänger av anläggningen även när den behövs. 
En annan nackdel är att det i rum med stora volymer kan ta lång tid och mycket en-
ergi att åstadkomma den värme som behövs för att sänka RH. 
—På Skokloster, i rummet London har metoden konvektiv värme använts genom 
att fristående kamflänsradiatorer som drivs av direktverkande el placerats på golvet i 
rummet. Radiatorerna värmer upp luften, som stiger samtidigt som kall luft sjunker 
och då värms upp av värmekällan på golvet. De styrs av en HygroPro-hygrostat av 
modellen THP pp-L  som sätter igång värmen när RH-nivån är för hög. En hygrostat 36

är ett instrument som genom att mäta RH-nivå styr en anläggning. Hygrostaten i 
London var placerad vid ytterväggen.  För att göra metoden mer effektiv isolerades 37

dörren mot tornrummet. !!
Fuktstyrd ventilation!

Principen bakom en fuktstyrd ventilationsanläggning är att om ångkvoten i uteluften 
är lägre än i inneluften ventileras rummet så att den torrare uteluften ersätter inne-
luften. Om ingen temperaturförändring sker i samband med detta så kommer RH 
således att sänkas eftersom ångkvoten, den absoluta mängden fukt i luften, blir lägre. 
För att fuktstyrd ventilation skall vara effektiv krävs det att rummet är någorlunda 
tätt. En nackdel med metoden är att om ångkvoten är högre ute än inne kommer 
inte RH-nivån i rummet att sänkas, hur skadlig den än må vara. 
—Styrd ventilation kan huvudsakligen ske med två metoder: frånluftssystem och 
från- och tilluftssystem, även kallat balanserat ventilationssystem. Det finns även 
tilluftssystem men ur fuktsäkerhetssynpunkt är de olämpliga då de trycker ut oönskad 
luft genom ventiler eller otätheter i klimatskalet, vilket kan leda till problem om 
luften är för fuktig. 
—Frånluftssystem fungerar genom att frånluft sugs ut ur byggnader med hjälp av 
fläktar. Detta orsakar ett undertryck som suger in tilluften, vanligen genom ventiler. 
Tilluftssystem fungerar tvärt om genom att tilluft sprutas in i byggnaden och skapar 
ett övertryck som pressar ut frånluft genom ventiler eller otätheter. 
—Med ett från- och tilluftssystem behöver det egentligen inte skapas något under- 
eller övertryck, utan systemet kombinerar de båda principerna ovan med fläktar som 
blåser in och ut luft. Systemet är mer komplext och vanligtvis dyrare än ett från-
luftssystem, men går att kombinera med värmeväxlare vilket kan spara energi.  38

—Ett fuktstyrt frånluftssystem har använts i rummet Florens på Skoklosters slott. 
En kanalfläkt anslöts till en flexibel slang som mynnar i en skiva placerad i fönstret 
med tilluftintag utifrån. I eldstadens rökkanal monterades en skiva med spjäll och 
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ställdon för frånluft. Anläggningen styrs med en givare som placeras utomhus, skyd-
dad från sol, samt en givare som placeras mitt i rummet på en stolpe.  39!!

Avfuktning!
Målet med avfuktning är att oberoende av temperatur minska ångkvoten i luften 
genom att föra ut den överblivna ångan ur byggnaden. Detta kan ske med två 
metoder: kondensavfuktare och sorptionsavfuktare. Kondensavfuktare fungerar bara i 
utrymmen med en temperatur över 10°C, vilket gör metoden olämplig för Sko-
klosters slott där det på vintern ibland blir minusgrader inomhus. 
—En sorptionsavfuktare, som finns i Grå rummet på Skokloster, fungerar vanligen 
genom att fuktig luft blåses med en fläkt genom ett roterande hjul av kisel, som ab-
sorberar mycket av fukten. Ett element blåser samtidigt uppvärmd luft genom 
hjulet, som då avger fukt till den varmare luften eftersom varm luft kan bära mer 
fukt än kall luft.  Den uppvärmda och fuktigare luften, som motsvarar 10 % av den 40

totalt inblåsta luften, förs sedan ut ur byggnaden – på Skokloster via ett nedböjt rör 
genom fönstret. De resterande 90 % av den inblåsta luften är avfuktad och blåses 
tillbaka in i rummet.  Anläggningen styrs av en hygrostat som placeras i rummet på 41

en stolpe, och den torra luften fördelas ut i rummet på två ställen genom rör åt olika 
håll. 
—Sorptionsavfuktare, såväl som kondensavfuktare, kräver underhåll. Det är viktigt 
att rengöra avfuktarens hjul och insida, vilket enklast och bäst sker genom damm-
sugning. Dessutom behöver filtret som finns i avfuktaren bytas eller rengöras regel-
bundet.  42!!

Referensrum!
Trots att slottet har 77 rum är det en svår uppgift att hitta referensrum som gör det 
möjligt att göra helt korrekta jämförelser. I synnerhet är det besvärligt att finna ett 
lämpligt referensrum för London, eftersom det är ett hörnrum och ligger intill Ofull-
bordade salen. Hörnrummen på våningarna över och under saknar nämligen kontakt 
med Ofullbordade salen, vilket förmodligen är en faktor som påverkar inneklimatet i 
rummen. Inneklimatet i Ofullbordade salen är jämfört med övriga rum i slottet 
väldigt likt uteklimatet, och rumsvolymen är enorm så det är sannolikt att Ofullbor-
dade salens inneklimat har inverkan på klimatet i kringliggande rum, vilket referens-
rummet Gröna sängkammaren omöjligen kan spegla. 

!
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 !!!!!!
KLIMATEXPERIMENTETS FÖRSTA ÅR !

RÅN DE OLIKA FÖRSÖKS- OCH REFERENSRUMMEN finns insamlad mätdata 
som innehåller information om temperatur, ångkvot, RH-nivå och mögelrisk. 
Data redovisas på linjediagram med alla värden samlade som grafer på samma 

diagram. 
—Kurvan över RH är väldigt spretig, vilket gör det svårt att se säsongsvariationer. 
För att göra det lättare att se har ett så kallat glidande medelvärde (moving average) 
över RH inkluderats på alla diagram. Det glidande medelvärdet fås fram genom att 
ett medelvärde skapas av värden som ligger 15 dagar innan och efter ett valfritt 
mätvärde på tidsaxeln. Således finns inget pålitligt glidande medelvärde för de 15 
första och sista uppmätta dagarna. 
—Mögelrisken är, förutom att vara inkluderad som graf på övriga diagram, redovisad 
i punktform på sambandsdiagram, eller scatterdiagram. Den horisontella axeln är 
temperatur och den vertikala axeln är RH. De enskilda punkterna representerar 
specifika tidpunkter. Punkter som befinner sig ovanför en röd isaritmlinje (beskriven 
i andra kapitlet) på sambandsdiagrammen visar när temperatur och RH båda haft 
sådana värden att risk för mögel funnits. Se bilaga 2 för detaljerade diagram över 
mögelrisken i samtliga uppmätta rum. 
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Tapet ur pergolasviten. 
Foto: LSH.
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Avfuktare – Grå rummet!

I Wrangelvåningen på första våningsplanet ligger Grå rummet. Ursprungligen lär 
rummet ha fungerat som garderob åt grevens paradsängkammare, vilket betyder att 
det bör ha nyttjats som sovrum åt Carl Gustaf Wrangel.  Senare tiders ägare har 43

dock avskärmat rummet från den grevliga paradvåningen genom att hänga vävda 
tapeter ur den så kallade pergolasviten framför dörren för att nyttja rummet som 
gästrum.  Inför klimatexperimentet tömdes rummet på det mesta av den lösa 44

inredningen. 
—I Grå rummet har en avfuktare styrd av en hygrostat kontrollerat inneklimatet 
under experimentets första år. Det finns data från två mätpunkter i rummet: dels 
från den så kallade styrande sensorn – benämnd så eftersom den varit placerad vid 
hygrostaten som styr anläggningen, och dels från en annan sensor som varit placerad 
mitt i rummet. Små skillnader finns mellan de två sensorernas värden, främst handlar 
det om att RH-nivån har varit något lägre vid den styrande sensorn. 
—Risken för mögel i rummet har under året varit låg. Endast vid ett tillfälle, 2 juni 
2013, har värdena närmat sig risk-
kurvan. RH var då 77 % och temper-
aturen var drygt 18 °C. Mellan 3 och 
4 juni sjönk åter RH för att som lägst 
vara knappt 54 %, med tempera-
turen 17,5 °C vid middagstid 4 juni. 
Avfuktaren var inte igång vid risk-
tillfället, vilket den borde varit. 
Troligen beror detta på att rummet 
från 29 maj 2013 och några dagar 
framåt genomgick mögelsanering,  45

och då är det möjligt att kontakten 
till avfuktaren drogs ut. 

Medelvärden Temperatur (°C) RH (%) Ångkvot

Grå rummet* 10,37 63,27 5,44

Blå sängkammaren 9,84 65,76 5,45

London* 11,20 63,64 5,57

Gröna sängkammaren** 10,36 59,63 5,09

Florens 9,65 64,23 5,20

Bryssel 9,47 68,60 5,46

*Från styrande sensor 
**Från sensor mitt i rummet
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Bild 3. Genomsnittliga värden från försöks- och referensrummen.

Bild 4. Energiförbrukningen i 
Grå rummet under försöksåret.



—Under året förbrukade avfuktningsanläggningen knappt 36 kWh (se bild 4). Av-
fuktaren var huvudsakligen igång under försommaren 2013, som mest mellan 17 och 
22 maj. Den 27 juni var anläggningen igång för sista gången innan mätningarna upp-
hörde. Av de tre klimatanläggningarna är avfuktaren den som förbrukat minst energi, 
främst eftersom den varit så lite i bruk. Hade avfuktaren varit i bruk lika mycket som 
de andra klimatanläggningarna är det sannolikt att dess energiförbrukning hade varit 
jämförbar med skyddsvärmens. 
—Variationer i RH kan betraktas på två sätt: långsiktiga och kortsiktiga variationer. 
De långsiktiga variationerna fås genom att studera det glidande medelvärdet, medan 
de kortsiktiga variationerna blir synliga genom att helt enkelt följa RH-nivåkurvan. 
—Långsiktigt sett har inte variationerna varit alltför stora; nivån har legat omkring 
60 % RH med vissa toppnoteringar runt 67–70 % RH. Vid ett par perioder under 
2013, i juli och tio dagar i oktober, har nivån legat under 60 %-strecket. 
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Bild 5. Grå rummets inneklimat under försöksåret, från den styrande sensorn.

Mould risk

Bild 6. Referensrummet Blå sängkammarens inneklimat under försöksåret.

Mould risk

Mould risk

Mould risk



—De kortsiktiga variationerna i RH har varit större. Det lägsta uppmätta värdet un-
der perioden är från 22 juli 2013 och ligger på 43 % RH. Det högsta värdet är från 2 juni 
2013 – samma dag som mögelrisken var som störst – och ligger på 77 % RH. Ett 
nästan lika högt värde, på 76,6 % RH, noterades 13 april 2013. Skiftningarna har vid 
flera tillfällen gått fort: på två–tre dagar kan det vara så mycket som 20 procent-
enheters skillnad, vilket var fallen 2–4 juni 2013, 22–24 juli 2013 och 10–13 januari 2014. 
—I referensrummet Blå sängkammaren har ångkvoten varit nära nog identisk med 
Grå rummets (se bild 6). Temperaturen har dock varit något lägre, och RH därmed en 
aning högre. Vid några tillfällen i maj och början av juni överskreds riskkurvan, eller 
var nära att överskridas. Genom att jämföra sambandsdiagrammen för Grå rummet 
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Bild 7. Mögelrisken i Grå rummet under försöksåret, uppmätt från den styrande sensorn. 
Observera toppen vid 17–18 °C som inträffade 2 juni 2013.

Bild 8. Mögelrisken i referensrummet Blå sängkammaren under försöksåret.



(bild 7) och Blå sängkammaren (bild 8) blir det tydligt att avfuktaren faktiskt haft 
effekt. Diagrammens former är väldigt lika, men de toppar som är nära riskkurvan 
eller överstiger den på diagrammet över Blå sängkammaren saknas helt på diagram-
met över Grå rummet, med ett undantag. Detta undantag representerar effekterna 
av att avfuktaren inte var igång, förmodligen på grund av mögelsanering, 2 juni 2013 
då ångkvoten steg drastiskt både ute och inne. 
—Genom att jämföra uteklimatet (se bilaga 1) med Grå rummets inneklimat går det 
att se att uteklimatet påverkat inneklimatet. Uteklimatet är mycket mer ojämnt men 
det går att se samband i temperatur- och RH-växlingar. !!

Skyddsvärme – London!
Från den ofullbordade salen går dörrar till andra rum som heller aldrig blev färdig-
ställda. London är ett av de rummen, beläget i byggnadens sydvästra hörn. Rummet 
fungerar som tavelmagasin åt museet och visas vanligen inte upp för besökare. 
—I London har metoden skyddsvärme testats genom att kamfläktsradiatorer placer-
ats i rummet. Radiatorerna har varit styrda av en hygrostat som placerats mitt i 
rummet på en stolpe. Mätdata finns från en så kallad styrande sensor på denna stolpe 
samt från en annan sensor i rummet. Mellan den styrande sensorn och den andra 
sensorn finns endast mycket små skillnader, små nog att falla under ramen för mätfel. 
Den andra sensorn började dock inte att registrera data förrän 5 april 2014, till skill-
nad från den styrande sensorn som började 20 mars 2014. 
—Det har vid flera tillfällen funnits risk för mögel i rummet. Mellan 22 och 28 okto-
ber 2013 överskreds riskkurvan. RH var då uppe i nivåer på 83 % och 78 %. Temper-
aturen var som lägst 8,5 °C och som högst ca 13 °C. Från 12 december 2013 till 10 januari 
2014 var förhållandena mycket nära att överskrida riskkurvan. Det glidande 
medelvärdet för RH var under denna period som lägst 75 % och som högst 81 %. Kort-
siktiga variationer i RH under perioden var som högst 87 %. Temperaturen var som 
högst drygt 7 °C och som lägst knappt 2 °C. En ytterligare period då riskkurvan var 
nära att överträdas var mellan 7 februari och 11 mars 2014. Det glidande 
medelvärdet för RH var under perioden som högst knappt 83 %, vilket inträffade 
16–17 februari. Under perioden uppmättes en kortsiktig variation i RH på 88,5 %. 
Temperaturen var vid det tillfället knappt 1 °C, vilket är den lägsta noterade temper-
aturen under perioden; den högsta var knappt 10 °C, precis i periodens slut. Hastiga 
höjningar och sänkningar av temperaturen förekom vid flera tillfällen under perio-
den. Dessa snabba skiftningar är förmodligen orsakade av skyddsvärmen. 
—De långsiktiga variationerna i RH för rummet, som fås genom att studera det gli-
dande medelvärdet, har varit ganska stora. Som lägst var det glidande medelvärdet 
knappt 50 % RH, vilket uppmättes 13 juli 2013. Den 17 februari 2013 var det som 
högst, med knappt 83 % RH. 
—De kortsiktiga variationer-
na i RH har även de varit sto-
ra. Det högsta uppmätta 
värdet är från 7 februari 2014 
och ligger på 88,5 % RH. Det 
lägsta värdet uppmättes 22 juli 
2013 och var knappt 37 % RH. 
Den 24 juli 2013, alltså två 
dagar senare, var RH-nivån 
58 %, vilket visar att varia-
tionerna i RH stundom har 
skett snabbt. Ett extrem-
exempel på detta är från 22 
oktober 2013 då RH under 
samma dygn steg från 57,5 % 
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Bild 9. Energiförbrukningen 
 i London under försöksåret.



till knappt 84 %. Liknande snabba skiftningar, om än inte fullt så extrema, har 
förekommit vid flera tillfällen under den uppmätta tiden. 
—Skyddsvärmeanläggningen är det klimatsystem som förbrukat mest energi under 
försöksperioden. Det har gått åt 432,7 kWh för att driva anläggningen (se bild 9). 
Under sommaren 2013 gick det åt väldigt lite energi; majoriteten av förbrukningen 
kom igång i oktober och fortsatte till februari 2014. Mest var anläggningen i bruk 
mellan 16 december 2013 och 10 januari 2014. 
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Bild 10. Londons inneklimat under försöksåret, från styrande sensor.

Bild 11. Referensrummet Gröna sängkammarens inne-
klimat under försöksåret, från sensor mitt i rummet.

Mould risk

Mould risk

Mould risk

Mould risk



—Från referensrummet Gröna sängkammaren finns mätdata från två sensorer: en 
placerad mitt i rummet och en placerad vid väggen åt väst. Det finns skillnader i de 
insamlade värdena från de två sensorerna: klimatet vid sensorn mitt i rummet har 
haft aningen ojämnare temperatur och lägre RH än vid väggen. Men oavsett vilket av 
värdena som jämförs med inneklimatet i London så kan det konstateras att Gröna 
sängkammaren haft ett bättre inneklimat än vad London haft. RH har varit lägre, 
både långsiktigt och kortsiktigt, och det har inte funnits risk för mögel – även om det 
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Bild 12. Mögelrisken i London under försöksåret, från styrande sensor.

Bild 13. Mögelrisken i försöksrummet Gröna säng-
kammaren under försöksåret, från sensor mitt i rummet.



var väldigt nära riskkurvan vid ett tillfälle: 24 oktober 2013. Fram till mitten av sep-
tember 2013 var skillnaderna i RH mellan den styrande sensorn i London och den 
mitt i Gröna sängkammaren inte särskilt stora, men därefter är RH-nivån högre i 
London än i Gröna sängkammaren. De kortsiktiga variationerna inom RH har varit 
större i Gröna sängkammaren än i London, men det motsatta gäller för de långsiktiga 
variationerna. Temperaturen har varit jämnare i Gröna sängkammaren än i London, 
och ångkvoten har varit nära nog identisk i de båda rummen. Vid en jämförelse av de 
två rummens sambandsdiagram över mögelrisken (London: bild 12, Gröna 
sängkammaren: bild 13) går det att se att mögelrisken för de båda rummen varit 
ungefär samma när temperaturen varit över 15 °C. När temperaturen varit lägre än så 
har mögelrisken varit väldigt olika för de två rummen, till Gröna sängkammarens 
fördel. 
—Som konstaterats tidigare ligger London i nära kontakt med den ofullbordade 
salen, och ett rimligt antagande är att dess klimat såväl som uteklimatet påverkar 
Londons. Klimatet i Ofullbordade salen (se bild 14) var under perioden november 
2013–mars 2014 likt uteklimatet, främst gällande det glidande medelvärdet för RH. 
Temperaturen utomhus var mer variationsrik än där, men inte mycket. Under som-
maren 2013 var dock skillnaderna större, framför allt när det gäller det glidande 
medelvärdet för RH som var väsentligt lägre i Ofullbordade salen jämfört med 
utomhus. Ångkvoten har varit ungefär samma ute som i  den ofullbordade salen men 
med marginellt större variationer utomhus, främst under sommaren. Londons 
ångkvot är mest lik Ofullbordade salens men under sommaren var variationerna 
större där än i London. 
—Under hösten och vintern var temperaturen högre i London än i Ofullbordade 
salen. Utomhustemperaturen (se bilaga 1) var betydligt mer varierande än i London, 
vilket innebär att det stundom varit både kallare och varmare ute än i London. Det 
går emellertid att se ett samband mellan temperaturerna ute och inne eftersom de 
höjs och sänks vid samma tillfällen, om än olika mycket. På samma sätt går det att se 
ett samband mellan RH-nivån utomhus och i London. !!

!
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Bild 14. Inneklimatet i Ofullbordade salen under försöksåret.

Mould risk

Mould risk



Fuktstyrd ventilation – Florens!
Gästrumsvåningen ligger på andra våningen, ovanför Wrangelvåningen. Rummet 
Florens ligger rakt ovanför Grå kammaren, vilket innebär att vissa likheter finns i 
förutsättningarna för rummens inneklimat. 
—En fuktstyrd ventilationsanläggning har kontrollerat inneklimatet i rummet. 
Tilluften har tagits utifrån och frånluften har sprutats ut genom rökkanalen från 
rummets öppna spis. Mätdata finns från en sensor som varit placerad vid den givare 
som mätt rummets ångkvot, båda placerade på en stolpe mitt i rummet. 
—Risk för mögel har inte funnits under försöksåret. Riskkurvan har inte vid något 
tillfälle överskridits, och inneklimatet var som närmast den vid mitten av maj och i 
början av juni 2013. 
—De långsiktiga variationerna i RH har varit ganska stora, större än i Grå kammaren 
men mindre än i London. Som högst var det glidande medelvärdet 23 februari 2014 
76 % RH, och som lägst 53 % RH den 13 juli 2013. Under augusti och september 
2013 var de långsiktiga variationerna inte särskilt stora, men före och efter var det 
instabilare. 
—De kortsiktiga variationerna i RH har liksom i de två andra försöksrummen varit 
stora. Det högsta uppmätta värdet är från 19 april 2013 och var 80 % RH, och det 
lägsta, från 22 juli 2013, var 39 % RH. Variationerna har precis som i London och Grå 
rummet ibland skett hastigt, som exempel kan nämnas att RH på kvällen 16 maj 
2013 var knappt 45 % och att värdet på förmiddagen 18 maj 2013 istället var 75,5 %. 
—För att driva ventilationsanläggningen har det gått åt 262 kWh (se bild 15). Av de 
tre klimatanläggningarna är den styrda ventilationen den som använts mest regel-
bundet och konstant. Efter mitten av december 2013 minskade dock aktiviteten och 
under perioder var anläggningen inte i bruk alls. 
—Referensrummet Bryssel har haft en något högre RH-nivå än Florens, bortsett från 
under juli och augusti 2013 då de båda rummens RH-nivåer var mycket lika. Dessu-
tom har de kortsiktiga variationerna i RH varit större i Bryssel. Ångkvoten har som 
väntat genomsnittligt varit lägre i Florens än i Bryssel, och variationerna har varit 
större i Bryssel. Risken för mögel i Bryssel har dock varit låg: endast vid två tillfällen 
har riskkurvan överskridits. Om sambandsdiagrammen över mögelrisken för de båda 
rummen (Florens: bild 18, Bryssel: bild 19) jämförs med varandra blir det tydligt när 
och hur den styrda ventilationen fungerat. Diagrammens former är väldigt lika till 
höger i bild, alltså vid högre temperaturer, medan det vid lägre temperaturer finns 
större skillnader. När temperaturen varit lägre än 13 °C har mögelrisken varit lägre i 
Florens än i Bryssel, vilket 
innebär att den styrda ventila-
tionen fungerat bäst när tem-
peraturen varit låg. När tem-
peraturen varit högre har inte 
effekten varit lika stor. 
—Likt inneklimatet i de två 
andra försöksrummen går det 
att se att uteklimatet haft in-
verkan på inneklimatet i Flo-
rens, både vad gäller temper-
atur och RH. Höjningar och 
sänkningar i temperatur och 
RH utomhus speglas i innekli-
matet, fast i mindre skala (se 
bilaga 1). 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Bild 15. Energiförbrukningen 
i Florens under försöksåret.
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Bild 16. Florens inneklimat under försöksåret.

Bild 17. Referensrummet Bryssels inneklimat under försöksåret.

Mould risk

Mould risk

Mould risk

Mould risk
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Bild 18. Mögelrisken i Florens under försöksåret.

Bild 19. Mögelrisken i referensrummet Bryssel under försöksåret.
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ANALYS AV MÄTDATA !
LIMATEXPERIMENTET KOMMER PÅGÅ I YTTERLIGARE TVÅ OMGÅNGAR, så 
alla tre försöksrum får pröva alla tre klimatanläggningar. Men redan nu vore 
det intressant att se om någon av anläggningarna utmärkt sig som bättre än de 

övriga. För att komma fram till om så är fallet kommer i detta kapitel resultatet från 
de tre försöksrummen att jämföras med varandra, med uteklimatet och med referens-
rummens inneklimat. !!

Jämförande analys!
Ur mögelriskhänseende har klimatet i Florens varit bäst av de tre försöksrummen, 
även om Grå rummets inneklimat också varit godtagbart. Inneklimatet i London har 
inte uppfyllt kraven på låg mögelrisk. I London överskreds mögelrisken som längst i 
16 sammanhängande timmar, vilket är längst av alla sex uppmätta rum. London är 
även det rum där mögelrisken har varit nära att överskridas under längst tid, nämli-
gen i 625 sammanhängande timmar (vilket motsvarar 26 dygn). Jämförelsevis är 
samma tal för Florens 43 sammanhängande timmar och för Grå rummet 50. Det är 
således tydligt att förutsättningarna för inneklimatet i London varit mycket sämre än 
för övriga rum. !
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Del av sängdraperi från Grå rummet. 
Foto: Jens Mohr, LSH.
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 !
—Grå rummet har haft minst variationer i RH, både kortsiktigt och långsiktigt. Det-
ta gäller även då Grå rummets referensrum Blå sängkammaren jämförs med övriga 
referensrum. 
—Statistiken över energiförbrukningen i Grå rummet visar att avfuktningsanlägg-
ningen knappt varit i bruk under försöksperioden, och inte alls vid det tillfälle då den 
behövts som mest. Grå rummets godartade inneklimat under året beror således för-
modligen mer på att bra förutsättningar i form av placering och väder funnits, snarare 
än att rummet haft en anmärkningsvärt välfungerande klimatanläggning. Detta an-
tagande stärks av att referensrummet Blå sängkammaren haft ett någorlunda accept-
abelt inneklimat, bortsett från några dagar i maj då ångkvoten både ute och inne 
höjdes kraftigt. Under dessa dagar skedde även huvuddelen av avfuktarens använd-
ning i Grå rummet. Att avfuktarens användning varit blygsam går även att se på att 
ångkvoten för Grå rummet och Blå sängkammaren varit närmast identisk under 
försöksperioden (se bild 22), vilket inte hade varit fallet om avfuktaren använts i hö-
gre grad då dess funktion är att sänka RH genom att minska ångkvoten. 
—Klimatet i London har under året varit sämst bland de tre försöksrummen. Vid 
flera tillfällen har det funnits risk för mögel, och variationerna i RH har varit större än 
i de andra rummen, vilket även gäller temperaturen. Referensrummet Gröna 
sängkammaren hade störst variationer i temperatur och kortsiktig RH bland referens-
rummen. Mögelrisken var lägre i Gröna sängkammaren än i London, vilket möjligen 
kan förklaras av att London ligger i anslutning till och påverkas av Ofullbordade 
salen, som har ett ogynnsamt inneklimat ur mögelriskhänseende. Att inte skydds-
värmeanläggningen förhindrat mögelrisken kan ha flera förklaringar: det kan bero på 
att skyddsvärme som system är ganska långsamt och att det tar tid att värma upp ett 
stort rum som London tillräckligt för att förebygga mögelrisk, eller så beror det på att 
hygrostaten som styr skyddsvärmeanläggningen skulle behöva andra inställningar 
som sätter igång anläggningen med större marginal. Förklaringen kan också vara en 
kombination av ovanstående. För att skyddsvärmen skulle fungera effektivt i Lon-
don skulle möjligen radiatorerna behöva vara av en modell med större kapacitet. 
—Den fuktstyrda ventilationsanläggningen i Florens har under året givit ett gott 
resultat ur mögelriskhänseende. Av de tre klimatstyrningsanläggningarna har ventila-
tionen varit igång med störst regelbundenhet, och i jämförelse med referensrummet 
Bryssel har mycket riktigt ångkvoten varit lägre i Florens. Detta kan tyckas vara 
förvånande då ångkvoten inomhus i stort sett helt styrs av ångkvoten utomhus efter-
som det saknas fuktkällor i försöksrummen. En möjlig förklaring skulle kunna vara 
att hygroskopiska material i rummet tillsammans med de fullmurade tegelväggarna 
dämpar och jämnar ut ångkvoten i Florens och fungerar som en buffert, så när 

Tid över 
mögelriskgränsen (h)

Tid nära och över 
mögelriskgränsen*** (h)

Grå rummet* 0 50

Blå sängkammaren 15 168

London* 16 625

Gröna sängkammaren** 3 207

Florens 0 43

Bryssel 5 540

*Från styrande sensor 
**Från sensor mitt i rummet 
***Värden över en mögelrisk på 0,9
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Bild 21. Tid över eller nära mögelrisken i försöks- och referensrummen.



ångkvoten sjunker kraftigt utomhus hinner inte ångkvoten inomhus helt och hållet 
hänga med. Vid sådana tillfällen skulle ångkvoten utomhus kunna vara lägre än in-
omhus, och därmed skulle kraven för den fuktstyrda ventilationens igångsättande 
vara uppfyllda. Hur den fuktstyrda ventilationen kommer påverka inneklimatet i de 
övriga två försöksrummen under den resterande tiden av experimentet kommer bli 
mycket intressant att se. 
—För att på ett snabböverskådligt sätt kunna se vilken anläggning som haft störst 
effekt kan nyckeltal skapas genom att dividera försöksrummens och referensrum-
mens genomsnittliga ångkvot och RH-värden. Dessa nyckeltal kommer då redovisa 
mellan vilka försöks- och referensrum det varit störst skillnad, och detta bör visa i 
vilket rum klimatstyrningsanläggningen haft störst effekt enligt antagandet att det 
inte skulle ha varit någon skillnad mellan försöks- och referensrummens inneklimat 
om ingen anläggning varit igång. Om nyckeltalet är 1 har det inte varit någon skill-
nad mellan de två rummen, men om nyckeltalet är under 1 har RH-nivån eller 
ångkvoten varit lägre i försöksrummet än i referensrummet – och tvärt om ifall ny-
ckel-talet är över 1. Ju längre bort från 1, desto större skillnad mellan försöks- och refer-
ens-rum. 
—De enligt ovan angiven metod skapade nyckeltalen (se bild 22) visar att det varit 
störst skillnad mellan Florens och Bryssel gällande ångkvot, och mellan London och 
Gröna sängkammaren gällande RH. Detta har dock varit till Londons nackdel efter-
som medelvärdet för RH varit högre där än i Gröna sängkammaren. Bland de nyck-
eltal över rum där medelvärdet för RH varit lägre i försöksrummet än i referens-
rummet har det varit störst skillnad mellan Florens och Bryssel. Enligt nyckeltalen 
har således den fuktstyrda ventilationsanläggningen haft störst effekt. 
 

!! !
Vilken anläggning har fungerat bäst?!

Det rum som ur mögelriskhänseende haft bäst inneklimat är Florens. Det går dock 
inte med säkerhet att säga att det godartade inneklimatet där till störst del beror på 
klimatstyrningsanläggningen eftersom referensrummet Bryssel också haft ett relativt 
godtagbart inneklimat. Sämst inneklimat har London haft, vilket troligen till största 
del beror på rummets egna förutsättningar snarare än skyddsvärmeanläggningen, 
även om de naturligtvis samspelt har skapat inneklimatet under året. 
—Inneklimatet i referensrummen har under året varit förvånansvärt bra. Det kan 
finnas två förklaringar till detta: antingen har utomhusklimatet varit ovanligt skon-
samt eller så har fönsterrenoveringen haft en positiv inverkan på inneklimatet. För 
att utröna vilken av förklaringarna som stämmer bäst så skulle mätningar från »refer-
ensrum« till referensrummen behövts, samt mätdata från utomhussensorer från tidi-
gare år. 
—Det är alltså svårt att i dagsläget bedöma vilken av klimatanläggningarna som vore 
lämpligast för slottet. Vid en första anblick verkar den styrda ventilationen ha 
fungerat bäst och skyddsvärmen sämst, men detta kan i hög grad bero på försöks-

Kvot mellan medelvärden från 
referensrum och försöksrum

RH (%) Ångkvot

Grå rummet*–Blå sängkammaren 0,96 0,998

London*–Gröna sängkammaren** 1,07 1,094

Florens–Bryssel 0,94 0,952

*Från styrande sensor 
**Från sensor mitt i rummet
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Bild 22. Nyckeltal över RH och ångkvot, 
jämförelse mellan försöks- och referensrum.



rummens egna förutsättningar. Därför kommer det bli högst intressant att se vad 
resultaten blir när klimatanläggningarna byter rum. 
—Fuktstyrd ventilation har fungerat bra som system i försöksrummet Florens under 
året. En nackdel med den typen av anläggning är dock att den är sårbar för långvari-
ga höjningar av ångkvoten utomhus. Om hypotesen att slottets klimatskal och 
inredning kan fungera som en buffert stämmer, innebär det även att den styrda ven-
tilationen inte skulle kunna fungera som skydd ifall ångkvoten utomhus under en 
längre tid höjdes betydligt. Om detta skedde skulle inte ventilationsanläggningen få 
någon chans att sänka ångkvoten inomhus. Under försöksåret har emellertid 
ångkvoten utomhus varit mycket varierande, så ventilationen har regelbundet sänkt 
RH inomhus. 
—Eftersom den fuktstyrda ventilationen främst sänkt mögelrisken i försöksrummet 
när temperaturen varit lägre än 13 °C så vore det möjligt att kombinera klimatanlägg-
ningen med en kondensavfuktare, som nämligen bara fungerar när rumstempera-
turen är över 10 °C. En sådan kombination skulle möjligen ge ett mer tillförlitligt och 
säkert system, som dock skulle kräva visst underhåll i form av rengöring av avfuk-
taren. !

!
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DISKUSSION !
NDER DETTA KAPITEL KOMMER DE ANTIKVARISKA KONSEKVENSERNA AV  
en genomgripande installation att diskuteras. Eftersom det, som konstaterats 
ovan, är för tidigt att helt säga vilken anläggning som klimatmässigt definitivt 

vore den bästa för slottet så kommer reflexionen nedan att inkludera de antikvariska 
konsekvenserna av alla tre klimatstyrningsanläggningar. !!

Avfuktning!
Den sorptionsavfuktare som testats under försöksåret på Skokloster kräver ett utblås 
för »överbliven« fuktig luft. Detta utblås måste vara sluttande eftersom eventuell 
kondens måste kunna rinna ut och inte fastna i avfuktaren eller någonstans på vägen 
i utblåsröret. Av den anledningen blir det svårt att leda ut den fuktiga luften genom 
slottets rökgångar, vilket innebär att det mest realistiska alternativet är att leda ut 
luften genom fönstren på det sätt som skett under försöksåret. Det är möjligt att ut-
blåset skulle gå att ordna på annat vis men förmodligen skulle det innebära ännu 
större ingrepp i byggnadens stomme. 
—En alternativ lösning skulle kunna vara att ha avfuktaren uppe på vinden och med 
slangar eller rör suga upp fuktig luft från rummen gen0m slottets rökgångar. Detta 
skulle innebära att mängden utblås kunde minimeras, vilket skulle ge färre synliga 
ingrepp i byggnadens stomme. En annan fördel är att avfuktaren på vinden lättare 
skulle kunna fukt- och brandsäkras.  För det kulturhistoriska värdet vore det bra att 46

undvika synliga installationer i slottets inredda våningar men priset blir att desto 
större förändringar måste ske på vinden, vilket vore beklagligt då dess miljö är rela-
tivt orörd bortsett från vissa materialutbyten. 
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Magnus Wessberg och Poul Klenz Larsen.

Tvärsektion från 1650-talet. Ej till fullo realiserad. 
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!
Skyddsvärme!

En fördel med skyddsvärme är att det är möjligt att installera utan att större ingrepp 
görs i byggnadens stomme om direktverkande elradiatorer används. Förutsatt att det 
finns tillgång till elektricitet är således skyddsvärme en reversibel åtgärd ur antik-
varisk synpunkt. Det är dock inte möjligt att frångå att en skyddsvärmeanläggning 
skulle kunna vara ett skrymmande och störande element i den känsliga miljö som 
Skoklosters slottsinredning ändå är, vilket skulle ha en negativ påverkan på det som 
Axel Unnerbäck kallar upplevelsevärdet.  En lösning på detta skulle kunna vara att 47

göra som på Gripsholms slott, där radiatorer placerats i befintliga kakelugnar och 
ledningar dragits genom rökgångarna.  Huruvida det vore möjligt att göra på det 48

viset och samtidigt erhålla en erforderlig klimatstyrningsförmåga är osäkert och bör 
undersökas närmare ifall det blir aktuellt att installera skyddsvärme permanent. Att 
installera skyddsvärme i befintliga ugnar kan dock visa sig vara en mindre reversibel 
lösning än att låta radiatorerna vara fristående i rummet, vilket innebär att re-
versibilitet i sådana fall kommer behöva ställas mot upplevelsevärden. Dessutom 
saknas eldstäder i alla rum, vilket innebär att det i sådana rum enbart vore möjligt att 
installera radiatorer fristående. !!

Fuktstyrd ventilation!
Det vore med stor sannolikhet möjligt att installera fuktstyrda ventilationsanlägg-
ningar i slottets öppna spisar för att använda rökgångarna som en del av systemet. 
Detta skulle innebära att ingrepp i byggnadens stomme till största del skulle kunna 
förläggas till vinden. Å ena sidan vore det som konstaterats ovan beklagligt att 
spoliera vindens miljö, å andra sidan skulle det förmodligen innebära att ingrepp i 
högre grad kunde undvikas i resten av slottet – som till skillnad från vinden faktiskt 
visas upp för besökare som en museimiljö. I vissa rum saknas emellertid öppen spis, 
eller så är rökgången igensatt (främst i tornrum och på översta våningen ) varför en 49

fuktstyrd ventilationsanläggning skulle kräva ingrepp på ett mer direkt sätt i dessa 
rum än i övriga, exempelvis med rörledning genom fönster. Den typen av ingrepp 
skulle kunna ha en negativ inverkan på det kulturhistoriska värdet för slottet, om de 
inte sker mycket varsamt. !!

Generell påverkan av kulturvärden!
Även om det inte vore möjligt att installera klimatstyrningsanläggningar i slottets alla 
rum så skulle byggnaden och samlingarna gynnas av en så genomgripande installation 
som möjligt. En sådan skulle nämligen i högre grad kunna säkra och vidmakthålla de 
kulturhistoriska värden som finns i dag, och som riskerar att förloras eller skadas av 
det nuvarande inneklimatet. Valet att inte göra någonting, vare sig ändra innekli-
matet eller flytta föremål till säkrare lokaler, skulle på sikt kunna få förödande kon-
sekvenser för samlingarnas kulturhistoriska värde såväl som för arbetsmiljön i bygg-
naden. 
—Det vore för det kulturhistoriska värdet av slottet i stort högeligen önskvärt att 
behålla så mycket som möjligt av samlingarna på plats, så att enskilda föremål kan 
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sättas in i kontexten om Skokloster som tidigt kulturhistoriskt museum. För att detta 
skall vara möjligt kommer emellertid stora förändringar att behövas på sina håll: 
främst är det ohållbart att fortsätta använda London som tavelmagasin som läget är 
nu. London är, med sina förutsättningar i egenskap av hörnrum beläget intill Ofull-
bordade salen, möjligen det olämpligaste rummet i byggnaden att använda som 
tavelmagasin. För att behålla funktionen som magasin i rummet skulle därför stora 
förändringar behöva göras, och troligen skulle det inte räcka med att installera en 
klimatstyrningsanläggning utan att rejält förbättra rummets täthet. En någorlunda 
reversibel lösning skulle kunna vara att bygga ett »rum i rummet«, så att väggar, tak 
och den fasta inredningen inte behöver ändras kraftigt. Detta blir något för framtida 
undersökningar att utreda. 
—För att vidmakthålla det kulturhistoriska värdet av slottet i stort krävs förmodli-
gen en kombination av flera klimatstyrningsanläggningar eftersom rummen har olika 
förutsättningar vad gäller användning, tolerans för förändring och befintliga installa-
tioner. En kombination av fuktstyrd ventilation och kondensavfuktare har visat sig 
vara möjlig, och kanske gynnsam, i flertalet rum men i rum utan rökgångar kommer 
det att vara svårt att installera den lösningen varsamt. I sådana rum kan det därför bli 
aktuellt med lösningar som inte kräver lika stora ingrepp, som direktverkande elradi-
atorer. I rum som regelbundet visas upp för besökare bör hänsyn även tagas till ljud-
bilden i rummet: om möjligt bör alltför högljudda klimatstyrningsanläggningar und-
vikas till förmån för tystare alternativ i de mer offentliga rummen. Det är således en 
komplicerad balansgång mellan bevarande av slottet och dess samlingar, och upplev-
elsen av törnrosaslottet Skokloster. !!

Slutsatser!
Inneklimatet på Skoklosters slott har i vissa rum varit problematiskt med främst 
mögelpåväxt som påföljd. För att finna en lösning har ett treårigt forskningsprojekt 
initierats, vars första år under våren 2014 avslutats och i detta examensarbete analy-
serats. Detta är således en preliminär utvärdering efter år ett av tre. 
—Under året har inneklimatet i två av tre försöksrum varit gott, och i alla tre försöks-
rum godtagbart. Detta tyder på att utomhusklimatet under året varit relativt skon-
samt, alternativt att tätningar och fönsterrenoveringar haft en god inverkan på de 
uppmätta rummen. Bland klimatstyrningsanläggningarna har den fuktstyrda venti-
lationsanläggningen varit i bruk mest, och med ett gott resultat för försöksrummet 
Florens. Sämst har inneklimatet varit i försöksrummet London, som styrts av en 
skyddsvärmeanläggning. Detta beror emellertid troligen mest på rummets placering 
och egna förutsättningar snarare än att skyddsvärme skulle vara olämpligt som sys-
tem, även om skyddsvärmeanläggningen förmodligen skulle kunna dimensioneras 
annorlunda för ett bättre resultat. Under klimatexperimentets följande två år kom-
mer det bli tydligare hur Londons placering och egna förutsättningar påverkar inne-
klimatet. 
—Vilken av klimatstyrningsanläggningarna som vore lämpligast för slottet går inte 
att helt avgöra än, innan klimatexperimentet är avslutat. Den styrda ventilations-
anläggningen har dock givit ett, för författaren, oväntat gott resultat – vilket till-
sammans med dess blygsamma energiförbrukning och möjlighet att kombineras med 
en kondensavfuktare gör att den framstår som en god kandidat i dagsläget. Mätin-
strumentens felmarginal i kombination med rummens olika förutsättningar gör det 
dock osäkert att dra generella slutsatser. Dessa osäkerheter kommer även påverka 
experimentets framtida resultat, även om det kommer bli lättare att se i vilken grad 
rummens egna förutsättningar påverkat – under förutsättning att hänsyn tages till 
skillnader i uteklimat mellan de olika försöksåren. Oavsett felkällor är det emellertid 
intressant att diskutera vad de antikvariska konsekvenserna skulle bli av en genom-
gripande installation av alla tre klimatstyrningsanläggningar, eftersom en slutgiltig 
lösning kan komma att innefatta flera olika system. 
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—Det vore i stora drag positivt för slottets kulturhistoriska värde att införa aktiv 
klimatstyrning eftersom detta skulle möjliggöra ett långsiktigt hållbart bevarande av 
slottets samlingar på plats, vilket vore önskvärt då det kulturhistoriska värdet av 
byggnaden som kontext för föremålen är stort. Varsamma installationer är dock inte 
möjliga i alla rum, varför det närmare bör undersökas hur ett skonsamt inneklimat 
skulle kunna upprätthållas även där om målet är att behålla samlingarna på plats. 
—Skoklosters slott är ett oerhört komplext objekt. Det finns väldigt många faktorer 
som påverkar, såväl byggnadsfysiskt som kulturhistoriskt. Att analysera inneklimatet 
kompliceras av att byggnaden är otät, vilket gör att utomhusklimatet till stor del 
påverkar. Samtidigt finns det andra saker som har inverkan, som att klimatskalet och 
inventarierna erbjuder en viss tröghet. Att diskutera slottets kulturhistoriska värde 
blir invecklat då det inom dess väggar finns många olika värden som ibland kommer i 
konflikt med varandra. Det går att med säkerhet säga att sista ordet när det gäller 
inneklimatet och det kulturhistoriska värdet på Skokloster ännu inte är sagt, i synnerhet 
då klimatexperimentet fortgår två år framåt. !!

Vidare forskning!
Det finns mycket mer att utforska när det gäller Skoklosters slott, inneklimat i kul-
turhistoriska byggnader och inneklimatet i Skoklosters slott. Klimatexperimentet 
som behandlas i detta arbete kommer att pågå i ytterligare två år, vilket förhoppningsvis 
leder till svar på en del frågor som finns i dag – där frågan om vilken klimatanläggn-
ing som kan passa bäst för slottet är mest angelägen. Som en del av detta treåriga 
forskningsprojekt hade det varit intressant att inkludera ett referensrum som inte 
blev utsatt för tätning och fönsterrenovering, för att på ett konkret sätt kunna se 
vilken effekt dessa passiva åtgärder skulle kunna ha.  Att hitta lämpliga referensrum 50

vore emellertid svårt: ett lämpligt referensrum kräver liknande förutsättningarna som 
det rum som jämförs, vilket gör att få av slottets 77 rum passar. 
—För att fastställa den bäst lämpade klimatstyrningsanläggningen vore det även 
intressant att utröna vad slottets olika intressenter ställer för krav på byggnaden och 
samlingarna rent praktiskt, ekonomiskt, museologiskt och antikvariskt. Detta skulle 
kunna undersökas genom en intervjustudie. 
—Under förutsättning att ambitionen är att behålla Skoklosters samlingar på plats så 
vore det ytterst angeläget att undersöka hur inneklimatet i London skulle kunna för-
bättras. Om rummet skall användas som tavelmagasin måste RH-nivån sänkas och 
stabiliseras, och det vore önskvärt att temperaturen åtminstone hölls över fryspunk-
ten. Ett förslag på hur detta skulle kunna lösas är att konstruera ett fristående rum 
inom London, vilket takhöjden och ytan borde tillåta. Men att lösa Londons klimat-
problem blir en uppgift för framtida forskare. !
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 Detta har på ett mer teoretiskt plan redan undersökts av Andrea Luciani. Se Luciani, An50 -
drea et al. »The influence of air exchange on the stability of the indoor climate in Skokloster 
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BILAGA I

Utomhusklimatet, uppmätt vid Stenhuset på Skokloster 2013–2014.
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