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FÖRORD

Detta är ett resultat av ett seminarium om klimatmätning i äldre kyrkor, arrangerat av Riksan
tikvarieämbetet i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan hösten 1994.

Bakgrunden till seminariet var de stora skador som modem uppvärmning har orsakat på 
oskattbara kulturhistoriska föremål och målningar i äldre kyrkor. Syftet var diskutera hur kli
matmätningar skulle kunna användas som ett hjälpmedel för att åstadkomma ett inomhuskli- 
mat som minimerar skadorna och samtidigt ger människorna i kyrkorna en acceptabel kom
fort.

Denna rapport redovisar föredragen och diskussionen vid seminariet. Två inledande föredrag 
och diskussionen sammanfattas i avsnittet om behov och metoder för klimatmätning. De ex
empel på klimatmätningar som gavs har utförts som pilotstudier av mätningar före och efter 
installation av nya värmeanläggningar samt i samband med kyrkornas drift.

Rapporten är i första hand ett underlag till utarbetande av rekommendationer för klimatmät
ning i kyrkor. Men förhoppningen är att rapporten också skall vara till nytta både för förvalta
re, projektorer, antikvarier, entreprenörer och tillverkare som ansvarar för utförande och sköt
sel av uppvärmningsanläggningar i kulturhistoriskt värdefulla kyrkor.

Projektledare vid Riksantikvarieämbetet var dåvarande enhetschef Hans Ponnert, handläggare 
har varit arkitekt Henrik Kjellberg. Projektledare vid Kungliga Tekniska Högskolan var pro
fessor Folke Peterson, handläggare var universitetsadjunkt Tor Broström och universitetslek
tor Börje Mundt.

Marianne Lundberg 
avdelningschef



1. KLIMATMÄTNING I KYRKOR - BEHOV OCH METODER

Tor Broström, Kungl. Tekniska Högskolan, Visby
Henrik Kjellberg, Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård

1.1 Klimatmätningar - ett verktyg för att åstadkomma ett skonsamt 
inomhusklimat och effektiv uppvärmning

1.1.1 Varför skall man mäta?
Olämplig uppvärmning av kyrkor har orsakat omfattande skador på kulturhistoriskt värdefulla 
inventarier och målningar. Främst har uppvärmningen medfört två typer av skador:

Uttorkningsskador på målade inventarier av trä och kalkmålningar på puts 
Uppvärmning har lett till uttorkning av inneluften på vintern när det varit kallt ute. Luften har 
i sin tur torkat ur föremål av trä, målning på trä och ytskikt på murverk. Trämaterialet har då 
krympt och spruckit. Målning, framför allt på kredering som också påverkas av uttorkningen, 
har inte kunnat följa träets rörelse utan har flagnat och fallit av. Om murverk har innehållit 
salthaltigt vatten har saltet kristalliserat i ytskiktet så att puts och målning vittrat. Den avgö
rande orsaken till skadorna är den torra luften - låga relativa luftfuktigheten - som uppvärm
ningen har medfört.

Smutsning av kalkmålningar
Uppvärmning har lett till smutsning av puts och kalkmålningar då varm luft, som alltid inne
håller en viss mängd smutspartiklar, har mött kalla ytor på murverk. När sedan en dekorativ 
kalkmålning har rengjorts har en del av dess originalsubstans gått förlorad. Orsaken här är 
temperaturskillnaden mellan luften och murverkets yta i kombination med luftens rörelse.

För att motverka uppvärmningsskadoma i kyrkorna vill man skapa ett inneklimat som är så 
skonsamt som möjligt för byggnad och inventarier samtidigt som människan ges en accepta
bel värmekomfort. Det bör observeras att en sådan lösning är ekonomiskt fördelaktig eftersom 
den innebär att kyrkan inte värms mer än absolut nödvändigt. Kulturminnesvård och ekonomi 
går här hand i hand.

Klimatmätning är ett hjälpmedel för att åstadkomma och kontrollera ett skonsamt inneklimat 
samt en effektiv, energisnål uppvärmning. Med hjälp av klimatmätningar får man ett nödvän
dig faktaunderlag för att bestämma vilka åtgärder som krävs för detta.

Kostnaden för mätningar ska ses i relation till den totala kostnaden för drift och underhåll. 
Klimatmätningar leder ofta till lägre energiförbrukning samt mindre underhållsinsatser tack 
vare en mer skonsam uppvärmning. I de flesta fall finner man att mätningar utgör en billig 
metod för kvalitetssäkring.

Mätningarna får naturligtvis inte bli ett självändamål utan genomförandet skall styras av mål 
och förväntade resultat.



1.1.2 Vad man skall mäta?
Vad som skall mätas beror på vad man vill uppnå med mätningarna. De storheter som man 
kan behöva mäta är :

Klimatfaktorer som har en direkt betydelse för uppkomsten av uppvärmningsskador:
• inneluftens temperatur
• inneluftens relativa fuktighet
• temperaturer i känsliga ytskikt på väggar och föremål
• luftrörelser

Klimatfaktorer som påverkar inneluftens relativa fuktighet och, indirekt, har
betydelse för uppvärmnings skadorna:
• utomhusluftens temperatur
• utomhusluftens relativa fuktighet
• luftomsättningen
• byggnadens och inventariernas fukt- och värmelagrande förmåga.

Energi- och effekt för uppvärmningen
• Energiförbrukning, årsvis och per månad
• Effektförbrukning vid anvärmning

1.1.3 Hur skall man mäta?
Metoder och instrument för klimatmätningar beskrivs utförligt i bilaga 7.

1.1.4 Var skall man mäta?
Instrumenten skall placeras så att de verkligen mäter det som skall mätas.

Givare för mätning av lufttemperatur skall inte placeras nära kalla eller varma ytor eftersom 
värmestrålningen då kan påverka mätvärdet. Vid en placering mitt i kyrkan är strålningsef- 
fektema små. Om givaren hänger i luften kan den isoleras med en bit aluminiumfolie som 
skuggar mot den kalla/varma ytan. Folien skall inte vara i direkt kontakt med givaren och får 
inte heller helt omsluta denna. Om givaren placeras på en yta, t.ex. en bjälke, bör den isoleras 
mot underlaget.

Givaren måste också skyddas mot solstrålning. Utomhus åstadkommes detta enklast genom 
att givaren placeras på byggnadens norra sida. En praktisk lösning är att placera utomhusgiva- 
ren i en väl ventilerad behållare vilken skyddar både mot regn och solinstrålning. Vid mätning 
av yttemperaturer kan givaren anbringas på ytan med tejp eller motsvarande. På känsliga un
derlag kan man hålla fast givaren med t ex gummiband.

Givare för relativ luftfuktighet skall placeras invid respektive givare för temperatur och skyd
das på samma sätt som dessa.

Vid temperaturmätning i bänkkvarter med bänkvärme måste man ge akt på de stora tempera
turgradienter som finns i höjdled. Det är ofta mycket stor skillnad mellan temperaturerna i 
knä- respektive huvudhöjd.



1.1.5 När skall man mäta?
Klimatmätningar utförs
• före installation av en ny värmeanläggning
• efter installation av en ny värmeanläggning
• under drift av en befintlig värmeanläggning. 
Se vidare i kapitel 1.2, 1.3 och 1.4.

1.1.6 Hur skall mätvärdena presenteras och dokumenteras?
För att mätvärdena ska komma till någon nytta måste de presenteras på ett lättöverskådligt och 
begripligt sätt. I många fall är diagram att föredra framför tabeller. Diagrammen visar på ett 
överskådligt sätt både nivåer och trender i inomhusklimat, energiförbmkning mm.

Utöver resultaten bör man dokumentera hur mätningarna gått till; var man mätt, hur ofta, vil
ken utrustning som användes etc.

I de bifogade rapporterna ges många exempel på hur man kan presentera sina resultat och do
kumentera sina mätningar.

1. 2 Klimatmätning före installation av ny värmeanläggning

1.2.1 Syfte
Klimatmätning före en nyinstallation ger en kartläggning av det befintliga klimatet inomhus 
och dess förutsättningar. Mätningarna måste relateras till föreliggande skador och bör därför 
kompletteras med en skadebesiktning av inventarier och utsmyckningar genom konservator.

Syftet med klimatmätning före en nyinstallation är att ge underlag för:

- Att bestämma ett skonsamt inneklimat. Detta innebär i första hand att ange vilka nivåer på 
relativ luftfuktighet samt vilka temperaturskillnader mellan ytor på målade murverk och luf
ten närmast dessa som inte medför skador. Finns inga klimatskador definierar befintliga vär
den ett skonsamt klimat. Finns uttorkningsskador måste man hålla en högre relativ luftfuktig
het än den befintliga. Finns smutsning på kalkmålningar måste man minska temperaturskill
naderna mellan ytan på det målade murverket och luften.

- Att bestämma förutsättningarna för ett skonsamt inneklimat. Detta innebär att ange hur 
relativa fuktigheten inne påverkas av temperaturerna inne och ute, luftomsättningen 
ute-inne och byggnadens fuktutbyte med inneluften etc. Först när man vet detta kan 
man exempelvis bedöma hur varmt det kan vara inne när det är kallt ute utan att luften 
blir så torr att skador riskeras.

- Att dimensionera och utforma en uppvärmningsinstallation som kan ge ett skonsamt 
inneklimat.



- Att kontrollera och styra uppvärmningen och inneklimatet så att den relativa 
fuktigheten inte blir för låg och temperaturförhållandena olämpliga.

- Att utföra andra åtgärder som påverkar inneklimatet, t.ex. tätning av byggnadens 
klimatskal, förbättring av byggnadens fuktlagring och fuktutbyte med inneluften, 
ökning av värmeisoleringen mm.

Ett exempel på en mätning av denna typ ges i bilaga 2.

1.2.2 Långtidsmätningar
Långtidsmätningar syftar till att beskriva inomhusklimatet under en längre period. För att ge 
et fullständigt underlag bör långtidsmätningama helst omfatta ett helt år. Om mätningarna 
måste begränsas, t ex av ekonomiska skäl, är det viktigast att mäta under vintem då riskerna 
för skador är störst. Ett annat alternativ är att mäta några veckor under varje årstid, dvs under 
höst, vinter och vår. Mätintervallet väljs med hänsyn till praktiska omständigheter; typ av ut
rustning möjligheter till avläsning etc.

I praktiken kan det vara svårt att registrera effekten kontinuerligt under längre perioder. Det 
visar sig att i många fall är den tillförda effekten konstant (om anläggningen går med full ef
fekt) då kyrkan värms upp till förrättning vid intermittent uppvärmning. Effekten behöver då 
bara bestämmas några gånger, därefter räcker det med att notera uppvärmningstidema.

Om uttorkningsskador riskeras kan det vara motiverat att mäta eller beräkna:

• luftens temperatur och relativa fuktighet mitt inne i kyrkan
• luftens temperatur i zoner där klimatet kan tänkas avvika från det som i övrigt råder i
• kyrkan
• luftens temperatur och relativa fuktighet ute
• temperatur på/vid föremål och väggar
• fuktlagring i byggnad (kan mätas indirekt).

Om smutsning av kalkmålningar riskeras kan det vara motiverat att mäta temperaturer i berör
da ytskikt.

För dimensionering av den nya värmeanläggningen bör energi- och effektförbrukningen för 
uppvärmningen mätas.

1.2.3 Korttidsmätningar
Korttidsmätningar syftar till att med hög upplösning beskriva inomhusklimatet under en be
gränsad tidsperiod, t ex ett uppvärmningstillfälle.

Man bör noga anpassa mätintervallen efter uppvärmningsförloppets tidsskala. För långa mät- 
intervall innebär att man kan missa väsentlig information. Vid såväl kontinuerlig som inter
mittent uppvärmning innebär alltför korta mätintervall att man i onödan samlar på sig stora 
datamängder och att datalagraren måste tömmas oftare.



Vid intermittent uppvärmning bör kortidsmätning göras i samband med förrättningar under 
några uppvärmningscyklar då innetemperaturen höjs från grundvärme till förrättningstempe- 
ratur.

Vid korttidsmätningar bör man mäta:

• luft- och yttemperaturer i bänkkvarteren
• luftrörelser i hela kyrkommmet
• temperaturfördelning i kyrkorummets horisontal- och vertikalplan
• temperaturfördelning i bänkkvarteren
• temperatur och luftrörelser i misstänkta problemområden, t.ex. under fönster och i höm
• tillförd effekt.
• luftomsättning vid olika utomhustemperaturer (om möjligt)
• Tillförd värmeeffekt samt energiförbrukning

1.2.4 Administrativ inordning
Klimatmätning och skadebesiktning bör ingå som första ledet i projekteringen av ett nytt upp- 
värmningssystem. Behovet av mätningar bör bedömas i samråd med antikvarisk expertis.

1.3 Klimatmätning efter installation av en ny värmeanläggning

1.3.1 Syfte
Det byggnadsjuridiska syftet med klimatmätning efter en nyinstallation är att kontrollera att 
den fyller de krav som ställts vid upphandlingen, i detta ingår en kontroll av att anläggningen 
ger en acceptabel komfort. Ur kulturminnesvårdande synpunkt är syftet att kontrollera att det 
avsedda, skonsamma, inneklimat kan erhållas. I bilaga 3 ges ett exempel på denna typ av mät
ning.

1.3.2 Mätningar
Efter installation av en ny värmeanläggning upprepar man i princip de mätningar som gjordes 
med den gamla anläggningen; både långtids- och korttidsmätningar.

Om mätningarna måste begränsas och inte kan pågå under ett helt år bör de helst göras under 
vintern så att man får en bild av inneklimatet när risken för skador är störst. Vid intermittent 
uppvärmning är det viktigt att klarlägga förhållandena vid förrättningar och mäta:

• temperatur och relativ luftfuktighet när endast grundvärmen är på
• temperatur och relativ fuktighet vid förrättningar
• anvärmningstid samt värmefördelning, horisontellt och vertikalt, vid höjningen av tempe

raturen till förrättningar.



1.3.3 Administrativ inordning
Kontrollmätningen bör föregå slutbesiktningen av utförda installationer.

1.4 Klimatmätning under drift

1.4.1 Syfte
Syftet med klimatmätning under drift är att kontrollera att inomhusklimatet fortlöpande är 
skonsamt samt att kontrollera energiförbmkningen.

1.4.2 Mätningar
Mätvärden
Vid risk för uttorkningsskador bör inneluftens temperatur och relativa luftfuktighet mätas. Vid 
risk för smutsning av kalkmålningar bör temperaturer i och vid ytskikt på putsade murverk 
mätas.

Mätperioder och mätintervall
Mätningarna bör göras kontinuerligt. Om en begränsning är nödvändig är det viktigast att 
mäta under vintem då risken för skador är störst.

Mätmetoder mm
Mätutustning och metoder beskrivs i bilaga 7.

Ur kulturminnesvårdande synpunkt är det önskvärt att en larmfunktion som visar när innekli
matet blir riskabelt knyts till mätningarna samt att värmen minskas eller slås av när det blir så 
varmt att skador riskeras. Är uppvärmningen datorstyrd kan larmet och minskningen av vär
men ske automatiskt.

Återkommande skadebesiktningar genom konservator och utvärderingar för att relatera in
omhusklimatet relateras till skadebilden bör komplettera mätningarna.

1.4.3 Administrativ inordning
Mätningar under drift bör ingå som ett planerat led i kyrkans förvaltning.

1.5 Forskning och utveckling

Sannolikt görs klimatmätningar i kyrkor i för liten utsträckning och allmänt vedertagna rutiner 
för omfattning och utförande saknas. Detta gäller såväl före som efter en nyin- stallation och i 
samband med driften. Bättre generella rutiner för klimatmätningar bör alltså utvecklas.



En metodutveckling behövs också i flera enskilda frågor, bland annat för

• flera typer av mätningar och beräkningar, t ex för mätning av luftomsättning fuktlagring i 
byggnad och inventarier.

• att skapa nya mätmetoder, t ex att kartlägga ett klimat med enbart mätning vid strategiska 
tillfällen i kombination med en datorsimulering av klimatet mellan mätningarna

• att mätresultaten skall användas på ett bättre sätt, t ex vid utformning och dimensionering 
av en ny värmeinstallation

• att åstadkomma bättre administrativa rutiner för klimatmätningar, både före och efter en 
nyinstallation liksom i samband med kyrkornas drift.



2. KLIMATMÄTNINGARNAS ANVÄNDNING OCH UTFÖRANDE - EN 
SAMMANFATTNING

Tor Broström, Kungl. Tekniska Högskolan, Visby
Henrik Kjellberg, Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård

I det följande redovisas ett antal exempel på klimatmätningar som har gjorts i samband med 
att man planerat eller genomfört åtgärder beträffande uppvärmningen i en kyrka.. Dessa har 
också utgjort metodstudier syftande till att utröna hur klimatmätningar kan användas som ett 
hjälpmedel för att åstadkomma ett inneklimat som är skonsamt för byggnad och inventarier 
men ändå acceptabelt för kyrkobesökare.

Exemplen ger viss ledning för hur klimatmätningar i kyrkor kan utföras. De är dock inte gene
rellt tillämpbara utan visar främst bara hur man gjort i några enstaka fall. Vad som skall mätas 
och vilka metoder som skall tillämpas måste avgöras för vaije enskild situation.

Kyrkorna som mätningarna utförts i är ofta många hundra år gamla. Alla har inventarier och 
utsmyckningar av stort kulturhistoriskt och konstnärligt värde som lätt kan skadas om inne
klimatet är olämpligt. Kyrkorna är stenkyrkor med metertjocka väggar samt valv av natursten 
eller tegel.

I det följande ges korta sammanfattningar och kommentarer till de exempel vilka finns bifo
gade som bilagor.

2.1 Klimatmätning före installation av ny värmeanläggning Arboga S:t Nicolai 
kyrka

I Arboga har klimatmätningama gjorts före installation av en ny värmeanläggning i samband 
med att kyrkan restaurerats. Inneklimatet före restaureringen hade medfört allvarliga uttork- 
ningsskador. Bland annat hade originalsubstans i den värdefulla altaruppsatsens målning ska
dats och delvis gått förlorad samt dyrbara konserveringsarbeten krävts.

Mätningarna gav värden på den relativa fuktigheten i inneluften, som medfört skador, och 
belyste vid vilka kombinationer av ute- och inneluftens temperaturer den relativa luftfuktig
heten inne blev för låg. Därmed erhölls viktiga referenser och utgångspunkter för hur kyrko
rummet skulle värmas under vintem utan att det blev för torrt och hur den nya värmeanlägg
ningen skulle dimensioneras och utformas.

Mätningarna har konsekvent följts upp med åtgärder som skall motverka uttorkningen och 
smutsningen i kyrkommmet. Den intermittenta uppvärmning som införts håller både lägre 
gmndtemperatur och förrättningstemperatur än tidigare. Byggnadsåtgärder som tätning av 
fönster och dörrar samt värmeisolering av valv har utförts.



Efter restaureringen kontrolleras klimatet genom kontinuerliga mätningar som skall följas av 
regelbundna skadebesiktningar genom konservator och utvärderingar.

2.2 Klimatmätning före installation av ny värmeanläggning i Tingstäde kyrka

I Tingstäde kyrka har klimatmätningama också utförts före installation av en ny värmean
läggning i samband med att kyrkan restaurerats. Några anmärkningsvärda klimatskador synes 
ej ha förelegat. Valv och väggar var relativt lite smutsade. Det numera ovanliga ångvärme- 
systemet som fanns i kyrkan före restaureringen är värt att uppmärksamma ur teknikhistorisk 
synpunkt.

Mätningarna gav liksom i Arboga en referens att för hur kyrkorummet skulle värmas och den 
nya värmeanläggningen projekteras. Den relativa luftfuktigheten var här dock jämförelsevis 
hög även om skillnaden mellan lägsta och högsta relativa fuktighet under mätperioden var 
ganska stor. Risken för uttorkningsskador förefaller därför vara lägre i Tingstäde än Arboga 
och samma behov av särskilda åtgärder för att förhindra en uttorkning synes inte föreligga. 
Det nya systemet för intermittent värme som bland annat ger kortare anvärmningstider till 
förrättningar än förut bör också automatiskt minska faran för uttorkning. Självfallet är det 
ändå viktigt att inneklimatet efter restaureringen kontrollmätes. Med jämna mellanrum bör 
vidare inventarierna och kalkmålningama besiktigas av konservator så att den nya uppvärm
ningens inverkan på interiören kan utvärderas och eventuellt erforderliga ändringar utföras.

2.3 Klimatmätningar efter installation av ny värmeanläggning i Öja kyrka

I Öja kyrka har klimatmätningama utförts efter att en ny värmeanläggning installerats. Anled
ningen till mätningarna var att man ville undersöka speciella problem med stora temperatur
fall under förrättningar i kyrkommmet. Mätningarna har därför blivit mer omfattande än vad 
som normalt skulle behövas för kontroll av en ny värmeanläggning.

Kyrkan värms med en elpanna. Från pannan leds varmvatten till radiatorer under bänkarna 
och konvektorer efter väggarna i kyrkorummet. Uppvärmningen styrs automatiskt av ett da- 
torbaserat system.

Mätningarna ger en mångsidig bild av inneklimatet och beskriver bl a temperaturfallen under 
förrättningar. Detta visar på orsaken till problemen och ger ett underlag för hur dessa kan av
hjälpas. Uppvärmning inför förrättningar går snabbt och värmen fördelar sig jämnt i kyrko
rummet. Både panna och radiatorsystem fungerar som de skall. Problemet uppstår då man 
under förrättningen skall hålla konstant temperatur. Styrsystemet slår då av och på med långa 
tidsintervall vilket ger upphov till stora temperaturvariationer.

Det kan noteras att den relativa luftfuktigheten här liksom i Tingstäde har varit högre än i Ar
boga och att risken för torkskador därför borde vara mindre.



2.4 Klimatmätningar i Västeråskyrkor i samband med kyrkornas drift

Klimatmätningama i Västerås utförs i samband med den löpande driften. De omfattar 11 kyr
kor inom Västerås kyrkliga samfällighet och bedrivs i ett projekt kallat "klimat och inventarier 
i våra kyrkor".

I projektet tas ett samlat grepp om alla åtgärder som har betydelse för kyrkornas inneklimat. 
Mätningarna tillsammans med angivna skadeinventeringar, energirapporter och konstruktions
rapporter skall utvärderas och läggas till grund för åtgärdsförslag till hur inneklimatet skall 
styras så att både kyrkobesökarna och kyrkorna med sina inventarier "mår på bästa sätt". För
slagen skall omfatta åtgärder beträffande byggnadernas uppvärmning och tekniska utförande, 
utbildning av personal, konservering av skadade föremål och regelbunden tillsyn med besikt
ning av inventarier och utsmyckningar genom konservator samt, får man förmoda, kontinuer
liga kontrollmätningar av inneklimatet.

Vissa uppföljningsåtgärder har redan påbörjats, t.ex. har efter analys av gjorda mätningar 
uppvärmningstider till förrättningar vid intermittent uppvärmning minskats för att motverka 
uttorkningsskador.





Mätning av lufttemperatur och luftfuktighet i
S.t Nicolai kyrka under 93/94
Börje Mundt, avd f Uppvärmnings- och ventilationsteknik, KTH

Inledning

Under uppvärmningssäsongen 1993 - 1994 har lufttemperaturen och luftfuktigheten upp
mätts i s:t Nicolai kyrka i Arboga. Dessa mätningar utgör ett led i ett fou-projekt rörande 
"uppvärmningsproblematiken i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och då främst kyr
kor" och som drivs av enheten för Byggnadsvård vid Riksantikvarieämbetet.
I dessa lokaler förvaras ofta gamla och värdefulla föremål som kan påverkas av inomhus- 
klimatet på olika sätt. Oftast är det den allt för torra inomhusluften som skadar träföremål 
och målningar.
I kyrkan har mätare placerats på några olika ställen som valts med utgångspunkt från dels 
där aktivitet förekommer, dels där ömtåliga föremål finns.

Mätutrustning

Eftersom intresset var fokuserat till hur lufttemperaturen och luftfuktigheten varierade med 
tiden, användes registrerande mätare, vilka placerades ut på några valda ställen i kyr
korummet. Med hjälp av dessa mätare kan därför hela tidserier med sammanhängande 
mätvärden tagas fram och man kan bl a se hur värdena varierar på grund av värmesyste
mets reglering, olika aktiviteter i kyrkan och utomhusförhållandena.

För att kunna bedöma aktivitetsnivån, det vill säga personbelastningen i lokalerna, finns 
gudstjänststatistik tillgängligt där antalet personer är registrerat vid olika förrättningar. 
Personerna i en lokal ger inte bara ett värmetillskott och därmed en höjning av temperatu
ren, utan även ett fukttillskott, som innebär att relativa fuktigheten i lokalen höjs. 
Fukttillskottet sker dels genom andningen och fuktavgivning genom huden, dels genom att 
blöta kläder tas med in. Som senare skall visas kommer denna tillfälliga fukttillförsel inte 
att nämnvärt påverka medelfuktnivån i lokalen mer än under en relativt kort tid.
Kyrkan var uppvärmd med hjälp av direktverkande elektriska radiatorer, som var placerade 
under fönstren och som styrdes av en gemensam termostat, centralt placerad i rummet. 
Radiatorerna hade vardera en effekt på 2 kW och sammanlagt fanns 11 stycken i kyr
korummet. De var försedda med on-off reglering, vilket innebar att alla radiatorerna samti
digt gav full effekt tills termostaten slog ifrån. Detta gjorde att temperaturen i kyrkan vin
tertid endast i mycket liten utsträckning påverkades av antalet personer i lokalen, eftersom 
termostaten slog ifrån alla radiatorerna när den inställda temperaturen uppnåddes.
I vapenhuset, kapellsalen och sakristian fanns det 8 stycken mindre elradiatorer 
(1,6 kW/st), vilka reglerades individuellt med var sin termostat. Mätningarna i sakristian 
visar att temperaturen och dess variationer klart avviker från mönstret ute i kyrkorummet. 
Avläsning av elenergimätama har gjorts vaije vecka och från dessa mätningar kan en ge
nomsnittlig energianvändning beräknas.

Vid mätningarna i kyrkan under hösten, vintem och våren (20 sept - 7 mars) användes nå
gra olika mätsystem . Dels användes mekaniska termohygrografer under hela perioden, 
dels utnyttjades datainsamlingssystem under tre perioder, 24 sept - 4 okt, 17 dec - 7 jan 
och 19 jan - 23 febr.
De mekaniska mätarna var placerade på följande platser: bamavdelningen, orgelläktaren, 
predikstolen, sakristian och koret.
Mätningarna med datalogger skedde vid följande platser: altarskåpet, bamavdelningen, 
predikstolen, tavlan, bänk mitt i kyrkan och sakristian. I bild 1 finns platserna för de olika 
mätarna markerade med TH för termohygrografer och DL för datalogger.
Värdena för utomhusluftens temperatur och fukthalt har erhållits från SMHI som har en 
mätstation nr 9532 i Fellingsbro-Finnåker.
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(TH) Termohygrograf
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Bild 1. Plan över kyrkan med matplatserna markerade. DL är platser med datalogger och 
TH är platser med termohygrografer.

Mekaniska termohygrografer

Under hela mätperioden användes 5 stycken mekaniska termohygrografer av klassisk typ 
med bläckregistrering på skrivarpapper, se bild 2.

Bild 2. Mekanisk termohygrograf med bläckregistrering på ett veckodiagram.



Avläsningen av temperatur och relativ fuktighet sker direkt från skrivarpappret, eftersom 
pennorna är mekaniskt kopplade till de anordningar som är känsliga för temperatur och 
fukt. Normalt i denna typ av mätare används bimetall som temperaturkänslig del och någon 
typ av hår som fuktkänslig del. Eftersom båda dessa delar reagerar relativt långsamt på 
förändringar, kommer denna typ av mätare inte att registrera tillfälliga höga toppar, utan 
endast visa en utjämnad kurva med en liten förhöjning av mätvärdet. Oftast är man inte 
intresserad av de momentana värdena utan är mer betjänt av att känna till hur medelvärdet 
varierar under mätperioden och detta kan man få direkt från kurvan.
Onoggrannheten i temperaturmätningama anges till ±0,5 °C och skalindelningen är 1 °C 
och onoggrannheten i fuktmätningen är ±3% med en skalindelning på 5%. De systema
tiska felen måste naturligtvis först korrigeras genom kalibrering mot kända värden. Det är 
mycket vanligt med att stora korrektioner måste göras eftersom mekaniken gör att noll
punkten förflyttas.

Fördelarna och nackdelarna med mekaniska termohy grografer kan listas enligt följande. 

Fördelar
Man kan avläsa mätvärdena direkt 
Man kan avläsa medelvärden direkt
Mätaren kontrolleras till i samband med byte av skrivarpapper varje vecka
Relativt enkel att handha
Stor, vilket gör att ingen stjäl den

Nackdelar 
Fordrar skötsel
Registrerar mätvärden endast som en kurva. Arbetsamt att bearbeta data 
Byte av skrivarpapper varje vecka 
Problem med pennorna
Kalibreringsdiagram fordras eftersom nollpunkten förändras. Gäller särskilt fuktmätaren. 
Stor och ibland svårplacerad
Urverksdrivna termohygrografer tickar, vilket kan vara störande 
Högt pris
Svår att kalibrera så att rätt värde visas
Noggrannheten är inte stor, men är tillräcklig för de flesta fall av klimatmätningar

Det verkar nästan som det bara finns nackdelar med denna typ av mätare, men i händerna 
på intresserade och skickliga tekniker är det fortfarande ett utmärkt övervakningsinstru- 
ment, men de ersätts mer och mer av elektroniska mätare.

Elektronisk termohygrograf, datalogger

Som komplement till de mekaniska mätarna användes också elektroniska mätinstrument 
där mätvärdena lagras i ett minne för att sedan kunna avläsas med hjälp av en persondator. 
Här är det lätt att senare direkt bearbeta insamlade mätdata och framställa diagram mm. De 
system vi använde var dels en batteridriven 4-kanalig datalogger för två givare med tempe
ratur/fukt dels ett antal små enkanaliga dataloggrar för registreing av temperatur eller fukt. 
De små loggrama med givare och batteri, se bild 3, får plats i en vanlig filmburk avsedd 
för småbildsfilm, vilket gör dem lättplacerade. Här finns det inga problem med sladdar till 
givare o dyl, vilket gör att denna typ av mätare är idealisk för korta, tillfälliga mätningar.



Bild 3. Dataloggrar för fukt- respektive temperaturmätningar.

Temperaturgivaren, som i normalfallet sitter på kretskortet för datalogger, består av en ter
mistor vars resistans ändras med temperaturen. Givaren för luftfuktigheten består av en 
tunn polymerfolie vars elektriska kapacitans ändras med fukthalten i luften. 
Onoggrannheten i temperaturmätningama är för Tinytalk typ B ±0,3 °C och onoggrannhe
ten i fuktmätningarna är för Tinytalk-RH ±3%
Fördelarna och nackdelarna med elektroniska minidataloggrar kan listas enligt följande 

Fördelar
Liten och lätt, ca 30 g
Lättplacerad, flexibel
Inga problem med sladdar till givarna
Mätperiodens längd varieras mellan 1/4 timme till 1 år.
Man får mätdata direkt in i datom för vidare bearbetning 
Lätt att få diagram med önskad upplösning och tidsutsnitt 
Relativt lågt pris

Nackdelar
Man kan inte avläsa mätvärdena direkt på loggem 
Man behöver en persondator för att tömma minnet 
Man behöver datorprogram för att göra bearbetningen.
Litenhetenheten gör att den lätt kan försvinna eller flyttas 
Det är svårt att se om loggem fungerar

Dessa typer av små loggrar är mycket användbara vid korta mätningar och då man vill än
dra matplatserna eftersom det inte fordrar ledningsdragningar till en central mätinsamling- 
enhet.



Mätresultat

Här skall några mätresultat redovisas från mätningar under hösten, (24 sept - 4 okt) och 
från julperioden med bl ajulottan, (17 dec.- 6 jan) samt under en relativt kall period, (19 
jan - 23 febr).

I bild 4 visas temperatur och fukt vid altaret, tavlan och utomhus under perioden 24 sept - 
4 okt. Man kan här notera att temperaturskillnaden mellan dessa mätpunkter ligger under 
1 °C, medan skillnaden i relativ luftfuktighet är mycket liten. Vidare ser man klart hur upp- 
värmningssystemets reglering gör att temperaturen i lokalen svänger mellan 18 °C och 
21 °C. Inomhusluftens fuktighet ligger vid periodens böija på ca 46% för att under slutet 
av perioden sjunka till 42%. Som vi skall se senare kommer fuktigheten inomhus att 
minska när utomhusluften blir kallare och därmed innehåller mindre mängd vattenånga. 
Man ser vidare att inomhusluftens relativa fukthalt svänger i mottakt med 
temperatursvängningen eftersom luftens absoluta fuktinnehåll inte varierar särskilt mycket. 
De tunnare streckade linjerna markerar utomhusluftens temperatur och fuktighet.

Temp °C Fukt, RH, %

utefukt
innetemp

Innetukt

utetemp

Temp 1, °C,

Temp 2, °C, Tavla

................. ute temp, °C

------------- Fukt i, rh%, Altare

................. Fukt 2, RH %, Tavla

------------ ute fukt, %

Bild 4. Inomhusluftens temperatur och fuktighetshalt vid altaret och tavlan samt utomhus
luftens tillstånd under perioden 24 september - 4 oktober.



I bild 5 visas inomhusluftens tillstånd vid altaret under tiden 17 dec - 6 jan samt även ut
omhusluftens temperatur och fukthalt. Här kan man se hur temperaturreglering ökat fre
kvensen eftersom utomhustemperaturen är lägre än under den tidigare perioden. 
Regleringen har tydligen varit inställd så att temperaturen kunnat hållas kring 18°C med en 
pendling mellan 17 - 20°C. Inomhusluftens fukthalt har här sjunkit till ca 32 % med en 
tendens att ytterligare avta.
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------- altare temp, °C

------- altare fukt RF, %

Bild 5 Lufttemperatur och luftfuktighet vid altaret samt utomhusförhållanden under tiden 
17 dec -6 jan.

Vid dag 8 kan man se en puckel på kurvan för inneluftens fukthalt som indikerar att fukt 
tillförts lokalen. En förstoring av kurvan, bild 6, ger vid handen att förändringen har skett 
vid 6 tiden den 25 dec, alltså vid julottetid. Enligt gudstjänststatistiken brukar det komma 
ca 150 personer till julottan mot ca 20 - 30 personer under vanliga gudstjänster.
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Bild 6. Förstoring av luftfuktighetskurvan under tiden 24- 26 dec, där man kan se hur 
fukthalten stigit under julottan.

Under den relativt kalla perioden 19 jan till den 23 feb gjordes mätningar av luftens till
stånd vid altaret och som framgår av bild 7 har här luftens fukthalt sjunkit under 20 %. 
Utomhusluftens temperatur och fuktighetshalt har under perioden fluktuerat kraftigt medan 
värmesystemet i kyrkan väl kunnat hålla temperaturen uppe kring 18°C.
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Bild 7. Lufttemperatur och luftfuktighet vid altaret samt utomhusförhållanden under tiden 
19 jan - 23 febr.



Sammanfattning

Skillnaden i medeltemperaturen för de olika mätpunkterna i det stora kyrkorummet var 
relativt liten, mindre än 1°C och temperaturerna följde alla den periodicitet som termostaten 
gav upphov till med en amplitud på ca±l,5 °C.
Mätningarna har visat att fukthalten inomhus sjunker under uppvärmningssäsongen från ca 
50% i början av hösten ner till under 20% under den kallaste tiden under året och frågan är 
naturligtvis om denna årstidsvariation medfört några skador på känsliga föremål. Därför 
bör denna typ av mätningar även kombineras med någon typ av skadebesiktning för att 
finna om man får någon påverkan på föremålen. Dessa mätningar registrerar endast 
temperaturer och fukthalter som varit och inte hur variationerna kommer att blir i 
framtiden, vilket gör att allt för mycket experimenterande innebär att man bedriver en, som 
ingenjörer kallar det, förstörande provning.



Klimatmätningar i Tingstade kyrka inför 
byte av värmeanläggning

Tor Broström 
April 1994

Sammanfattning

Inför ett byte av värmeanläggning har temperatur och luftfuktighet inomhus och 
utomhus mätts under fyra månader från oktober 1993 till februari 1994. Tempe- 
ratumivån i kyrkan är låg och den relativa fuktigheten är hög. Vid uppvärmning 
sjunker den relativa fuktigheten, men sällan under 60%. Temperaturfördelning
en i kyrkan under uppvärmning är jämn och visar inte på några anmärknings
värda avvikelser. Uppvärmningstidema varierar mellan 5 och 20 timmar, med 
en högre uppvärmningseffekt kan uppvärmningstidema reduceras väsentligt.
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1 Inledning
Inför kommande restaureringsarbeten i Tingstäde kyrka har övertecknad, på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet, genomfört temperatur och luftfuktighetsmätningar inomhus och 
utomhus. Målet med mätningarna var att
• ge underlag för projektering och dimensionering av en ny värmeanläggning
• ta fram kyrkans klimatprofil, dvs hur den relativa luftfuktigheten påverkas vid 

uppvärmning.
• identifiera eventuella problemområden
• ge förslag till hur kontinuerlig kontrollmätning kan ske i framtiden.

Kyrkan har värmts med ett ångvärmesystem, bestående av en Norrahammar panna och 
gjutjämsrör som radiatorer. Oljebrännaren var en Bentone Beo 22, inställd på läge 6,5. 
Brännarens effekt och tillförd energi har inte mätts. Kyrkan har värmts intermittent inför 
förrättningar, däremellan har värmen varit helt avslagen. Värmetillförseln styrs manuellt.

Syftet med den här rapporten är att i korthet presentera resultaten av mätningarna. 
Rapporten börjar med en översiktlig presentation av resultaten för hela mätperioden, däref
ter följer en mer detaljerad beskrivning av två enskilda uppvärmningstillfällen. Avslut
ningsvis ges temperaturfördelningen i horisontal- och vertikalplanet för ett uppvärmnings- 
tillfälle.

2 Genomförande
Mätningarna genomfördes under perioden 1993-10-13 - 1994-02-09. Mätintervallet har varit 
12 minuter. Mätpunkterna för långtidsmätningen redovisas i tabell 1 och i bild 1.

Tabell 1 Mätpunkter i Tingstäde kyrka. Se även bild 1.

Nr Plats Temp. RF
1 Utomhus, norrsidan av tornet X X
2 I mittgång, under ljuskrona X X
3 På väggen, södra sidan X
4 I bänkkvarter, andra bänk till höger X
5 Ytan på krucifixet X X
6 Nordöstra hörnet, bakom nummertavlan X
7 Baksidan av altaret X



Bild 1 Mätpunkter i Tingstade kyrka. Se även tabell 1.

Utomhus användes en Squirrel flerkanals datalagrare med termistorgivare samt en Vaisala 
fuktgivare. Inomhus användes Tiny talk datalagrare för både temperatur och fukt. Utrust
ningen beskrivs mer utförligt i bilaga 1.

Mätningarna har i stort sett gått bra. Mätning eller lagring av väggtemperaturen har falerat 
under kortare perioder. Vidare har utomhusutrustningen inte fungerat under slutet av mät
perioden. Vid behov kan utomhusmätningama kompletteras med data från SMHI.



3 Resultat

3.1 Fukt och temperatur vid långtidsmätning
Under hela mätperioden har kyrkan värmts upp 17 gånger. I tabell 2 visas sammanfattande 
statistik för mätperioden. Mätperioden har med gotländska mått varit ovanlig kall.

Tabell 2 Sammanfattning av mätperioden

Min Max Medel
Temperatur inne (°C) 1,4 22,3 7,5
Relativ fuktighet inne (%) 41 100 81
Absolut fuktighet inne (g/m3) 4,5 11,8 6,7
Temperatur ute (°C) -6,0 15,8 2,1
Relativ fuktighet ute (%) 42 86 75
Absolut fuktighet ute (g/m3) 2,1 11,8 4,3

I bild 2 visas innetemperaturen och utomhustemperaturen under hela mätperioden. Bild 3 
och 4 visar den relativa respektive absoluta fukthalten under samma tid.

-----Inomhus
-----Utomhus

931030 931115 931202 931219 940111 940127

Datum

Bild 2 Lufttemperatur inomhus och utomhus
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Bild 4 Absolut fuktighet inomhus och utomhus



Varaktighetsdiagrammet i bild 5 och 6 visar hur den relativa fuktigheten fördelats under 
mätperioden. Det framgår att den relativa fuktigheten varit lägre än 60% cirka 75 timmar.

1000 2500 30002000

Timmar

Bild 5 Varaktighetsdiagram för relativ fuktighet. Kurvan visar hur lång tid den relativa 
fuktigheten understigit ett visst värde.

Timmar

Bild 6 Förstoring av varaktighetsdiagram för relativ fuktighet



3.2 Uppvärmningstider

I tabell 3 ges uppväramingstidema för alla gånger kyrkan varit uppvärmd under 
mätperioden.

Tabell 3 Uppvärmningstider under mätperioden.

Datum Utetemp. Inomhustemp. Tid
Från Till

(°C) (°C) (°C) (tim.min)
931026 5,0 8,2 20,4 7.20
931106 2,5 6,9 21,0 11.20
931109 3,2 8,0 19,8 9.00
931111 1,6 7,5 18,1 4.50
931115 2,2, 7,0, 19,2 7.10
931128 -1,0 3,0 19,3 12.40
931203 2,4 3,0 16,4 10.10
931210 0,8 5,4 19,0 17.20
931215 1,2 4,9 19,0 15.50
931219 1,2 6,9 20,4 16.10
931225 0,8 7,2 22,2 13.00
931231 2,5 5,2 19,6 11.30
940106 2,1 4,7 18,3 15.00
940116 - 5,3 19,2 20.00
940117 - 8,2 19,7 9.00
940130 - 17,5 18.00

Uppväramingstidema varierar mellan 5 och 20 timmar. I bilaga 1 visas att uppvärmningsti- 
dema kan reduceras högst väsentligt med en högre uppvärmningseffekt.



3.3 Temperatur och fukt vid korttidsmätningar
I bild 7 visas hur temperaturerna inomhus varierade vid en uppvärmning i oktober. I bild 8 
och 9 visas den relativa respektive absoluta fukthalten för samma period. Bilderna 10, 11 
och 12 ger motsvarande värden för en uppvärmning i januari.

Tid

Bild 7 Temperaturer inomhus vid uppvärmning i oktober

-----Inomhus
-----Utomhus

19.4807.48 11.48 15.4803.4823.4819.4815.48

Bild 8 Relativ fuktighet vid uppvärmning i oktober
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Absolut fuktighet vid uppvärmning i oktober

— Bänkkvarter 
-- NÖ hörnet
— Vägg
— Mittgång
— Krucifix
— Altare
— Utomhus

04.45.50 08.45.50 12.45.50 16.45.50 20.45.50 00.45.50 04.45.50 08.45.50
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Bild 10 Temperaturer inomhus vid uppvärmning i januari
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---- Inomhus
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04.45.50 08.45.50 12.45.50 16.45.50 20.45.50 00.45.50 04.45.50 08.45.50

Tid

Relativ fuktighet vid uppvärmning i januari

---- Inomhus
---- Utomhus

04.45.50 08.45.50 12.45.50 16.45.50 20.45.50 00.45.50 04.45.50 08.45.50

Tid

Bild 12 Absolut fuktighet vid uppvärmning i januari

Vid en jämförelse mellan de två uppvärmningstillfällena framgår att nivåerna på temperatur, 
relativ fuktighet och absolut fuktighet sjunker från oktober till januari



3.4 Temperaturfördelning i kyrkorummet
Temperaturfördelningen, horisontellt och vertikalt, i kyrkorummet vid en uppvärmning i 
december ges i bild 13 och 14. Vertikalfördelningen mättes i mittgången. Det är troligt att 
fördelningen ser annorlunda ut ovanför bänkkvarteren.

------2,0 m

------ 6,0 m

11.23 12.25 13.2809.18

Bild 13 Vertikal temperaturfördelning vid uppvärmning i december

Bild 14 Horisontell temperaturfördelning vid uppvärmning i december. Angivna 
värden avser temperaturerna i slutet av uppvärmningsperioden.



4 Slutsats

Inomhusklimatet i kyrkan präglas av en låg grundtemperatur och en hög relativ fuktighet. 
Den låga grundtemperaturen beror på att kyrkan saknat underhållsvärme. Den höga relativa 
fuktigheten beror delvis på den låga temperaturen, men också på det faktum att fukt tillförs 
inomhusluften från väggarna.

Genomsnittstemperaturen inomhus har varit 7,5°C med ett lägsta värde på 1,4°C. Vid för
rättning höjs lufttemperaturen inomhus till cirka 20°C. I bänkvarteren blir det något varma
re och väggen är cirka fyra grader kallare än luften. Temperaturen i det nordöstra hörnet, 
vilket är tänkt som ny placering för krucifixet, följer i stort lufttemperaturen. Yttemperatu
rerna på krucifixet och altaret ligger cirka två grader lägre än lufttemperaturen i mittgång
en.

Temperaturfördelningen i horisontalplanet är jämn. Vid förrättning är det cirka tre grader 
varmare i bänkkvarteren än utanför. I höjdled finns en temperaturgradient från golvet och 
upp till cirka två meter. Därefter är temperaturen, vid en given tidpunkt, konstant.

Medelvärdet för den relativa fuktigheten inomhus är 81%. Vid uppvärmning sjunker nivån 
tillfälligt till cirka 60%. Den relativa fuktigheten understiger 60% under endast 75 timmar 
av hela mätperioden.

Uppvärmningstidema varierar mellan 5 och 20 timmar. Uppvärmningstiden beror i huvud
sak på begynnelsetemperaturen i kyrkan vilken i sin tur till stor del beror på tiden från före
gående uppvärmning.



Bilaga

Uppskattning av effektbehov.

Man kan visa att temperaturen ökar med kvadratroten ur tiden vid intermittent uppvärmning 
med konstant effekt. I bild Bl visas temperaturökning och uppvärmningstider för de upp- 
värmningstillfällen som beskrivs i tabell 3. Man kan se att mätvärdena ligger ganska väl 
samlade runt en linje.

Temperatur

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Kvadratroten ur tiden (s1/z)

Bild Bl Temperaturökningen som funktion av kvadratroten ur uppvärmningstiden.

I bild B2 ges en uppskattning av hur uppvärmningstidema skulle förändras om värmeffekten 
ökas till det dubbla.



Temperaturökning (°C)

9 10 11 12 13 14 15 16
Uppvärmningstid (timmar)

Bild B2 Temperaturökning med nuvarande samt fördubblad effekt





Klimatmätningar i Oja kyrka efter byte 
av värmeanläggning

Tor Broström 
Januari 1995

Sammanfattning

Efter byte av värmeanläggning har temperatur och luftfuktighet mätts inomhus och 
utomhus från oktober 1993 till december 1994. Den nya anläggningen fungerar i 
stort sett bra. Mätningarna visar att temperaturfördelningen i kyrkan är bra men att 
temperaturen varierar for mycket under förrättning. Kyrkobesökarna bedömer 
inomhusklimatet som acceptabelt. Uppvärmningstidema är korta, sällan mer än 
fyra timmar. Den relativa fuktigheten ligger på en nivå mellan 60 och 70% med fa 
timmar under 50%.
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Bilaga 1 Beskrivning av mätutrustning



1 Inledning

Denna rapport ger resultaten av de fukt- och temperaturmätningar som gjorts i Öja kyrka på 
uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Syftet med mätningarna har varit att beskriva 
inomhusklimatet efter installation av en ny värmeanläggning. Mätningarna är också del av 
ett forskningsprojekt vilket syftar till att allmängiltigt beskriva fukt- och värmeförloppen i 
stenkyrkor vid intermittent uppvärmning.

Mätningar inför projekteringen av den nya värmeanläggningen i kyrkan har tidigare gjorts 
av stadsarkitektkontoret vid Gotlands kommun1 samt av SIB2.

Öja kyrka ligger på södra Gotland, cirka åtta mil från Visby. Kyrkan är byggd i sandsten 
och innehåller skulpturer och andra träinventarier av stort konstnärligt och kulturhistoriskt 
värde.

Kyrkan värms med en elpanna på 135 kW. Värmet avges från konvektorer längs med 
väggarna samt radiatorer under bänkarna. Uppvärmningen sker intermittent och styrs 
automatiskt av ett system från Staefa.

Rapporten inleds med en översikt av hela mätperioden. Därefter följer en mer detaljerad 
beskrivning och analys av enskilda uppvärmningstillfällen. Här behandlas temperatur- och 
fuktvariationer i kyrkan, uppvärmningstider, reglerproblem samt hur kyrkobesökarna 
upplever inomhusklimatet.

2 Genomförande

Mätningarna startade i oktober 1993 och kommer att fortsätta under 1995. Här redovisas 
resultat fram till december 1994. Mätpunkterna redovisas i tabell 1 och bild 1. 
Mätintervallet har varit 12 minuter fram till juni 1994 varefter det har ökats till 24 minuter.

Inomhusmätningama har gjorts med dataloggers av märket Tinytalk, både för relativ 
fuktighet och temperatur. Utomhus har en datalogger av märket Squirrel använts. 
Mätutrustningen beskrivs mer utförligt i bilaga 1.

1 Andersson L. Opublicerat material från Stadsarkitektkontoret vid Gotlands kommun. 1988
2 Sundberg. Inneklimatmätningar i Öja kyrka 1988-02-22. Statens institut fór byggnadsforskning. 1988.



Tabell 1 Mätpunkter i Öja kyrka

Mätpunkt Temp. Rel. fukt Nr
Utomhus, tornets norrsida X X 1
Mitt i gången, på träbjälken X X 2
Vägg, ytan X 3
Krucifixet, ytan X X 4
Bänkkvarter X 5
Framledning, vid pannan X 6
Returledning, vid pannan X 7
Vid inomhusgivare X 8

Bild 1 Placering av mätpunkter i Öja kyrka, se även tabell 1.

Inomhusmätningama har i stort sett gått bra. Utomhus har det varit mer problematiskt. 
Dataloggem har flera gånger tappat spänningen och därmed mätvärdena. Dessa luckor 
mätvärdena kan, om så behövs, kompletteras med data från SMHI:s mätstation vid 
Hoburgen.

Samtliga mätvärden finns lagrade som datafiler vilket gör dem lätt tillgängliga för 
ytterligare beskrivningar och analys.



3 Resultat för långtidsmätningar

3.1 Temperatur och fukt

I bild 2 visas temperaturerna inne och ute under mätperioden, bild 3 ger den relativa 
fuktigheten inomhus och bild 4 ger ånghalten inne respektive ute.

oja_tt

Inomhus
Utomhus

931113 931222 940124 940223 940327 940427 940527 940801 94109

Datum

Bild 2 Temperaturer inomhus och utomhus

Av bild 2 framgår att inomhustemperaturen följer utomhustemperaturen om man ser till 
årsvariationema. Däremot påverkas inte inomhustemperaturen märkbart av mer kortvariga 
variationer i utomhustemperaturen. Spikarna på kurvan för inomhustemperaturen är 
uppvärmningstillfallen.

Den relativa fuktigheten har legat mellan 40 och 80% under mätperioden. Spikarna på 
kurvan sammanfaller med uppvärmningstillfällena.

Ånghalten, i g/m3, inomhus och utomhus förhåller sig till varandra på samma sätt som 
temperaturerna. Sett över året följer ånghalten inomhus utomhusvärdet, men kortare 
variationer utomhus har liten inverkan på ånghalten inomhus. Detta beror på murarna, 
genom att avge och uppta fukt, dämpar kortfristiga variationer i ånghalten.

Ånghalten inomhus har varit högre än utomhus under större delen av mätperioden; 
genomsnittligt 1,5 g/m3 mer. Det innebär att fukt kontinuerligt transporteras genom muren 
utifrån och in.
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Relativ fuktighet inomhus

Inomhus
Utomhus

931113 931222 940124 940223 940327 940427 940527 940801 941139

Datum

Bild 4 Änghalt inomhus och utomhus



I tabell 2 ges en sammanfattning av mätresultaten under perioden. Mätperioden har omfattat 
både en ovanligt kall vinter och en mycket varm sommar

Tabell 2 Sammanfattning av resultat under mätperioden oktober 1993 till november 
1994

Mätvärde Min Max Medel
Temperatur inne (°C) 7,7 24,1 12,7
Relativ fuktighet inne (%) 39,6 79,6 65,5
Ånghalt inne (g/m3) 3,9 16,8 7,1
Temperatur ute (°C) -7,9 26,0 5,3
Ånghalt ute (g/m3) 1,6 11,2 5,6

3.2 Varaktighet for relativ fuktighet inomhus

Varaktighetsdiagrammen i bilderna 5 och 6 visar hur många timmar den relativa fuktigheten 
understigit ett visst värde. Bild 6 är en förstoring av bild 5.

oja_var2

Timmar

Bild 5 Varaktighetsdiagram för relativ fuktighet under uppvärmningssäsongen
1993-94. Diagrammet visar hur lång tid den relativa fuktigheten understigit 
ett visst värde. Se även bild 6.



Mttgång
Krucifix

oja_var2

Timmar

Bild 6 Förstoring av varaktighetsdiagram för relativ fuktighet (bild 5).

Den relativa fuktigheten vid krucifixet har beräknats utifrån ånghalt i luften och krucifixets 
yttemperatur. Av bild 5 framgår att den relativa fuktigheten mitt i kyrkan ligger mellan 60 
och 70 % kyrkan under större delen perioden. Vid krucifixet är den relativa fuktigheten 
genomsnittligt något högre. Skillnaden är dock så liten att den till stor del ligger inom 
onoggrannheten för mätinstrumenten.

Vid låga värdena för relativ fuktighet, bild 6, är det en väsentlig skillnad mellan värdena i 
luften och vid krucifixet. Krucifixet har betydligt farre timmar vid låga relativa fuktigheter. 
I mittgången är den relativa fuktigheten lägre än 50% under totalt cirka 50 timmar. 
Motsvarande värde vid krucifixets yta är mindre än tio timmar. Detta beror på att 
träskulpturens inte värms upp lika fort som luften. Därav följer ett lägre värde på den 
relativa fuktigheten vid krucifixet eftersom ånghalten i kyrkan i stort sett är konstant.



3.4 Uppvärmningstider

I tabell 3 ges uppvärmningstider för 26 uppvärmningstillfällen under mätperioden ifråga. 
Uppvärmningstiden för kyrkan beror, vid konstant tillförd effekt, på hur mycket 
temperaturen för luft och väggar behöver höjas. Utomhustemperaturen har som regel 
mindre betydelse. Uppvärmningstidema har under mätperioden varierat mellan 1 och 7 
timmar. Vid 20 uppvärmningstillfällen, av totalt 26, har uppvärmningstiden varit kortare än 
fyra timmar.

Tabell 3 Uppvärmningstider under mätperioden

Period Ute temp. 
(°C)

Inomhustemp. (°C) Väggtemp. (°C) Uppv. tid 
(tim.min)

Före Efter Före Efter
okt-93 6,1 12,7 19,8 12,3 18,4 1.12

6,5 12,2 20,0 11,9 19.1 2.00
nov -93 4,7 12,7 20.0 12,2 18,7 1.24

2,8 13,1 20,4 12,8 19,5 1.36
5,3 13,3 20,6 12,8 19,6 1.36
3,7 11,6 20,0 11,1 19,5 2.24
2,0 9,9 19,1 8,9 18,4 3.24

dec -93 0,7 10,3 19,3 11,3 21,8 3.24
1,8 10,0 19,0 - - 3.12

jan -94 - 9,7 18,4 9,2 19,5 5.00
- 9,6 18,7 9,21 18,0 4.36
- 9,4 17,5 8,8 18,5 4.24

feb -94 -2,3 7,71 18,4 7,1 20,0 7.00
0,6 8,6 17,5 8,0 18,2 2.48
0.9 9,4 17,9 8,9 19,5 3.48

-3,0 10,6 18,4 10,3 19,8 3.12
mar -94 - 8,3 18,7 8,3 21,1 5.00

- 8,6 18,01 8,0 18,5 5.00
- 8,3 16,7 7,8 18,7 2.24

0,2 8,6 15,1 8,0 16,6 1.12
apr -94 1,3 8,5 15,3 8,1 18,4 1.24

8,3 16,7 8,0 17,8 2.48
- 9,6 18,5 8,7 17,7 2.12

maj -94 - 11,6 18,8 11,6 19,1 1.36
juni -94 11,9 13,9 19,6 13,4 19,3 1.00
nov -94 2,8 11,1 20,0 11,3 13,6 1.36

Uppvärmningstidema och temperaturökningen vid varje uppvärmningstillfälle läggs in i ett 
diagram, en ”uppvärmningskurva”, se bild 7. Mätpunkterna ligger ganska väl samlade kring 
en linje. Detta diagram kan användas för att uppskatta uppvärmningstiden i kyrkan.



Temperaturökning (°C)

Uppvärmningstid (timmar)

Bild 7 Bilden visar sambandet mellan uppvärmningstid och temperaturökning i Öja kyrka, 
enligt de mätningar som gjorts. Kurvan kan användas för att uppskatta 
uppvärmningstidema.



4 Resultat för korttidsmätningar

4.1 Temperatur och fukt

I det följande visas värden för ett uppvärmningstillfälle. Samtliga värden har sparats digitalt 
och ytterligare information kan lätt tas fram. Mätpunkterna är de samma som beskrivits i 
kapitel 2.1. Temperaturvariationema ges i bild 8, relativ fuktighet i bild 9 och ånghaltens 
variation i bild 10.

Krucifix; ytan 
Bänkkvarter 
Mittgång

- - Utomhus

021144 06.1144

Tid (tim.min)

Bild 8 Temperaturer vid ett uppvärmningstillfälle i november

Temperaturen stiger snabbt då värmen slås på. Eftersom huvuddelen av värmet tillförs i 
bänkkvarteret får man där den högsta temperaturen. I mittgången blir temperaturen något 
lägre. Väggtemperaturen uppmättes cirka en halv meter ovanför en konvektor, varför det 
inte skiljer så mycket mellan luft och väggtemperatur i detta fall. Som framgått av 
föregående resonemang ligger krucifixets yttemperatur betydligt lägre än lufttemperaturen.

Den relativa fuktigheten sjunker då temperaturen i kyrkan stiger, se bild 9. Vid krucifixet 
påverkas den relativa fuktigheten betydligt mindre.

Av bild 10 framgår att ånghalten stiger vid uppvärmning. Det beror på att inomhusluften då 
tillförs fukt från murar och inventarier efterhand som de värms upp. Vid uppvärmning 
stiger i allmänhet ånghalten med 30 till 50 %. Det ger en buffertverkan så att den relativa 
fuktigheten inomhus inte sjunker så mycket vid uppvärmning. I detta exempel skulle den 
relativa fuktigheten ha sjunkit ytterligare cirka 10 procentenheter utan det extra 
fukttillskottet.
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Krucifix
Mttgång
Utomhus

14.1144 -B.1144 221144 02.1144

Tid(tim.min)
06.11.44

Relativ fuktighet vid ett uppvärmningstillfälle i november

Inomhus
Utomhus

"B. 1144 22.114414.1144 06.11.44 •0.1144

"Tid (tim.min)

Ånghalt vid ett uppvärmningstillfälle i novemberBild 10



4.2 Horisontell temperaturfördelning

Temperaturfördelningen i horisontalplanet, i sitthöjd, uppmättes vid två tillfällen; i 
december 1993 och i mars 1994. Vid första tillfället placerades sprittermometrar ut på 
bänkar och stolar enligt bild 11. Vid andra tillfället användes dataloggers av typ Tinytalk 
med samma placering.

Bild 11 Mätpunkter avseende horisontell temperaturfördelning. Mätdonen 2, 4, 6 ,7 
och 10 placerades på stolar och mätdonen 3, 5, 8 och 9 placerades på 
bänkarnas sittdynor.

Tabell 4 Temperaturfördelning i kyrkorummet vid två olika tillfällen

Mätpunkt
nr

Placering Temp.(°C)
931208

Temp.(°C)
940303

1 Altare 16,2 14,3
2 Kor 17,9 14,5
3 Bänk 19,5 20,5
4 Mittgång 17,1 15,2
5 Bänk 20,0 20,7
6 Utanför bänk 16,2 14,8
7 Utanför bänk 16,3 14,8
8 Bänk 19,7 21,8
9 Bänk 20,0 22,4
10 Tomrum 17,5 13,9

Temperaturfördelningen i bänkvarteret är vid båda tillfällena jämn. Utanför bänkarna är det 
naturligt betydligt kallare. Under det andra uppvärmningstillfället ligger temperaturerna 
utanför bänkkvarteren betydligt lägre än vid det första.



4.3 Vertikal temperaturfördelning

Den vertikala temperaturfördelningen uppmättes i december 1993. Temperaturgivama 
placerades på en stång som sedan restes i mittgången. Den lägsta givaren satt på 0,5 m och 
den högsta strax under taket på 7,5 meter från golvet. Temperaturfördelningen vid två olika 
tidpunkter ges i bild 12.

Två timmar 
En timme

Höjd (m)

Bild 12 Temperatur som funktion av höjd i mittgången vid uppvärmning i december 
1993. Kurvorna beskriver temperaturfördelningen en respektive två timmar 
efter att uppvärmningen börjat.

Det framgår av bild 12 att det finns en ganska kraftig temperaturgradient från golvet och 
upp till cirka 2,5 meter. Därefter ökar temperaturen långsamt. Den vertikala temperatur
fördelningen förskjuts uppåt med tiden men ser i princip likadan ut under hela 
uppvärmningsfasen. Det finns inga tecken på att en kudde av varmluft skulle bildas uppe 
under taket.

Det bör framhållas att det som redovisas här är temperaturfördelningen i mittgången. 
Eftersom värmet i huvudsak tillförs i bänkarna får man anta att temperaturfördelningen där 
är annorlunda vilket delvis framgår av följande avsnitt.



4.4 Vertikal temperaturfördelning

Temperaturfördelningen i kyrkbänken är av avgörande betydelse för komforten. Vid 
mätningen placerades fyra temperaturgivare enligt bild 14. Radiatorn är placerad under 
sätet. Som framgår av bild 13 är det varmast i knähöjd samt på golvet vilket beror på 
radiatorns placering under bänken. I huvudhöjd och på sittdynan är det 2-3°C kallare.

---- IGolv
-- 2 Sittdyna

3.140cm ovan golv 
- 4.70cm ovan golv

06.5142 08.51.42 14.5142

Tid(tim.min)

Bild 13 Temperaturfördelning i bänkkvarter, se även bild 14.

Bild 14 Placering av mätpunkter i kyrkbänken. Radiatorerna sitter under bänkarna. 
Se även bild 13.



4.5 Temperatursvängningar under förrättning

Värmetillförseln skall styras så att kyrkan kommer upp i önskad temperatur något före 
förrättningen. Därefter skall temperaturen hållas konstant till dess att förrättningen är slut. I 
det senare skedet styrs värmetillförseln, dvs framledningstemperaturen efter 
inomhusgivaren. I praktiken har detta inte fungerat bra. Kyrkobesökarna har utsatts för 
temperatursvängningar på 6-8°C under förrättningar, vilket exemplifieras i bild 15. Bild 16 
visar fram- och returledningstemperaturen för samma period. Det framgår att 
värmetillförseln går av och på utan något mellanläge. Efter att inomhusgivaren flyttats till 
bänkkvarteret och minskade temperatursvängningama något. Problemen kvarstår dock. 
Frågan är huruvida man överhuvudtaget kan få en stabil temperatur genom att styra på 
inomhustemperaturen eller om det krävs en annan princip.

1994-11-20

Imegivare

Tid (tim.min)

Bild 15 Temperaturvariationer under förrättning



"994-11-20

Fram ledning 
Returledning

08.27

Tid (tim.min)

Bild 16 Fram- och returledningstemperatur under förrättning.



4.6 Pannans funktion

I bild 17 visas hur pannan arbetar under ett uppvärmningstillfälle. Pannans fulla effekt, 135 
kW, utnyttjas endast inledningsvis då värmesystemet också värms upp. Därefter når pannan 

sin maxtemperatur, inställd till 80°C, och effekten minskas. Därefter ger pannan 80-90 kW. 
Det innebär att det är radiatorerna, och inte pannan, som utgör begränsningen för 
värmetillförseln och därmed uppvärmningstiden.

------Frarrtednirg
----- Retuledrirg
----- Inomhus

Effekt

Tid (tim:min)

Bild 17 Temperatur och tillförd effekt vid uppvärmning



4.7 Klimatenkät

För att få en uppfattning om hur kyrkobesökarna upplevde inomhusklimatet genomfördes i 
mars 1994 en enkätundersökning i samband med högmässan. Enkäten och samtliga svar ges 
i bilaga 2. Enkäten hade besvarats av ett urval av kyrkobesökare vilka satt på olika ställen i 
kyrkan. Temperaturförhållandena den aktuella dagen visas i bild 18.

Enkäten visar att de flesta svarande tyckte att värmekomforten i stort var acceptabel, några 
tyckte den var bra och en besökare tyckte att värmekomforten var dålig. Vid förrättningens 
början tycket de allra flesta att det var lagom varmt om huvud, överkropp samt ben och 
fötter. Vid slutet av förrättningen tyckte ungefär hälften av besökarna att det hade blivit för 
kallt. De flesta svarande hade känt av drag under förrättningen, men bara en upplevde det 
som ett stort problem.

BänWvarter
Mttgång
vagg

09.59

Tid (tim.min)

Bild 18 Temperaturer den dag då klimatenkäten genomfördes.

Bild 18 förklarar till stor resultaten av enkäten. Vid förrättningens början var temperaturen i 
bänkvarteret 24 °C för att sedan sjunka till som lägst 17°C. Det innebär en kännbar 
förändring för kyrkobesökarna. Samtidigt sjunker väggtemperaturen, eftersom 
konvektorema inte ger någon värme, det kan vara orsak till drag. Orsaken till 
temperatursvängningama är de reglerproblem som tidigare beskrivs i denna rapport.



5. Slutsatser

I stort sett fungerar den nya uppvärmningsanläggningen bra. Kyrkobesökarna bedömer 
inomhusklimatet som acceptabelt och uppvärmningstidema har reducerats väsentligt jämfört 
med den gamla anläggningen.

Temperaturfördelningen i bänkkvarteren är jämn men det är väl kallt i tomrum och kor. 
Bänkvärmen ger förutsättningar för god komfort; det är varmt om fötter och ben, svalare 
om huvudet.

Ett problem är att temperaturerna under förrättning, dvs då temperaturen skall vara 
konstant, varierar för mycket. Temperatursvängningama är tydligt märkbara för 
kyrkobesökarna.

Den relativa fuktigheten är jämn med relativt korta perioder av låga värden. Medelvärdet är 
cirka 65 % och de flesta värden ligger mellan 60 och 70%. Vid ytan på krucifixet är 
variationerna i relativ luftfuktighet ännu mindre på grund av krucifixets värmetröghet.

En analys av pannans funktion visar att den har en viss överkapacitet i förhållande till 
värmeavgivama i kyrkan.



Bilaga 4

1995-04-12

Klimatprojekt - Västerås kyrkliga samfällighet 
"klimat och inventarier i våra kyrkor"

Inom Västerås kyrkliga samfällighet har sedan 1992 pågått ett projektarbete 
angående klimatfrågor i kyrkobyggnader kallat "klimat och inventarier i vara
kyrkor".

Syftet med projektet är att taga fram ett åtgärdsförslag som framvisar hur klimatet 
i våra kyrkobyggnader kan styras så att både kyrkobesökare, kyrkobyggnader samt 
dess nnikn inventariebestånd klimatmässigt "mår på bästa sätt .

Hur «kall vi kunna hejda förbrukandet av de 
äldre föremålen i våra kyrkobyggnader

SKADEINVENTERING

Konservator Peter Tångeberg utarbetade redan 1972 en modell för utförandet av 
skadeinventering inom VKS, då föremålen i 16 landsortskyrkor undersöktes och 
ett antal föremål restaurerades.

Resultatet var synnerligen alarmerande, men ej unikt. Skadefrekvensen bedömdes 
vara "genomsnittlig" för landets kyrkor.

Konservator Peter Tångeberg inventerade 1990 ånyo inventarierna i samfällighetens 
kyrkor. Uppdraget utökades och i stort sett samtliga föremål (ej sten och textil) 
undersöktes och katalogiserades.

Vissa av de från 1972 konserverade föremålen uppvisade återigen skador bl a på 
några av de unika medeltida föremålen.

Skadeinventeringen ger konkret kunskap om situationen i kyrkorna och är en 
första förutsättning för att över huvud taget kunna angripa problemen med skadade 
föremål och målningar.

Upprättade skadeinventeringsprotokoll tjänar som underlag för planering av åtgärder 
och som en viktig del vid budgetarbetet.

Det är av största vikt att en skadeinventering avseende kulturföremål i kyrkor utförs 
med kontinuitet. Om skadorna upptäcks på ett tidigt stadie kan åtgärder sattas m 
och en omfattande förstörelse (förbrukande) av föremålen undvikas.



PÅGÅENDE DELMOMENT

Utifrån Peter Tångebergs skadeinventering, med tanke på klimatfrågor och skade
frekvens, har elva kyrkor inom samfälligheten valts ut och följande delmoment har 
utförts (förutom skaderapport).

- Energirapport av byggnad och aktiviteter (SEFAB)

- Konstruktionsrapport av byggnad (Bjerking)

- Klimatmätningar

Dessa rapporter och klimatmätningar skapar ett bra (och nödvändigt) underlag 
beträffande uppkomna fråge- och problemställningar kring klimatet i våra kyrkor.

Eftersom elva kyrkor ingår i projektet skapas även ett bra underlag för jämförelser 
mellan kyrkor med olika betingelser och eventuella slutsatser och åtgärder får större 
relevans.

ENERGIRAPPORT

Energikartläggning

För att få en aktuell överblick av "elutrustning" inom samfällighetens kyrkor utförs 
en s k energikartläggning .

Energikartläggningen omfattar funktionsbeskrivning, anläggningsdata och övrig 
dokumentation avseende

- centraler

- värmegrupper

- belysningsgrupper

- styrningar av värme, klockringning, lucköppning, larmer etc



Energiundersökning

För att kartlägga förbrukningen, av energi görs en energiundersökning bestående av 
två avsnitt - referensdel och börvärdesdel.

- Referensdel

I referensdelen samlas statistik för de senaste 3-4 årens energiförbrukning. 
Abonnemangsavgifter, taxor och skatteavgifter kontrolleras.

- Börvärdesdel

Byggnadens (kyrkans) transmissionseffekt och effektuttag beraknas i de olika anlägg- 
ningsdelama.

Drifttider, temperaturer, automatik och styrning kontrolleras.

Tillsammans med driftpersonal görs en genomgång beträffande nuvarande drift- och 
skötselrutiner.

Luftströmmar vid fönster, dörrar och andra öppningar i väggar och valv kontrolleras.

Energiförbrukningar (normalårskorrigerade), effektberäkningar m m databehandlas 
och ett diagram avseende referens (verklig) och hörvärden (teoretisk) beträffande 
energiförbrukningen per objekt erhålles.

Detta underlag utgör en "plattform" för fortsatta beslut beträffande energi- och 
klimatpåverkande åtgärder inom ramen för "klimatprojektet och för att kunna 
anpassa respektive kyrkobyggnad efter dess egna förutsättningar.

Det är viktigt att notera att klimatmässigt är varje kyrkobyggnad en "egen individ".

KLIMATMÄTNINGAR

Klimatmätningar belyser kyrkobyggnadernas "klimattillstånd" och ligger till grund 
för det fortsatta arbetet i form av referensdel, åtgärdsdel samt underhåll- och styrdel.

Referensdel

Klimatmätningama påvisar klimatförhållandet i kyrkan före eventuella åtgärder. 
Mätningar bör utföras i minst ett år för att de olika årstidernas inverkan på klimatet 
åskådliggörs.

Mätresultaten används som referens inför planerade förbättringsåtgärder av 
klimatet.



Åtgärdadel

Mätningarna ger en kontroll på att utförda åtgärder i klimathänseende ger förväntat 

resultat.

Mätningsresultaten används för att påvisa ett förbättrat klimat jämfört mot 
"referensklimatet".

Underhåll och styrdel

Kontinuerliga mätningar ger en aktuell status av klimatet.

Mätresultaten används som kontinuerlig kontroll av driften där eventuella drifte- 
stömingar snabbt kan åtgärdas samt som styrning av klimatpaverkande faktorer 
(värme ventilation ....).

Klimatmätningama har utförts med:

- Tennohygrograf (modell Sato R-704)

- Elektronisk datalogger (modell Rologg HT 1)

- PLC (modell Siemens PLC-95 U)

PLC-mätutrustningen kan även användas som styrutrustning och den har även 
möjlighet att via modem förmedla data till och från en central dator.

I bilaga redovisas några iakttagelser som noterats vid de referensmätningar som 
utförts.

KONSTRUKTIONSRAPPORT BYGGNAD

BYGGN ADSKONSTRUKTIONENS KLIMATPÅVERKAN

Sammantaget finns ett antal olika faktorer i en kyrkas byggnadskonstruktion 
som direkt eller indirekt har påverkan på temperatur och luftfuktighet i de olika 
utrymmena. Vid en genomgång av ett större antal kyrkobyggnader sa framträder 
stora olikheter och variationer i antalet klimatpaverkande faktorer Skillnaden 
mellan olika kyrkor är så stor att helt generella faktorer ej kan pekas ut, utan 
varje kyrka måste kontrolleras utifrån sina egna förutsättningar.

Följande anges frågeställningar beträffande faktorer och detaljer som bör 
uppmärksammas.



Omgivande terräng och vegetation

Står kyrkan i ett öppet landskap eller högt på en kulle och utsatt för vind eller 
bryter den omgivande terrängen vinden.
Skyddar skuggor träden kring kyrkans fasader och fönster så att solinstrålning 
minskar.

Golvytornas läge i förhållande till mark

Ligger golven högt över mark genom att kyrkan står på en markerad sockel eller 
står markytorna helt eller delvis "över golven".

Dränering och avledning av vatten

Har vatten från stuprör eller direkt takdropp möjlighet att rinna iväg ut från 
väggar-sockel. Samlas fukt i väggarna. Är dräneringsledning lagd kring kyrkan 
för att leda bort vatten.

Ytterväggarnas material och utskikt

Är väggarna murade med sten, tegel eller en blandning. Väggtjocklek. 
Är fasaderna putsade och med vilken typ av puts. Färgmaterial.

Fönsterkonstruktion

Är fönsterkonstruktionen tät mellan karm och murverk samt mellan båge och karm. 
Medger fönsterkonstrukionen luftväxling i någon större omfattning. Bidrar material 
och konstruktion till energiförluster.

Portar, dörrar, luckor

"Blåser det rätt ut" genom portar och dörrar i ytterväggar eller finns försök till 
tätning. Invändiga vindfång. Skyddar dörrpartiet mellan tomrum-vapenhus och 
långhuset mot energiförluster.
Uppstår "skorstensverkan" genom otäta dörr-luck konstruktioner i tornet eller 
till vind.

Golvytor

Har golvmaterialen möjlighet att ackumulera och avge fukt. Är kalkstensgolvet 
ex vis fogat med C-bruk. Är trägolven i bänkkvarter lackerade och springor fyllda 
av gammalt lack. Har golvteglet lackerats eller behandlats på annat sätt.



Invändiga vägg- och takytor

Har de i normala fallet kalkputsade väggarna målats med annat material än kalk- 
färg Kan fukt absorberas och avges från ytskikt och underliggande material i väggar 
och tak-valv. Finns särskilda byggnadskonstruktioner som medger lagning och avgiv
ning av värme.

Isolering på bjälklag och valv

Är ytorna mot de uppvärmda utrymmena isolerade på vindar och i tom. Verkan av 
isolering på valv och bjälklag framgår klart av skillnad i den invändiga nedsmuts
ning på ytor som är isolerade respektive nedkylda eller kallare.

Efter en genomgång i en kyrka kan olika klimatpåverkande faktorer bedömas. 
En bedömning av lufttäthet erhålls av antal och storlek på springor vid dörrar 
och fönster. Ytterligare bidragande orsak till luftväxling av varierande storlek 
är genomföringar och hål i de olika byggnadsdelarna.

Tilläggsisolering på bjälklag och valv är oftast utförd med mineralull. Tjocklek, 
kvalitet på utfört isoleringsarbete och bl a söndertrampning av skivor påverkar 
energiförbrukningen i kyrkan.

Lufttäthet samt isolering ger tillsammans med uppfattningen om fuktackumu- 
lerande byggnadsdelar och de delar som kan verka temperaturutj ämnande ett 
underlag for förslag till olika åtgärder.

UTVÄRDERING - ÅTGÄRDSPROGRAM

Det faktamaterial som vi "samlat på oss" skall efter utvärdering utmynna i ett 
åtgärdsprogram omfattande:

- Åtgärdsprogram byggnad

- Utbildning och upplysningsverksamhet

- Konservering och restaurering av inventarier

- Regelbunden tillsyn och uppföljning



ÅTGÄRDSPROGRAM BYGGNAD

För att undanröja orsaken till skadorna på inventarierna måste tekniska (även för- 
valtningstekniska) åtgärder vidtagas såsom

- minska amplitud mellan högsta och lägsta Rf-värde
- förkorta uppvärmningsintervallen
- värma lokalen vid rätt tillfälle och med rätt mängd
- täta fönster, valvgenomföringar

UTBILDNING OCH UPPLYSNINGSVERKSAMHET

En "övergripande" information om skadepåverkande faktorer och klimatfrågor 
måste ges till samtliga som på något sätt kommer "i beröring" med kyrko
byggnaderna.

Framförallt är det viktigt att få till stånd ett utbildningsprogram för kyrko- 
vaktmästama.

Utbildningen bör beröra ämnen som

- inventarier, skador, "skadesignaler", orsaker, följder......

- klimatpåverkande faktorer (Rf, värme, ventilering.....)

- det dagliga "umgänget" med föremålen

- städinstruktioner/material

KONSERVERING OCH RESTAURERING AV INVENTARIER

Skadade föremål bör givetvis åtgärdas snarast möjligt av konservator.

Graden av nödvändiga åtgärder varierar starkt. I vissa fall rör det sig om 
mycket omfattande ingrepp, i andra fall om smärre tillsyns- eller rengörings
åtgärder.

Eftersom åtgärderna av olika anledningar (finansering, undanröjande av skade
orsak etc) inte kan utföras med omedelbar verkan, är det många gånger bäst 
att först utföra vissa "säkringsarbeten" på föremålen.

Framförallt för att förhindra det omedelbara bortfallet av färg och förgyllning.



REGELBUNDEN TILLSYN OCH UPPFÖLJNING

För att kontrollera utförda åtgärder och förhindra uppkomsten av nya skador på 
konserverade och restaurerade föremål, måste de besiktigas regelbundet av 
konservator.

Inom VKS planeras att sluta ett "tillsyningsavtal" med konservator, som innebär 
en besiktning av samtliga föremål inom överenskommen tidsintervall.

Härigenom kommer det att vara möjligt att snabbt fastställa om nya skador upp
står, vilket i första hand kan förhindra förbrukandet av föremålen.

En regelbunden tillsyn kommer också.att ha en avsevärd ekonomisk betydelse 
genom att framtida stora konserveringsarbeten kan undvikas.

SAMMANFATTNING

De viktigaste punkterna för att hejda förbrukandet av äldre föremål i våra 
kyrkor kan sammanfattas till

- skadeinventering

- klimat, energi- och byggnadsteknisk undersökning

- åtgärdsprogram byggnad (undanröja skadeorsaken)

- budgetplanering (finansering)

- utbildning och upplysningsverksamhet

- konservering och restaurering föremål

- regelbunden tillsyn och uppföljning

Det är också viktigt att påpeka att klimatmässigt är varje kyrkobyggnad en 
"egen individ" och måste behandlas därefter.

Att hejda förbrukandet av de äldre föremålen i våra kyrkobyggnader måste 
prioriteras, då de utgör ett stort kulturarv som vi lämnar över till nästa 
generation.

Lars-Åke Augustsson, fastighetschef



Iakttagelser som noterats vid de referens- 
mätningar som har utförts.

Datorbearbetade diagram
Med de senare årens utveckling lnom data och elektronik har helt nya möjligheter 
öppnats för att med små elektroniska mätinstrument insamla information om 
temperatur och luftfuktighet.

Ett flertal fabrikat och typer av instrument finns numera att tillgå och samtliga kan 
tömmas på lagrad information genom anslutning till mindre barbar dator.

Resultatet, antingen visat på bildskärm eller utskrivet papper, kan varieras allt efter 
brukarens önskemål. Med denna möjlighet att välja presentationen sa följer aven 
möjlighet att "manipulera" den grafiska informationen vilket framgar av följande

diagram.

Värden insamlade i Dingtuna kyrka under perioden 1994-05-19 till 1994-05-25 
presenteras i bild 1 i den form och med de intervall vi sedan lange vant vana att 
betrakta på utskrifter från mekaniska termohygrografer. Temperaturomradet ligger 
här mellan 0-25°C och den relativa fuktigheten RF mellan 0-100 /o.

I bild 1 framgår att något har hänt dvs verksamhet ägde rum i kyrkan 1994-05-22. 
Temperaturen stiger och den jämna kurvan för RF bryts med nedgångar.

Bild 1

T: RH

70

60

- 50

40

- 30

- 20

lO

O



Ett snävare område i diagrammet kan brytas ut och presenteras i 
efter vad så åsyftas med redovisningen.

olika former, allt

Skalan för RF harPerioden 1994-05-22 kl 06.00 till 1994-05-24 kl 06.00 visas i bild 2. S .
bibehållits oförändrad men tempraturmtervallet ar an ra ran tempe-
• bild 2 vara mellan + 15,5°C till +20°C. Diagrammet ges en falsk bild av stor tempe
ratursvängning i förhållande till en förhållandevis jamn RF.
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Om vi däremot håller temperaturskalan kvar i intervallet 0-20”C och i stället visar 
RF mellan 35-50 % RF blir förhållandet det omvända. Temp^atarkurron t
svängande mellan 16-19'C medan vi får en falsk bild av att RF ar mycket känslig
för temperaturförändringar.

Bild 3
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De här visade diagrammen belyser nödvändigheten av att vi i framtiden, 
nuitet och undvidande av manipulering, så långt som möjligt försöker halla kvar pre 
sentation av temperatur och RF i diagramskalor och intervall som vi ar van 
betrakta. Termohygrografens registreringspapper tjänar här som en mycket goa 
laga för de elektroniska mätvärdena och datorutskrivna diagrammen.



Resultat mätningar av temperatur och RF

Datautskrift för kontroll av åtgärder

Mätvärden enligt bild 4 tjänar
Den reiativa wn RF

ligger på ett konstant värde mellan 55-60 /o Kl*.
... • ^ iQQÄ.n^-08sloas värmen på för full effekt under lördag

efteraiddtg^lSM-Ob-OT. Därigenom böljar även EF att sjunka.

Det ideala förhållandet med temperaturhoj^g i ky*m m ^a^t med str ^ t;d'.
Uppvärmningstiden har där kortats ned vilket i det ideala tauet av 
perioden med sänkt - varierande RF.

dörrar m m verkligen har givit effekt.
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Olika typer av uppvärmning
Bilderna 5-7 visar hur uppvärmningen varierar i olika kyrkor beroende pa olika typer 
av styrsystem samt olika skötselrutiner hos vaktmastare.

kyrkans uppvärmningsperiod är för lång. Vid förrättningen, kl 10.00, stiger 

temperaturen ca 1°C.
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Rild 6 visar även ett manuellt system som startas kvällen före förrättningen, 
fdetta system Tar m^i dock ingen termostat. Vaktmästaren begränsar varmen 
k natten med att endast värma med halo effekt. På morgonen «kas effekten 
och temperaturen stiger till önskat värde vid förrättningen pa eftermiddagen. 
Även här är uppvärmningsperioden för lång.

RH



Bild 7 visar en "bättre" uppvärmningsperiod där värmen startas sa sent som möjligt 
för att uppnå rätt temperatur till förrättningen. Värmen startas klockan 9 och 

förrättningen är klockan 11.00.

Bild 7
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Ökad temperatur sänkt relativ luftfuktighet

Bild 8 visar hur temperaturen och den relativa luftfuktigheten foljs at men 
inverterat förhållande. Här syns tydligt att vid en hojrnng av temparaturen sjunk, 
den relativa luftfuktigheten. Detta visar också hur viktigt tidsintervallet for en 
temperaturhöjning är. En kort temperaturhöjning ger en kort sankning av den 
relativa luftfuktigheten och skadeverkningarna pa inventarier kan mimm

Bild 8
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Termostatens arbetsintervaU

Bild 9 visar hur termostaten arbetar inom sitt inställda intervall. Det är en 
bimetalltermostat vilken har en viss fördröjning och temperatintervallet ar ca Z L

Bild 9
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Årstidernas variation
Bilderna 10 och 11 visar hur den relativa luftfuktigheten varierar med årstiden.

I bild 10 kan utläsas att efter vintern är den relativa fuktigheten (RH) lagre vid 

samma temperatur än vad den är efter sommaren, bild 11.

Efter vintern ligger den klart under 40% RH men efter sommaren närmare 

60 % RH

Bild 10
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Bilaga 5

KYRKOKLIMAT

Folke Peterson,
Avdelningen för Uppvärmnings- och ventilations
teknik, Inst för Energiteknik, KTH, Stockholm.

Inledning

I många kyrkor rapporteras stora klimatproblem. 
Problemen hänförs till två olika omständigheter 
nämligen, dels till det termiska klimatet i kyrkan 
vid förrättningar, dels till klimatets påverkan på 
material, främst trä och puts i kyrkan.

De termiska klimatproblemen har att göra med 
att kyrkorna på våra breddgrader ej kan 
uppvärmas dygnet runt till följd av de stora 
energibehoven i samband med en låg 
användningsgrad. Den senare hänger samman 
med att kyrkan endast används intermittent och 
med att vi har en utbredd sekularisering. Detta 
medför att man under stora delar av dygnet eller 
veckan har kyrkan ouppvärmd medan man före 
en förrättning värmer upp kyrkan till den 
temperatur som krävs med hänsyn till besökarnas 
trivsel, se bild 1. Tidpunkten, t, för 
uppvärmning, väljs tillsammans med 
uppvärmningseffekten, P, så att kyrkans 
lufttemperatur blir lämplig, se bild 2. Detta har 
som följd att man ofta har en hög 
uppvärmningseffekt, vilken dock drar höga 
effektkostnader. Eftersom man har kyrkan upp
värmd en kortare tid vid stor effekt blir dock 
energikostnaden något lägre. Med tanke på frågan 
om elenergiutnyttjande bör en optimering av 
kostnaderna troligen göras i samband med en 
översyn av taxorna av elvärme, vilken uppvärm- 
ningsform blivit allt vanligare.

Materialpåverkan beror, enligt gängse uppfatt
ning, på att man har just den snabba uppvärmning 
av kyrkan som visats i bild 2. Genom denna 
sjunker relativa fuktigheten i kyrkorummet och 
man får en uttorkning av trä, kalkputs (ofta med 
värdefulla målningar) och textilier. Detta, fruktar 
man, kan leda till en kraftig materialförstöring på 
målningar både på träföremål och på väggar.

8 luft. *C

max-effekt

avställt

förrättning

Tid, h

Bild 1.

P- 9 luft

effekt, P

min-effekt ! förrättning ]

uppvärmningstid

Bild 2.



En första möjlighet att studera problemens 
storlek och art är att genomföra mätningar i 
kyrkor. Mätningarna bör omfatta inte bara 
kyrkorummets klimat (temperatur och 
luftfuktighet) utan också föremålens fuktighet. 
Sådana mätningar har utförts sedan länge och 
görs fortfarande. I Sverige pågår f n mätningar 
vid några högskolor, KTH-Gotland, se Broström 
(1994) och KTH i Stockholm, se Mundt (1994). 
Dessutom mäter man i Västerås, se Mundt (1994). 
För Vadstena har man uppställt fuktbalanser för 
kyrkan och SIB har under lång tid mätt klimatet i 
olika kyrkor. Också i andra länder pågår 
mätningar, t ex i Norden och Baltikum, och i 
Tyskland har Kiinzel & Holz (1991) bestämt 
luftfuktighetens variationer i kyrkor.

Äldre och pågående mätningar

De ovannämnda mätningarna, av vilka vi har ett 
stort antal, visar främst på problemen med det 
termiska klimatet. Detta bestämmes av uppvärm- 
ningsförloppen enligt bild 1 och har studerats väl. 
Sådana studier blir lätt överslagsmässiga men 
leder dock fram till kunskap om sambanden 
mellan effekt och uppvärmningstid enligt bild 2. 
De kan användas för en ekonomisk och energi- 
tekriisk bedömning för optimering av kyrk- 
uppvärmningen i enlighet med vad som sagts 
ovan.

När man vill studera uttorkningen hos enstaka 
föremål i kyrkan blir man dock hänvisad till helt 
andra förlopp än de rena uppvärmnings- 
förloppen. Här måste man grunda sina 
bedömningar på dels fukttillförseln i 
kyrkorummet, dels på ändringar i fuktighet nära 
de utsatta föremålen och därmed i dem. Härför 
fordras en koppling mellan klimatet i föremålens 
närfält och fuktförhållandena i dem. Vi skall 
senare återkomma till denna koppling.

En noggrannare studie bör omfatta luftfuktig
heten i gränsskiktet nära kyrkans väggar eller 
nära de träföremål man är intresserad av fukt
halten hos. Vi skall senare återkomma till denna 
koppling. Mätningar av kyrkorummets klimat är 
därvidlag av mindre betydelse och här är det 
tillräckligt att man har en god uppfattning om 
kyrkorummets allmänna klimat och orsaken till

samt storleken av variationer i det. Ett speciellt 
problem är det inre klimatets påverkan på kyrk
väggarna som kan utsättas för skador vid 
variationer utomhus. Broström (1994) studerar f 
n orsaken till sådana problem som en följd av att 
flera kyrkor på Gotland råkat ut för allvarliga 
skador från frostsprängningar.

Kiinzel & Holz har pekat på att den uttorkning 
som sker genom hastig uppvärmning knappast 
kan förorsaka fuktskador på målningar m m. I 
stället hävdar Kiinzel & Holz (1991) att 
uppvärmningsperiodema närmast är av nytta. De 
mätningar som nu görs i bl a Arboga och de som 
görs på Gotland kan leda fram till en djupare 
kunskap om dessa förhållanden men också till en 
allmän förståelse för uppvärmnings- och 
fuktproblemens betydelse. Vi skall här se 
närmare på detta, men kan konstatera att man i 
stort sett verifierat Kiinzel & Holz iakttagelser. 
Sådana mätningar har gjorts i Danmark. 
Utomhusklimatet vid de av Kiinzel & Holz (1991) 
undersökta kyrkorna och exemplen där svarar i 
stort sett mot förhållandena i Sverige.

Fukt i kyrkor

Fukt tillförs kyrkorummet främst genom den 
ofrivilliga ventilationen som också svarar för 
bortförsel av fukt från kyrkan. Dessutom tillförs 
fukt från kyrkobesökare. Man kan tycka att denna 
senare fuktighet ej skulle ha någon större 
betydelse, men om 100 personer tillför kyrkan 
fukt under 0,5 timmar blir fukttillskottet ca 2000 
gram. Detta svarar mot fuktinnehållet i ca 40 kg 
luft vintertid och det i en betydligt större 
ventilationsvolym eftersom luften inte bara bär 
med sig fukt in i kyrkan utan också medverkar 
till att föra bort fukt från kyrkorummet. Man 
måtte därför beakta tillförseln av fukt från 
personer. Däremot kan det vara vanskligt och 
måhända onödigt att beakta att kyrkan kan 
tillföras fukt på flera andra sätt, nämligen 
utvandring i murverk och läckage. Båda dessa 
storheter kan vid mindervärdiga konstruktioner 
medverka på ett drastiskt sätt till kyrkans 
fuktproblem, se Broström, men eftersom man 
kan räkna dessa transportvägar som följd av 
direkta felaktigheter i byggnaden är det i en 
studie som denna icke väsentligt att de beaktas.



Vill man ta hänsyn till dem kan detta ske genom 
antingen att fler termer än de vi skall ta upp för 
fukttillförseln införlivas med den presenterade 
modellen eller att den från besökare tillförda 
fukten kompletteras med fukt från t ex läckage.

Av vikt är däremot att man beaktar upptagningen 
och avgivningen av fukt från kyrkans väggar och 
inredning. Vi skall därför här se på betydelsen av 
dessa storheter.

Fuktförhållanden hos material

Invid en kyrkvägg, ett träföremål eller ett annat 
fuktigt material råder ett partialtryck hos vatten
ångan som beror av fukthalten i materialet. Är 
detta fuktdränkt är partialtrycket lika med vatten
ångans mättnadstryck. Är materialet hygro- 
skopiskt är ångtrycket lägre. Man brukar tala om 
den hygroskopiska mättnadsgränsen (ibland kallad 
fibermättnadsgränsen) där man har en deprecie
ring av ångtrycket. För fuktiga material (med 
ytfukt eller vattendroppar på ytan) befinner sig 
materialet i jämvikt med luftfuktigheten då luften 
är mättad med vattenånga. Har luften ett lägre 
ångtryck än vad som svarar mot mättnadstrycket 
kommer materialet att torka. Vid hygroskopiska 
material, dvs då vattenhalten understiger den 
hygroskopiska mättnadsgränsen, erhålls jämvikt 
med luft som ej är mättad. Jämviktskurvorna 
visas för trä i bild 3, för puts i bild 4. I båda 
bilderna anges luftens relativa fuktighet (relativt 
ångtryck eller RF resp RÅ), dvs vattenångans 
partialtryck ställt i relation till mättnadstrycket.

Då materialen torkar sker en ändring av luftens 
tillstånd nära materialet. Denna ändring kan 
åskådliggöras i ett h-x-diagram. För ändringen 
gäller

Ai / Ax = t fr (1)

Materialet strävar således att ställa in sig på 
temperaturen i kylgränsen. För material inom det 
hygroskopiska området ställer materialet in sig på 
en högre temperatur, men strävar ändå att ändra 
lufttillståndet för torkluften enligt vad vi tidigare 
sett.

fuktkvot vid jämvikt %

lufttemp. *C

luftens relativa fuktighet X

Bild 3. Fuktabsorptionskurvor for trä.

fuktkvd vid jämvikt %

lobak

bomull
träfiberplatta

tidningspapper

masonit

lättbetong

betong

luftens rel. fuktighet %

Bild 4. Fuktabsorptionskurvor för några material.



Torkningen av en träfigur i en kyrka sker ibland 
så att bilden ???? och luftens tillståndsförändring i 
närheten av föremålet kan bli för hög. Vanligen 
är luftflödet genom egenkonvektion nära före
målet så stor att de små förändringarna kan 
försummas.

Som vi ser av ekvation (1) kommer torkningen 
att vara förbunden med en värmeförlust, Q, från 
luften. Denna förlust kan sättas lika med

Q = aA{6l-ev) (2)

där a = värmeövergångstalet till följd av strål
ning och konvektion vid väggen 

A = väggelementets yta,
0/ = lufttemperaturen före element och 
0v = väggens temperatur.

Vidare är den avdunstade vattenmängden M 
bestämd av

M = Qlr = ß(xe-x0)A (3)

där ß = vattenövergångstalet i kg/m2s 
r = ångbildningsvärmet.

Detta ger den avdunstande vattenmängden lika 
med

M = aA(6l-ev)/r (4)

Torkningens tidsberoende

Torkar man ut ett fuktigt material kan man 
observera en torkningshastighet (mätt som 
fuktminskning/tidsenhet, se bild 5. Under en 
första del av torkningen kommer ytfukt (om det 
finns någon) att avdunsta. Då är avdunstnings- 
hastigheten konstant, se bilden. Då ytfukten är 
borta kommer materialet att torka på djupet och 
torkningen kan ses som en torkningsgräns (då 
fukten i materialet har avdunstat) som sakta rör 
sig in i materialet. Materialfuktigheten (räknat 
som mängd fukt per kg torrt material, fuktkvoten 
u) minskar i materialet från en kritisk fuktkvot 
(ue) som erhållits då materialet är fritt från 
vatten på ytan ned mot fuktkvoten u0, vilket är 
jämviktsfuktigheten, se bild 5. Vid torkningen når

Fuktminskning du/<jt per tidsenhet

tankt
torkförlopp

ytfukt

verkligt I 
torklopp inrefukt

Materialfuktighet,

Bild 5.



man aldrig denna utan torkningen avstannar 
normalt vid någon annan fuktighet, uj. I de fall vi 
skall studera börjar den också sannolikt ej med 
genomfuktat material utan vid en fuktkvot, «2, 
som ligger under den kritiska ue. Den kritiska 
fuktkvoten beror på materialets egenskaper och vi 
skall här - med god approximation - betrakta att 
den enbart är en funktion av materialtyp och 
materialtjocklek, se t ex Rydberg (1947).

Använder vi oss av det empiriska förhållandet att 
lutningen av torkningshastigheten som funktion 
av u är nära nog linjär kan vi sätta

du/dt = U°- ß(xe-x0)A (5)
K -«„)

Ekvation (5) kan integreras och ger då

7~~' “0,' = e*P{tß(xs~X\)A !{ue-u0)}

- Uo>
(6)

Här kan man med kunskap om värdet av ß 
bestämma storheten

k — b(xs -X[)A /(ue — u0) (7)

för vanliga värden på de ingående storheterna. x$ 

bestämmes från luftens fukthalt vid normal 
vintertemperatur (ca 5°C i kyrkan) och x[ är 
approximativt luftens x-värde vid mätning och 
utetemperatur. Ytan A är konstant för en viss 
kyrka och omfattar antingen den blottade träytans 
eller putsens yta (ev exponerad textilyta) och 
fuktkvoterna ue svarar mot träets kritiska 
fuktkvot. Träets jämviktsfuktkvot vid lufttempe
raturen i kyrkan kan också lätt bestämmas från 
standarddata. Visserligen kommer många av de 
nämnda storheterna att ändras från fall till fall 
men i stort sett kan standardvärden, som antytts, 
användas. För ß kan man sätta

ß = 4,2a (8)

där a är den konvektiva värmeövergångs- 
koefficienten (om det förutsätts att alla ytor har 
samma temperatur) for vilken vi kari sätta

a = 1,5A01/3 (9)

och där A6 är temperaturdifferensen mellan 
luftens och väggens temperaturer. Denna storhet 
varierar med uppvärmningstiden och med höjden 
där Broström ger mätningar i höjdled för olika 
kyrkor.

Modell

En beräkningsmodell för bestämning av 
fuktighetsförhållandena i byggnadsmaterialen och 
inredningen i en kyrka måste baseras på

o tillförd fukt med uteluften, dvs bestämmas 
av uteluftens temperatur, Qu, och relativa 
fuktigheten, 4>. Vid tillförseln till kyrko
rummet ändras ej den absoluta fuktigheten 
xu (kg/kg). Också luftflödet q (kg/h) skall 
antas känt och kan f ö bestämmas experi
mentellt genom spårgasmätningar. 

o tillförd fukt från personer, varvid en 
standardfuktmängd (40 g/h) per timme och 
person skall ansättas.

o en bortförd fuktmängd baserad på fukt
innehållet hos luften i kyrkorummet.

Modellen görs med hjälp av denna ekvation och 
de olika fuktflödena och luften i kyrkorummet. 
Vid beräkningen av kyrkorummets luftfuktighet 
görs för varje tidssteg At en massbalans. 
Upptagningen av fukt i trä, puts och textilier har 
placerats ??? bör därför ??? fukt eller till förs??? 
genom torkning???. Till vänster är tilluftens 
fuktinnehåll placerat och till höger frånluftens. 
Beräkningsstorheter markeras med cirklar i 
bilden. Frånluftens fuktinnehåll beräknas med 
stöd av kyrkorummets luftfuktighet. Sambandet 
mellan luftens temperatur och RF samt partial
rycket för vattenångan och luftens absoluta 
fuktighet är

exp(77,345 +0,005-7255)7
--------------O-------------  "0)

Modellen kompletteras med termer för fuk
tupptagningen i material (trä, puts och textilier). 
Ångtrycket hos kyrkorummets luft bestämts och 
likaså daggpunkten för denna luft, två RF. Detta 
medger att modellen kan användas för bestämning 
av risken för kondensutfällning på olika ytor (trä, 
puts och textilier) kan bedömas. För textilier har



risken för daggutfällning korrigerats så att 
modellen beaktar den sänkning av ångtrycket 
över kapillärer som antyds ovan. Vid trä och puts 
finnes liknande sänkningar men de är här så små 
att man knappast behöver beakta dem för 
rutinberäkningar.

Modellberäkningar

Vi skall här utföra ett antal simuleringar med den 
uppställda modellen. Vi utgår från väderleks- 
situationen utomhus under olika årstider och 
ansätter kyrkans inomhustemperatur vid normala 
driftförhållanden med och utan intermittens. De 
ansatta värdena skall hämtas från utförda 
mätningar.

I simuleringarna skall olika väderlekssituationer 
studeras och beräkningarna skall ge information 
om

o vatteninnehållet i olika delar av inredning 
och byggnadsmaterial

o den tidsmässiga förändringen av materialens 
fuktinnehåll och därmed svallning och 
krympning av olika material.
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Bilaga o

MÄTNING OCH KONTROLL AV INNEKLIMAT VID DATORSTYRD 
UPPVÄRMNING
Henrik Kjellberg, Riksantikvarieämbetet

En datorstyrd, intermittent och optimerad uppvärmning har varit aktuell i flera kyrkor under 
senare år. Med hjälp av datorstyrning kan hållas en låg grundvärme när kyrkan inte används 
samt en förrättningsvärme som inte är högre än nödvändigt och strikt begränsas till den tid 
som erfordras. Anvärmningstiden till förrättningar kan automatiskt optimeras, dvs. anpassas 
till vad som behövs vid olika utomhustemperaturer etc.

Genom datorstyrningen kan uppvärmningen alltså i förväg exakt regleras i för hållande till 
verksamheterna i kyrkan samt utomhustemperaturen eller andra faktorer som påverkar upp- 
värmningsbehovet. En dyr och skadlig överuppvärmning på grund av t.ex. den "mänskliga" 
faktorn eller för att skötseln av uppvärmningen kolliderar med andra arbetsuppgifter kan und
vikas.

Uppvärmningen kan styras via en reglercentral. Denna erhåller information från givare för 
temperaturerna inom- och utomhus. Beroende på vad givarna visar styr reglercentralen sedan 
uppvärmningen. Visar givarna inomhus att det är för kallt ökas uppvärmningen, om det är för 
varmt minskas uppvärmningen. Optimeringen med hänsyn till utomhustemperaturen baseras 
på informationen från givaren utomhus.

För data som sällan ändras, nivåerna på grund- och förrättningstemperaturema etc, kan göras 
en grundprogrammering. För föränderliga data, främst tidpunkterna för förrättningarna i kyr
kan, kan göras en datum- eller veckorelaterad programmering.

Till en datorstyrd uppvärmning kan med fördel knytas den kontrollmätning av relativa luft
fuktigheten som bör ske i kyrkointeriörer med klimatkänsliga inventarier och utsmyckningar 
för att skador skall undvikas. Den relativa luftfuktigheten kan då mätas och dokumenteras 
kontinuerligt. Genom datorstyrningen kan dessutom automatiskt vidtagas åtgärder för att för
hindra att det blir så torrt inomhus att interiören skadas. Om den relativa fuktigheten blir för 
låg, vilket kan hända när det är kallt ute och kyrkan värms, kan ett larm utlösas samt ventila
tionen och uppvärmningen minskas eller stängas av.

Om man har en datorstyrd uppvärmning borde också det bli billigare att knyta mätningen av 
inneklimatet till datorstyrningen än att inrätta separata mätsystem. Vid en förvaltning som 
omfattar flera byggnader kan stora rationaliseringsvinster göras.





Bilaga 7.1

INOMHUSKLIMATMÄTN1NGAR

F Peterson
Institutionen för Uppvärmnings- och 
Ventilationsteknik, KTH 
Stockholm

Inledning

Mätningar för fastläggande av det termiska 
inomhusklimatet i en byggnad omfattar:

o bestämning av lufttemperatu
ren, 6

o bestämning av luftfuktigheten, $

o bestämning av lufthastigheten, 
v

samt
o bestämning av yttemperaturer,

Man kan konstatera att för en byggnad 
vilken som helst av dessa storheter år 
beroende av både ort och tid:

e-6(x,y,z,f) (1)

dvs samtliga de parametrar vilka be
stämmer det termiska klimatet varierar 
beroende på var de måtes (rum, läge i 
rummet både i horisontell och vertikal led) 
samt när de mätes. Detta år egentligen en 
självklarhet. Att läget har betydelse för
står man av att man nära en värmekälla har 
tex konvektionsströmmar i vilka tempe
raturen år en annan än vad man har i rum
met i övrigt .

Att tiden har betydelse inser man lätt av 
att man kan ha styrda effektvariationer i 
huset (nattsänkning etc), tillskott av vär
mekällor vid vissa tidpunkter (matlagning, 
-användning av maskiner, tillskott av per
sonvärme mm, men också att man har icke 
påverkningsbara vårmetillskott eller vär
meförluster till följd av utomhusförhål- 
landena.

Temperaturgradienter

Ser vi till förhållandena i ett rum finner vi 
att man har olika temperaturgradienter i 
rummet beroende på en rad faktorer. Tem- 
peraturgradienterna beror t ex på hur rum
mets kylda delar (t ex väggar och fönster) 
är placerade i förhållande till de värmande 
(radiatorer). Eftersom värme också tillförs 
från människor kommer vi att ha en viss 
skillnad i temperaturgradienterna beroende 
på om rummet används eller ej.

Bildserien 1 ger exempel på hur tempera
turgradienterna i allmännhet kan gestalta 
sig för rum med olika typer av värmekällor.
I tabell 1 ges också exempel på tempera- 
turgradienternas storlek. Temperaturgradi
enten är därvid definierad som

gradient - de/dz (2)

Gradienten bestämmes grafiskt (enligt ek
vation (2)) från mätningar av temperaturen 
i höjdled enligt ekvation (2).

Gradienten är —jämför ekvation (1) — bero
ende av de två övriga lägeskoordinatema, x 
och y.
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a) enligt Schale et al (1969)
b) enligt Settels (1933) 
a) enligt Amsidsen (1974)
d) enligt Krats st al (1940)

o—, —a— ooh —•— betecknar system med radiatorn 
vid innervägg.

a) radiatorvärme
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b) luftvärme

dh *0/m

Symbol Källa

_____ Amundsen (1974)

Y—< Parcsevshi (1963)
o—o Settels (1933)

E Schule (1960)

ees tallm lilii)

0------Q Adameeon et al (1970)

Bild 1. Temperaturgradienter i rum 
med olika värmekällor

c) sträiningsvärme (tak)



Rumstemperatur temperatur, oC

Ofta vill man ange rumstemperaturen som 
ett mått på rumsklimatet. Härmed menas 
vanligen lufttemperaturen i rummet men 
eftersom denna varierar i rummet år det 
lämpligt att ange dess medelvärde. Vid 
enklare mätningar ersätts det sanna medel
värdet , 6m , med ett skattat (och i vissa 
fall ej ens med ett sådant utan rätt och 
slätt det första uppmätta värdet!)

Vill man genomföra noggranna beräkningar 
eller utvärderingar av ett rumsklimat är 
det viktigt att skaffa sig en bild av 
förhållandena inte bara som ett medelvärde 
utan över hela rummet. Man kan då kom
plettera luftens medeltemperatur med en 
gradienten i t ex rumsmitt om man ej anser 
sig behöva bättre noggrannhet. Lämpligt år 
dock att ibland komplettera med gradien
tens värde i horisontalled, dvs

horisont. gradient * d8/3x 0)

horisont. gradient - d9/dy (4)

Gradienterna enligt ekvation (3) och (4) år 
behövliga då man vill studera klimatet på 
olika avstånd från en vägg eller på olika 
avstånd från ett fönster. Bildserien 2 ger en 
belysning av det sagda.

y/Y

temperatur, oC

y/Y

Bild 2. Lufttemperaturer I sidled i 
ett rum.

Tidsvariationen

Som inledningsvis nämndes beror tempera
turen, 6, hos luften också på tiden. När 
mätningen sker har också betydelse, vilket 
framgår med önskvärd tydlighet av bild- 

-serien 3.

höjd, m

temperatur, eCBild 3. Temperaturen I ett rum som 
funktion av tiden



Det kan vara närliggande att förväxla tids
beroendet' och lägesberoendet. Ser vi t ex 
till behovet av att ha ett hus inreglerat vad 
gäller vårmefördelningen år det givetvis 
lägesberoendet som i första hand är in
tressant (man vill helt enkelt ha (appr) lika 
temperatur i samtliga rum med likartad 
verksamhet). Det år i detta fall lämpligt att 
studera storheten 6m . Att studera gradien
ten (vilken beror på placeringen av värme
ytorna mm) år mindre intressant och att 
studera tidsberoendet år givetvis ointres
sant, jämför bildserien 3.

Att studera temperaturfördelningen mellan 
rum kräver egentligen att man genomför 
mätningarna av temperaturerna under sam
ma tid! Man kan t ex använda sig av .me
delvärden för en dag eller för en timma. 
Vilken tidsrymd man vill använda sig av och 
vilken tidpunkt mätningarna skall ske vid, 
måste avpassas beroende på ändamålet med 
mätningarna.

För t ex en bostad och mätningar av värme
fördelningen i en byggnad år det lämpligt 
att mäta under dagtid i vissa rum och under 
nattetid i andra, t ex sovrummen. För loka
ler är — då det gäller klimatmätningar — 
natten vanligen ointressant!.

Problemet med når man skall mäta i ett 
sådant fall, faller under en mer allmän pro
blemgrupp, nämligen den som tar upp frågan 
om hur man skall göra jämförande 
mätningar. Vi skall senare återkomma 
härtill.

Yttemperaturer

Då det gäller yttemperaturen har denna stor 
(lika stor som lufttemperaturen) betydelse 
för klimatupplevelsen. Hår har man att göra 
med såväl kylning genom strålning ( fön
ster, kalla ytterväggar) som värmning från 
vissa ytor (radiatorer, kaminer mm). Dess
utom år det viktigt att beakta att skill
nader i temperatur mellan ytor och rums
luft ger upphov till luftrörelser av olika 
slag. Dessa luftrörelser är i eig orsaken till 
de temperaturgradienter som togs upp ovan.

Yttemperaturerna i rum varierar åven de i 
tiden, och givetvis över ytan. Som exempel 
på det senare kan anföras kalla partier på 
väggar till följd av vårme/kyl- bryggor.

samt variationer över en radiator till töljd 
av dålig vattenfördelning, luftansamling 
mm. Lämpligast anges sådana variationer 
grafiskt, eventuellt kompletterade av vär
mebilder, se bild 4.

Vindsutrymme

Bild 4. Termografering sbi Iden ge#
god information om yttem
peraturen.

Hur sadan skillnader mellan rum kan ana
lyseras skall tas upp senare.



Fuktmätningar

Vid mätning av rumsluftens relativa fuk
tighet , $, måste man beakta att denna vari
erar med fler faktorer ån de man vanligen 
tar upp vid enklare mätningar. Man beaktar 
normalt att $ år en funktion av

o uteluftens fuktinnehåll

o fukttiliförsel eller fuktbort-
försel i anläggningen

o fukttiliförsel i rummet

Sällan (eller snarare aldrig) beaktas att 
rummets möbler, mattor och andra texti
lier, också upptar fukt eller avger fukt. Man 
har således att beakta en fuktlagring i så
dana ytor och material. Denna fuktupp
tagning är överraskande stor, se bildserie 5.

Den verkar utjämnande på rumsfuktigheten 
som ej underkastas lika skarpa variationer 
som skulle vara fallet utan denna acku- 
mulering av fukt. I vissa fall är lagringen av 
fukt av viss betydelse för rumsklimatet. 
Indirekt — t ex genom att upptagningen av 
fukt i textilier mm kan leda till betydande 
tillväxthastighet för mögel mm — har den 
mycket stor betydelse.

Vill man ange rumsluftens fuktighet (an
tingen som RF, eller som absolut fuk
tighet) måste detta ske under beaktande av 
vad som sagts, dvs att $ är en funktion av 
tiden (varvid lagringsfenomenen skall beak
tas). Beroendet av orten i ett rum är mindre 
accentuerat eftersom luften ofta är i rö
relse och en viss omblandning av förekom
mande gaser sker, men om man har utpräg
lade temperaturgradienter kan man också ha 
fuktgradienter. Man får således förhål
landen som påminner om de för tempera
turerna. Har man sådana förhållanden bör 
man ej låta sig nöjas med att beskriva kli
matet vad gäller fuktinnehållet genom en
bart 4>m , utan också ange gradienter och 
tidsvariationen.

I bildserien 6 visas ett exempel på hur 
luftfuktigheten kan variera i en lokal under 
ett dygn.

0, % Data from "Untitled Data"

0 (beräknat),%

tid, h

Bild 5. Fuktupptagning I möbler 
mattor mm, exempel.



Luftrörelser

Luftrörelser I rum förekommer till följd av

o aktiviteter av olika slag, t ex
personer som arbetar

o ventilationsflödena

o konvektionsströmmar vid fön
ster och radiatorer (eller andra 
kalla och varma ytor)

o infiltration vid t ex dörrar och
fönster

o självdragsventilationen (t ex
vid en avställd kakelugn)

Luftrörelser påverkar det termiska klima
tet i ett rum i hög grad. Överslagsmåssigt 
gäller att en lufthastighet av 0,15 m/s som 
lokalt påverkar huden ger samma kylande 
känsla som en sänkning av lufttemperaturen 
med ca 1 K.

Det år därför väsentligt att man bestämmer 
förekomsten av luftströmmar i ett rum. 
Detta sker kvalitativt genom "rökförsök" 
eller genom tryckmätningar i rummet. Båda 
metoderna kan också användas vid bestäm
ning av strömningen över dörrar.

Resultatet av mätningarna ges i form av 
strömningsbilder. Observeras bör att luft
hastigheten är en funktion av koordinaterna 
i ett rum men också av tiden:

v - v (x,y,z,t ) (5)

% veckotld under resp temp- 
och fuktvärde

80 60 40 20 % RF

99,9 - -

-M-c -

Bild 6. Variationer I luftfuktighet 
1 ett rum.

Utetemp: -18 °C

Den grafiska framställningen är ofta ge
nomförd så, att man visar strömningen i 
rumsmitt, men som anges i bildserien 7, 
finns det anledning ta upp förhållandena i 
hela rummet , t ex genom att som anges i 
bilden ge hastigheterna i några snitt över 
rummet.

20.4 20.0
12.1«

20/25

20.4 20.2 20.0

7/10 11/13 13/16 16/17

Bild 7. Exempel på luftströmningen 
l ett rum



Speciell betydelse har förhållandena vid 
vårmare och vid kalla vågg- och fönster
partier. Man kan, se bild 8, notera att 
kalluftströmmar från fönster trånger långt 
in i ett rum och därmed förorsaker en kraf
tig klimatpåverkan. Detsamma gäller, se 
bild 9, för kalluftströmmar som träfar bord 
t ex i ett kontorsrum e I.

Bild 8. Kalluftströmmar från fön
ster kan trånga långt In i 
ett rum.

Utan tilluft
Utetemperatur-18 *C
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0ut = -10°C 

0 in = 1 7 C

Bord placerade nåra fönster 
kan lätt leda kalluften .



Yttre påverkan och jämförande mät
ning

Vi har i det föregående haft tillfälle att se 
att de storheter vilka normalt antas beskri
va rumsklimatet vanligen är tidsberonde.

Normalt beaktas detta ej vid klimatmät
ningar utan man nöjer sig med att arbeta 
med medelvärden, vilket kan leda till stora 
fel och förbiseenden. Vi skall hår se på ett 
sådant fall, nämligen det fall att man vill 
jämföra två mätningar med varandra.

Som praktiska exempel kan vi nämna 
mätningar före och efter en injustering av 
radiatorer, ett annat år då man vill se på 
förhållandena i flera rum i en byggnad och 
jämföra dem med varandra.

Injustering

Vid injustering av rdiatorerna i en byggnad 
syftar man till att få en värmefördelning 
som är "likformig- i hela byggnaden. Detta 
innebär t ex att man i byggnaden (utan in
flytande av brukare) skall ha en och samma 
rumstemperatur. Den senare skall vara an
passad till brukarnas behov och styras med 
hjälp av något system. Styrningen kan vara 
så utformed att man vill undvika uppvärm
ning av sol eller hög utomhustemperatur. I 
det senare fallet (t ex vid användning av 
rumstermostater) skall vid injusteringen 
nås en på förhand bestämd normtemperatur 
i hela byggnaden.

Innan man börjar injusteringen bör man un
dersöka i vilken omfattning man har en så
dan normtemperatur. Antar vi att byggnaden 
består av (nära) lika rum eller moduler sker 
bestämningen av klimatet före injust- 
ringen genom att rumstemperaturen mätes. 
Eftersom man ej i första hand är intres
serad av tidsfördeiningen av temperaturen 
kan man använda sig av korttidsvärden (t 
ex timmedelvärden). Mätningar över dygn 
kan komma i fråga men mätningar över en 
hel vecka år onödigt tidskrävande. I stället 
kan det vara lämpligt att undersöka olika 
utomhusklimats betydelse! Vi skall nedan 
återkomma härtill!

Den förberedande mätningen skall således 
avse temperaturfördelningen ( 6m ) i olika 
rum (x,y) vid en bestämd tidpunkt (f) och i 
ett visst läge (rumsmitt). De olika tempe
raturer man får i en statistiskt godtagbar 
delmängd av det totala rumsantalet kan 
åskådliggöras i form av en fördelnings- 
kurva, se bild 10. Från kurvan får man 
medelvärde och standardavvikelse.

% veckotid under resp temp- 
och fuktvärde

80 60 40 20 % RF

Bild 10. Fördelningen av lufttem
peraturer I ett bostadsrum.



Observera att såväl medelvärde som stan
dardavvikelsen skall hämtas från den gra
fiska redovisningen för em..

Efter injusteringen skall motsvarande mät
ningar göras. De båda medelvärdena kan 
jämföras lisoom standardawiklserna. Det 
är nu problemet med jämförelsen uppträder.

De båda fördelningarna har nämligen upp
kommit vid två mätningar med olika förut
sättningar. Skillnaden mellan mätningen fö
re och mätningen efter injusteringen kan 
vara lång tidsmässigt sett och därför också 
stor vad gäller utomhusklimatet och dess 
inflytande. Som exempel visas bildserien 
11. Här är tidsutdräkten mellan de båda 
mätningarna så stor att man ej direkt kan 
jämföra dem.

Bild 11. Exempel på fördelningskur- 
vor för rumstemperaturer i 
ett hyreshus.

% av mätarna

temperaturze

—6 — 84 02 27
SM Hl, Bromma-8 -- *

tid, dag



Det sått man har att jämföra mätningar av 
detta slag med varandra år att mäta under 
omständigheter dår inflytandet av utom
husklimat (eller vilken inverkande storlek 
man ån har) år så liten som möjligt samt 
därtill foga en korrektion . Ett sått i det 
aktuella fallet vore att måta nattetid, då i 
varje fall solrnflytandet har eliminerats. 
Kvar står emellertid att byggnaderna kan 
lagra värme (vilket påverkar mätvärdet ef
ter åtgärden!). Vidare kan de boendes infly
tande vara olika vid de båda tillfällena. 
Genom ett korrektionsförfarande kan dock 
sådana förhållandens beaktas och jämfö
relsen göras. Ett exepel på sådant förfa
rande är att man med en datormodell simu
lerar byggnaden (med reglersystem mm) för 
de båda tillfällena. En sådan simule- 
ringsberäkning behöver ej vara speciellt 
noggrann. Korrektionerna år vanligen små i 
förhållande till uppmätta storheter och 
skillnader. Speciellt kan detta vara fallet 
om man har vinnlagt sig om att göra de båda 
mätningarna vid utomhusförhållanden som 
är nära lika. Man kan t ex avpassa mätpe
rioden och injusteringstillfållet så att man 
har nära nog lika. temperatur utomhus vid de 
båda fallen. Det fall som visas i bildserien 
11 ger exempel på extremt olämpligt valda 
tidpunkter!

Den datorsimulering som anbefalls ovan kan 
ge en inblick i hur åtgärden utfallit.

Jämförelser mellan rum

Det finns fall då man vill jämföra flera rum 
inom en byggnad. En sådan jämförelse bör 
alltid göras för en och samma dag (eller an
nan period) vilket ofta år möjligt. Hinder 
kan dock föreligga (t ex genom avsaknad av 
instrument, eller genom att rummen an
vänds). Återigen tår man använda de meto
der som tidigare togs upp. Mätningarna bör 
ske under likartade utomhusförhållanden/- 
driftsfall. Då det gäller vårmeanlåggningar 
kan tider med symmetriska temperaturför
hållanden under höst vår användas, har man 
endast kort tid på sig bör veckor med likar
tade uteförhållanden kunna finnas. Små 
skillnader kan kompenseras genom de tidi
gare nämnda korrektionsförfarandena med 
datormodeller.

Sammanfattning

Då det gäller mätningar rörande klimatet i 
byggnader år det viktigt att

o mätningar för jämförelser mel
lan olika delar av huset görs 
under samma eller likartade 
förhållanden vad gäller utom
husklimat mm. Korrektioner kan 
dock behövas.

o mätningar för att jämföra för
hållanden i en byggnad före och 
efter en åtgärd görs under likar
tade väderleksförhållanden och 
korrigeras med hänsyn till 
skillnader i förutsättningar.

o mätningarna måste planläggas
för att möjliggöra de ovan an
tydda mätningarna på ett stra
tegiskt sätt.

o datormodeller för justeringar
enligt ovan måste finnas till
gängliga.

o de mätningar som är nödvändiga
för datormodellerna måste kom
plettera mätningarna av inom- 
husklimatet

Till de senare kompletteringsmätningarna 
hör

o mätning av utomhustemperatur
en vecka före samt under kli
matmätningarna.

o mätning av vindförhållanden och
instrålning samma tidsperioder

o kontrollmätning av infiltration
mm, liksom mätning av flöden i 
ventilationsluften

o noteringar rörande användning
av byggnaden, effektbehovet mm



Bilaga 7.2

Att mäta yttemperaturer 

F Peterson
Institutionen för uppvärmnings 
och ventilationsteknik,
KTH. STOCKHOLM

Inledning

Att mäta yttemperaturer har sina speciella 
problem. Vi skall här se på

o problem i samband med att app
licera mätkroppen på ytan på ett 
riktigt sätt

o problem med optiska mätningar

o problem med termoelementmät-
ningar

Inledningsvis skall vi dock börja med några 
synpunkter på yttemperaturer i allmänhet

Om yttemperaturer i allmänhet

Inom kartläggningen av inomhusklimat eller 
egenskaperna hos sjuka hus (samt för att 
kunna diagnostisera de sjuka husen) krävs 
ibland kännedom om yttemperaturer. Detta 
gäller t ex

o sommartid då strålningen från
fönster kan vara besvärande hög

o vintertid, då radiatorers yttem
peratur kan vara av intresse för 
kartläggning av miljön inomhus

o vintertid för kartläggning' av
ytterväggars (och i vissa fall 
innerväggars ) isolering

o i samband med maskiner med
hög temperatur

o i samband med användning av
vissa material vilka bryts ned 
vid upphettning även till låga 
nivåer.

o vid klarläggande av brukarnas
termiska förhållanden, t ex klä
ders och hudens yttemperaturer.

Lödstället monterat direkt mot ytan

Lödstället placerat i ett spår i ytan

lödstället monterat från baksidan

Bild 1. Exempel på olika monteringsått för 
yttemperaturgivare.



I de olika fallen som uppräknats — och fler 
finnes — får man räkna med att använda sig 
av olika instrument för bestämning av tem
peraturerna.

Avgivning av bioefluenter

Yttemperaturer hos material är ofta, som 
nämnts ovan temperaturberoende. Så är t ex 
avgivningen av formaldehyd beroende av en 
spånplattas temperatur och fuktighet 
(rumsfuktigheten). Kan man konstatera att 
spånplattorna har högre temperatur än ca 
20° C kan man också räkna med en ökad 
formaldehydavgivning. Denna ökar med ca 
10% för en uppvärmning av 10° C. En 
spåplatta vars temperatur uppmäts till 
25° C (mot t ex 18° C) avger således i stort 
sett 70 % mer formaldehyd än en vid 
"normaltemperaturen". Detta kan vara en av 
orsakerna till att man vid täta hus med inre 
övertryck (då luftströmningen genom vägg
arna är från insidan till utsidan) kan få be
tydligt större formaldehydhalter än vad 
man annars kan räkna med (normalt har man 
undertryck inomhus). Det är i ett sådant fall 
väsentligt att man har kontroll över yttem
peraturerna, vilka normalt ligger ett par 
grader under rumstemperaturen i självdrags 
eller frånluftventilerade byggnader, där 
man har undertryck i flertalet fall.

I ett Sådant fall kan man mäta yttem
peraturen enligt någon av de fall bild 1 vi
sar, om man vill använda sig av termoele
ment för långtids- eller kontinuerliga mät
ningar. För korttidsmätningar används t ex 
anliggningstermometrar, bild 2, eller op
tiska mätare, bild 3.

Bestämning av termisk komfort

Den termiska komforten kan bestämmas 
med hjälp av samlande instrument, varvid 
tidigare den s k globtermometern användes, 
se bild 4. Denna bygger på att värmeav
givningen från människans huvud kan app- 
roximeras med den för en svärtad sfär med 
ca 0,15 m diameter. I vissa sammanhang 
skall den s k globtermometem användas för 
mätning- av klimat, eftersom man har fast
ställt normer för klimatet enligt denna m- 
tod. En enkel globtermometer kan fram
ställas av en gummiballong (vars emission 
ungefär överensstämmer med den svärtade 
sfärens) i vilken en termometer fästs och 
som _ uppblåses till rätt storlek.

motståndstrådar

zzz/zzvzzzzzzz.^v^z/Z/'

Bild 2. Anliggningstemperaturgivare med 
nlckeltråd.

Bild 3. Termometer av IR-typ

glastermometer 
(alt. termoelement)

svärtad koppar- 
■V "glob" eller 
\ gummi - 
\ ballong 
\ 0 152 mm

Bild 4. Globtermometer.



Numera finns andra samlande instrument 
för bestämningen av inomhusklimat. Dessa 
fastställer strålningskiimatet och lufttem
peraturen. Korrigering för lufthastigheten i 
rummet sker. I allmänhet baserar sig in
strumenten på Fangers komfortekvation , 
vilken avser komfort i fortvarighet (dvs då 
man arbetar med en och samma avgiven 
effekt i ett klimat som är konstant).

Yttemperaturen hos huden är en grundläg
gande faktor i denna ekvation, se bild 5. För 
olika arbetsintensiteter, jämför bild 6, 
upplevs en viss genomsnittlig hudtempera
tur som komfortabel. Emellertid är 
upplevelsen ej lika för olika människor, 
jämför bild 7. Detta leder till att man ej 
får samma respons (t ex komfortabel) i ett 
och samma klimat, då man ber olika 
människor värdera klimatet. Man kan i ett 
sådant fall låta en person, med det aktuella 
arbetet, vara försöksperson. Dennas 
hudtemperatur fastställes för jämförelse 
med Fangers komfortkriterium. Att perso
nen — t ex som följd av en annan av
dunstning eller kroppsbyggnad än genom
snittet — har en annan uppfattning om kli
matet än vad genomsnittet har, spelar 
mindre roll. Man låter således personen vara 
försöksdocka. Hudtemperaturen mäts med t 
ex en optisk mätare eller genom 
termografering, se bild 8.

Termiskt klimat kan också beräknas. Man 
gör i detta fall en bestämning av yttempe
raturer, lufthastighet i vistelsezonen samt 
lufttemperaturen där. Det termiska klima
tet bedömmes sedan antingen från Fangers 
ekvation i de fall denna är tillämplig eller 
från andra beräkningar t ex för icke fort
varighet. Man bör i dessa fall notera att 
lufttemperatuen kan variera inom ett rum, 
se bild 9 och att detsamma gäller luft
fuktighet (som spelar viss men underordnad 
roll) och lufthastighet. Speciell uppmärk
samhet bör fästas vid kallras utmed golv. 
Sådant kallras kan härröra från fönster, 
men också från kylda ytterväggspartier.

Yttemperatur hos väggar och fönster

Mätningen av yttemperaturer har tidigare 
beskrivits kortfattat. Då det gäller ytter
väggar har dessa dels stor area, dels är 
temperaturen knappast homogen över dem. 
Speciellt har hörn och anslutande partier 
till golven ofta låg temperatur, dvs stora

HUDTEMPERATUR °C OMGIVNINGSTEMPERATUR °C

Bild 5. Hudtemperaturen vid komfort för olika 
aktiviteter.

Bild 6. Komfortområdet bestäms av aktiviteten.

ANDEL.%.MED HUDTEMPERATUR 
LÄGRE AN VÄRDET PÄ ABSKISSAN

'met"

HUDTEMPERATUR °C

Bild 7. Spridningen I hudtemperatur vid komfort 
ökar med ökande aktivitet En rät linje I 
diagrammet visar att värdena är 
normalfördelade. En .brant lutande linje 
innebär att standardavvikelsen är liten.



partier av golven kan vara kalla och därför 
fukt lokalt kan ansamlas där. Mätningar för 
diagnostisering av byggnader bör därför 
också lämpligen omfatta mattemperaturer 
och temperaturer i de ovannämnda hörnen. 
Då det gäller mattor mm bör luftfuktig
heten i rummen beaktas. Diagnostiseringen 
skall därför normalt omfatta både yttempe
ratur och luftfuktighet. Fuktigheten i mat- 
rial som är hygroskopiska bedömmes med 
hjälp av samband mellan luftfuktighet och 
materialfuktighet, se bild 10.

De yttemperaturmätningar som görs optiskt 
bör ske med viss omsorg. Undvik att golvet, 
mattan eller vad det nu kan vara är direkt 
belyst. Framför allt bör givetvis solbe
lysning beaktas (antingen genom att man 
mäter med solbelysning för att konstatera 
om mattan kan avge mjukningsmedel, eller 
att man mäter utan solljus för att konsta
tera om den får låg temperatur). Observera 
också att golvförlagda värmerör kan ge 
upphov till höga temperaturer som medver
kar till avgivandet av bioefluenter!

Yttemperaturmätningar med användning av 
värmekamera kan göras, men bör ske med 
kontrollpunkt(er), där yttemperaturen mäts 
med någon annan metod, t ex med termo
element, se ovan. Utan kontrollpunkt kan fel 
i emissionsfaktorn få betydelse.

Ett sätt att anordna en kontrollpunkt är att 
göra en kavitet i väggen, se bild 11. Däri
genom skapas ett svart rum med emis- 
sionsfaktorn 1. Denna kavitet kan användas 
som kontrollpunkt vid alla optiska mät
ningar.

Ett annat sätt att anordna en kontrollpunkt 
är att lägga ett ämne med känd smältpunkt i 
kaviteten samt registrera ämnets uppvårm- 
ningsförlop. Just då det smälter känner man 
dess temperatur noggrant. Felvisningen kan 
därmed bestämmas och användas som kor
rektion. Smältpunkt och yttemperatur bör 
ligga nära varandra.

Man bör observera att genom att de ytor vi 
har i en byggnad sällan ändrar temperatur 
hastigt, kan mätningar normalt ske med 
iakttagande av stora försiktighetsmått. Vid 
mätningar av hastigt varierande förlopp har 
man helt andra och större problem.

Bild 10. Fuktabsorptlonskurvor för några olika 
material.

Bild 8. Termokamera som används vid termo
grafering.
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Bild 9. Exempel på den vertikala temperatur- 
variationen I ett rum.

fuktkvat vid jåmvSrt %

tobak

bomull

masonit

gasbetong

lättbetong

betong



Kalibrering

Kalibrering av yttermo metrar inklusiva op
tiska termometrar kan ske enligt bild 12 
eller 13. I bild 12 visas hur termometern 
används för att mäta ytan av en kastrull 
med tunn vägg. Termometern har dessutom 
skyddats av en isolering för att ej röna 
inflytande från omgivande luft. Man kan här 
utan vidare, för de mätningar det här är 
frågan om, ansätta yttemperaturen till 
kokpunkten för vätskan i kastrullen (ev 
efter bneakytande att temperaturen i 
realiteten är något lägre!).
För optiska mätningar svärtas kastrullen 
och skyddas för anblåsning vid kalibre
ringen. Avläst temperatur tillsammans med 
den för kokpunkten anges i diagram -

för upprättandet av en kalibre- 
ringskurva. Man kan observera att vissa 
strålningsmätare för optisk bestämning av 
temperaturer uppvisar stora fel. Speciellt 
bör varnas mot mätare varmed man bestäm
mer "k-värde", "a-värde" mm. Dessa innehål
ler ett datorprogram vari enkla samband för 
värmeövergång mm ger de anförda värdena. 
Vanligen har därvid grova förenklingar 
gjorts.

Kalibrering kan också göras mot standard 
termoelement, vars termospänning är väl
känd. Man bör i detta fall använda termo
elementen på det sätt bild 14 visar för att 
bestämma yttemperaturen mot vilken en 
viss mätare kalibreras.

omrörare termometer

yttemperatur
givare

kastrull

Bild 12. Anordning för att kontrollera en
yttemperaturgivare, bestående av en 
kastrull med varmt vatten.

omrörare termometer

svårtad del
vars temperatur
mats med IR-termometerkastrull

Bild 13. Anordning för att kontrollera IR-termo
meter, bestående av en kastrull med 
svärtade och målad fält.

Kavitet

B‘ld 11. Kavitet eller hålrum som kan användas för 
att skapa en yta med emissionsfaktorn 1.
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Mätning av luftfuktighet

F Peterson
Institutionen för uppvärmnings 
och ventilatlonsteknlk,
KTH. Stockholm

frånvaro f %

Inledning Bild 1. Sjukdomsfrekvens som funktion av 
relativ fuktighet (skolor)

Det finns olika skäl för att mäta luftfuk
tigheten i en lokal. Först och främst skall 
kanske de rent hygieniska nämnas. För torr 
luft ger obehagskänslor (med samma sym
tom som för varm luft). Torr luft ger 
dessutom troligen en ökning av vissa infek
tionssjukdomar, se bild 1. Skälet för det 
förra är okänt medan man i det senare 
fallet kan visa att bakteriers tillväxt och 
överlevnad sker bättre i vissa miljöer än i 
andra, se bild 2.

Normalt behöver - för de ovan uppräknade 
effekterna - den relativa luftfuktigheten 
bestämmas med ett fel av ± 5 %-enheter. I 
detta sammanhang kan det vara värt att no
tera att man vanligen anger luftfuktigheten 
i RF (numera RÅ), men att man i vissa 
sammanhang bättre kan använda sig av 
enheterna Ps (för absoluta ångtrycket) eller 
det s k x-värdet (den absoluta fuktigheten 
mätt i kg/kg torr luft eller liknande).

% överlevande

duvsyfllis

rous
sarco-

stalylo-
COCOU3

RF %

Bild 2. Några bakteriers överlevnad i luft 
som funktion av luftens relativa 
fukthalt

Mätningen av RF eller någon annan storlek 
som beskriver luftens halt av vattenånga 
sker dock ej enbart av de nämnda hygieniska 
skälen. Man vill ibland använda värdena för 
att bestämma den mängd fukt som kan 
upptas eller avges av luften i ett rum. Man 
bör dock vara försiktig vid uttanlanden av 
denna typ. Gör vi en fuktbalans i ett rum 
genom att beräkna den med tilluften 
kommande vattenmängden per timme och 
till denna lägger fukt avgiven från olika 
processer (utandning. avdunstning från 
växter, bad, duschar, akvarier, disk, 
matlagning mm) finner vi att detta sällan 
överensstämmer med den fukt som bortförs 
med ventilationen. I stället får man en 
utfållnlng l lokalen. Denna utfållnlng kan 
Inträffa utan att tukt kondenserar och beror 
på upptagningen av fukt i olika material, se 
bild 3. Som framgår av bild 4 kan 
upptagningen vara betydande.

fuktkval vid lAmvkt %

tobak

bomull träfiber plat ta 
840 Kq/m3

kjftero rel. fuktighet %

Bild 3. Fuktabsorptionskurvor för några 
material



Mätnmg av fukt kan ske på olika sätt:

o daggpunktsmätning

o mätning med torr och våt termo
meter

© mätning med hårhygrometer

o mätning med fuktupptagning i 
salter

Vid mätning av daggpunkten förfar man i 
princip som i bild 5. En förnicklad cylinder 
är kyld av C02 som ursprungligen finns i

behållaren för kolsyresnö/is. Då den för- 
nicklade väggen kyls kommer fukt att 
utfällas på ytan och bilda dagg. Den 
temperatur vid vilken utfällningen sker 
svarar mot daggpunkten och en avläsning av 
termometern i anordningen ger daggpunkten. 
Från denna och med ett h-x-diagram kan 
man omräkna värdena från daggpunkt till 
tex relativ fuktighet RF (RÅ) eller till 
x-värde. se bild 6.

Sambandet mellan daggpunkt och absolut 
fuktinnehåll visas också i bild 7 som ger en 
mer direkt omvandling.

Daggpunktmätare är dyra och har också 
andra nackdelar. Så är t ex vid mätning i 
luft av lägre temperatur än 0°C mätaren 
svår att hantera, man vet nämligen ej om 
utfällningen består av iskristaller eller 
underkylt vatten.

Det bör noteras att man med hjälp av foto
celler har automatiserat mätningarna med 
daggpunktsmätare.

Den vanligaste mätmetoden är att mäta med 
en torr och en våt termometer, se bild 8 och 
9. 1 bild 8 visas en s k slungpsykrometer. 
Vid användningen av denna skall den roteras 
Så att periferihastigheten ligger vid ca 2,5

. 10 m/s. Hastigheter under 2 m/s kan ge 
stora fel

Mätning av luftfuktighet. luktkvot vid jämvikt \

lufttemp. *C

luftens relativa fuktighet % 

Bild 4. Fuktabsorptionskurvor för trä .

cyindcf A

Bild 5. Mätning av daggpunkt, princip

Bild 6. Kylning av fuktig luft ned till 
daggpunkten. Kylningen sker så att den 
absoluta vatteninnehållet är konstant.



Den ena av de båda termometerna utgörs av 
en vanlig (precisions-) termometer den 
andra av en fuktad (varvid en strumpa för 
(destillerat) vatten används, se bild 9. 
Strumpan är fuktad och till följd av fukt- 
avgivningen till omgivningen (vilket blir o- 
lika stor vid olika torr luft) kommer termo
metern att kylas mer eller mindre. Termo
meterutslaget blir därför ett mått på luf
tens fuktighet i det rum man använder 
instrumentet. Omräkning till RF sker med 
hjälp av diagrammet i bild 10.

Bild 9 visar en Assmanpsykrometer vilken 
kan hängas upp i ett stativ under mätning
ens gång. Den har ett uppdragbart verk med 
vars hjälp en fläkt drivs och därigenom en 
luftström med rätt hastighet forceras förbi 
termometrarna. Utslaget på de båda termo
metrarna ger med hjälp av diagrammet i 
bild 10 luftens relativa fuktighet eller RÅ.

Den temperatur som den fuktade termo
meter ger ligger nära luftens kylgräns, bild 
11. Detta förhållande ger en möjlighet att 
använda mätmetoden utan att ha ett psy- 
krometerdiagram till hands. Man får 
härigenom ett enkelt sätt att finna det 
lufttillstånd man vill mäta. <3ckså för 
mätning i kanaler har metoden använts, se 
bild 12.

I samtliga fall är det angeläget att 
strålningsskydda termometrarna.

Observera att om man använder denna metod 
för bestämning av luftens tillstånd också 
lätt entalpien hos luften kan bestämmas.

För bestämningar kan också den s k Sprungs 
formel användas:

Pv m Ps **s(ef-ef)P CO

där pv är vattenångans partialtryck i 

rummet
ps är vattenångans mättningstryck 

vid temperaturen 6^(fuktade 

termometerns temperatur

Bf är den fuktade termometerns 

temperatur
p är luftens totaltryck (vanligen 

101325 Pa)
k s är Sprungs konstant

luki innehall 9/m’

Bild 7. Sambandet mellan daggpunkt och 
absolut fuktinnehåll

längd 0,2 m

Bild 8. Slungpsychrometern roteras sä att 
rotationshastigheten vid termometerskalan 
blir ca. 2 m/s.



Sammanför man trycket och konstanten får 
man

pv - ps - 70(8,-0f) (2)

men konstanten varierar här egentligen med 
lufthastigheten man använder ümf vad som 
sades ovan om en lägsta temperatur), se 
bild 13.

Observera att psykrometern måste rengöras 
ofta för att korrekta mätningar skall fås. 
Man måste också - se ovan - använda 
destillerat vatten (eftersom salter ändrar 
vattnets avdunstning) och se till att salt ej 
samlats i strumpan.

Elektriska mätningar

Vanligt är att man vill mäta fuktigheten 
med någon elektrisk metod. Detta är speci
ellt fallet om man vill registrera mätning
arna på en skrivare för att kunna genomföra 
dem kontinuerligt eller om man vill använda 
dem för att styra något förlopp.

Man använder i sådan fall en s k LiCI 
(litiumklorid) mätare, se bild 14. Denna 
bygger på principen att Sorptionen i ett 
material (t ex LiCI) medför en 
ångtrycksänkning i luften över. materialet. 
LiCI har egenskapen att avge vatten först 
om RF i luften understiger 10 %. Genom att

värma lösningen med LiCI (som befinner sig 
i en strumpa enligt bilden) kan man dock 
öka avdunstningen. Vid den s k 
omvandlingstemperaturen kan man 
åstadkomma en jämvikt mellan avdunstad 
vattenånga och upptagen i lösningen. Den 
ström som krävs för att nå detta 
jämviktsläge kan mätas och utgör ett mått 
på luftfuktigheten. För temperaturer upder 
0°C har man dock ett visst fel.
Också alltför höga hastigheten (>10 m/s) 
ger fel i mätvärdena.

Normalt liggger mätfelet i daggpunkt vid 
2K. Har man utsatt mätaren för hög 
fuktighet med ett samtidigt strömavbrott 
brukar^lösningen i strumpan brytas ned och 
en regenerering måste ske.

fjädermotor

termometer^ :

isolerlngs-

strumpa

Bild 9. Assmann psychrometern - vilken 
uppfanns 1886 - har ett urverk som 
ombesörjer luftrörelsen förbi den fuktade 
och torra termometern.

temperaturdifferens *C

meter

torr temperatur 1C

Bild 10. Bestämning av den relativa 
luftfuktigheten med hjälp av den torra 
termometerns temperatur och 
temperaturdifferensen mellan den torra och 
den fuktade termometern.



Hygrometrar

Hygrometrar för mätning av relativ fukthalt 
(RF) eller relativt ångtryck (RÅ) har ofta 
hår som verksam del. Hår kan liksom de 
flesta material ta upp fukt och ändrar 
därvid dimensioner. Detta kan användas som 
i bild 16. Hårstråets längdutvidgning, bild 
17, svarar mot luftfuktigheten och genom 
den olikformiga graderingen av skalan kan 
en avläsning av RF ske direkt. Också andra 
materiai än hår har kommit till användning 
i dessa s k Lambrechtmätare!

Utsätts en mätare av detta slag för hög 
luftfuktighet förstörs normalt dess O-värde 
och man måste göra en omkalibrering av 
mätaren. Det säger sig självt att en sådan 
ej kan ske i för hög luftfuktighet och ej 
heller genom att man försöker finna 
utslaget för 100 %RF genom att blöta håret. 
Kalibrering behövs ofta (ibland 
dagligen).Speciella svårigheter föreligger 
vid mätningar under -10°C. Metoden för 
kalibrering beskrivs nedan.

Jonmätare

En billig typ av mätare är dn s k Popes 
mätare vilken bygger på jonutbytet mellan 
två elektroder i en luftström. Det motstånd 
mellan elektroderna som mäts är dock ej 
linjärt med RF utan man måste använda en 
icke linjär omräkning från motstånd till RF. 
Mätning kan ske för lufttemperaturen under 
75 °C under förutsättning att luften ej 
innehåller lösningsmedel eller olja som kan 
angripa polyesteren i elektroderna.

Tunna polymerfolier utgör känselkrop
parna i en annan typ av fuktighetsmätare, 
se bild 18 De anges vanligen kunna arbeta 
upp till ca 100 % RF, jämför nedan och upp 
till temperaturer av ca 75° C. De är mycket 
snabba, tidskonstanten är ungefär en se
kund. Mätningen sker genom att en 
kapacitans (ca 50 mF i torr luft av 20°C) 
bestämmes. Kapacitansen ändras med 
fukthalten i omgivande luft men också med 
luftens temperatur. Temperaturkänslighe
ten år -dock ringa (0,05 % RF per grad över 
20° C och kan ofta försummas (eller 
kompenseras för genom mätning, av 
lufttemperaturen t ex med en termistor). 
För att undvika att damm som fastnar på 
filmen skall störa mätningen använder man 
vanligen ett förfilter (sintrad metall) som 
skall bytas eller rengöras regelbundet.

6

e, -i2

Bild 11.

till psychrometer

sond för avsugning 
av luftprov

ilägen enl.

Bild 12. Mätning av fukten i kanal

Sprungs konst.

lufthast. m/S

Bild 13. Konstanten i psychrometerformeln
a) för ett vål utfört fabrikat
b) för ett dåligt



Oamm som fastnat på filmen får ej 
bortföras mekaniskt utan blåses av (ev 
tvättning i dest vatten). Om rengöring sker 
med vatten eller om man har känselkroppen 
i hög fuktighet måste omkalibrering göras.

Har man hög luftfuktighet kan de senast 
nämnda mätarna förstöras . Ett sätt att 
kringgå detta problem är att före mätning 
höja temperaturen till t ex 45°C vilket ger 
en motsvarande sänkning av RF före 
mätningen!

Kalibreringen sker i tre kärl med LiCI- 
NaCI- samt . ^SO^Iösningar som hålls

vid konstant temperatur. Över saltlösning
arna får man RF enligt bildt 9. Som vanligt 
görs ett kalibreringsdiagramm för senare 

användning.

2 lindningar ädelmetall träd
strumpa med

220 V~

variabelt
motstånd

Bild 14. Daggpunktstermometer

E

Bild 16. Hårhygrometer

rormalt maiomr. fór hår bygrom

Bild 17. Förlängning av människohår vid 
fuktupptagning
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OOQ
T emperatur-
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Temperatursensor

RF, %, NaCl (natriumklorid)
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Bild 19.C Kalibreringskurva för NaCl

Bild 1 S.Fuktighetsmätning 
polymerfolier

med

Temperatur, t, grad C

UCI
K2S04
NaCl

Bild 19.a Kalibreringskurvor 

RF, %, LiCI (litiumklorid)

40 50
Temperatur, t, grad C

Bild 19.b Kalibreringskurva för LiCI

RF, %, K2S04 (kaliumklorid)

Temperatur, t, grad C 

Bild 19.d Kalibreringskurva för K2S04





Mätning av lufthastigheter 

F Peterson
Institutionen för uppvårmnlngs- 
och ventilationsteknik,
KTH. Stockholm

Inledning

Lufthastigheterna inomhus har betydelse 
för klimatet och om ett hus skall uppfattas 
som sjukt eller friskt av följande skäl:

o lufthastigheten påverkar männi
skans vårmeavgivning

o lufthastigheten påverkar luftens
halt av vattenånga, resp rums- 
ytornas och möblernas halt av 
vatten

o lufthastigheten kan, om den är
för stor, ge upphov till kylning 
av en liten hudyta (drag)

o lufthastigheten kan påverka luf
tens halt av mikroorganismer.

Mätning av låga lufthastigeheter sker vanli
gen med hjälp av varmtrådsinstrument. Den 
vanligaste sonden har en varm kula i stället 
för en tråd, men instrumentets namn är 
vedertaget sedan den tid då man arbetade 
enbart med en upphettad tråd, bild 1. Prin
cipen för instrumentet är att den varma 
trådens temperatur sjunker till följd av av
kylning från den luft som rör sig förbi trå
den/kulan. För att hålla konstant tempe
ratur/motstånd hos tråden måste den därför 
värmas, och det mer ju högre lufthastighet 
man har. Eftersom också luftrörelsen turbu
lens spelar roll kan motsvarande princip 
användas för mätning av turbulens.

Den temperaturkompensering instrumenten 
har år en viktig felkälla. Instrumenten bör 
därför kalibreras i en vindtunnel för små 
hastigheter. Kalibrering kan ske varje halv
år. Som vanligt uppgörs ett kalibrerings
diagram, se bild 2.

bild 1. Varmtrådsanemometer

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

-0,1
-0,2

kompensation, m/s

ät' X
$

02468 101214161820222426
avlåst v, m/s

bild 2. Kalibreringsdiagram

Lufthastighet m/s

222 s-

Mättid —

bild 3. Hastighetsvariationer i en punkt i 
rummet



Hastighetsvariationer
Td %

Hastig hetsvariationerna i rummen kan lått 
bestämmas med de nämnda instrumenten 
varvid man får registrerade vården enligt 
bild 3. De funna värdena kan åskådliggöras 
båttre i ett fördelningsdiagram i vilket man 
visar hur stor tid en viss lufthastighet 
överskrids i en punkt, se bild 4.

Kalibrering

Nödvändigheten av kalibrering har berörts 
ovan. Kalibreringen sker i en vindtunnel i 
vilken man har försökt anordna ett helt 
I am I närt flöde. Härvid är det av vikt att 
man har måtstållet i tunnelns centrum 
(vid cirkulårt tunneltvärsnitt) eftersom 
man har en parabolisk hastighetsprofil. Har 
man turbulent strömning (Re > 2300) får 
man en inverkan av turbulensgraden, vilken 
kan vara svår att bestämma. Sondema för 
varmtrådsinstrument är lyckligtvis små och 
man kan därför arbeta med synnerligen små 
dimensioner, vilket bidrar till att hålla Re 
nere. Man får dock se Upp med att inverkan 
av den konvektion som sondens vårmning 
ger upphov till förrycker resulatet. 
Observera också att fel från sekundär
strömningar av annat slag kan ge felaktig 
kalibrering, se bild 5.

Mätning av lufthastigheten l ett rum

Mätningar av lufthastigheten i ett rum bör 
ske i tillräckligt antal punkter för det än
damål man har. För t ex en allmän kartlägg
ning av rummets klimat kan målningar i två 
snitt vara tillräckligt. Dessutom kan vissa 
mätningar i kallras och golvdrag vara befo
gade. För mer genomgripande mätningar 
måste man använda betydligt fler måtstäl- 
len, se bild 6. Vill man dessutom göra 
mätningar i ett möblerat rum kan det vara 
skål i att mäta på bordsskivor mm där 
klimatet kan ha betydelse.

Självfallet görs mätningarna inom vistel
sezonen, utom i de specialstudier som 
omtalas ovan.

bild 4. Fördelningsdiagram visande andelen 
av mätdata som överskrider en viss 
lufthastighet.

bild 5. Felaktig kalibrering till följd av 
sekundärströmning.

bild 6. Mätpunkter i två snitt i ett rum.



Mätningar 1 en punkt

Mätningar i en punkt skall utföras med ett 
instrument med en tidskonstant mindre ån 2 
sekunder. Det registrerade förloppet (ca 
200 sekunder) indelas i tidsintervall om t 
ex 10-20 sekunder och medelvärde samt 
standardavvikelser för respektive intervall 
studeras, jämför bild 7.

Vid mätningar i ett rum får man stora 
skillnader mellan olika punkter, jämför bild 
8. För det fall man skulle ha en slumpvis 
fördelning av hastigheterna i en punkt 
skulle de olika mätningarna ha givit räta 
linjer i diagrammet. Man kan därför 
konstatera att - statistiskt sett - 
mätningarna i de visade fallen tyder på att 
man har minst två normalfördelade flukta- 
tioner i vissa punkter. Medelhastigheten 
(medianen) fås lätt från bilden. Vid räta 
linjer ger bilden också lätt medelvärdet och 
standardavvikelsen.
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Observeras bör att man med den här 
beskrivna metoden kan få skillnader i 
resultat beroende på intervall indelning. 
Detta är speciellt fallet om man arbetar 
med få intervall, se bild 7.

Andra Instrument

Mätning med andra instrument än varm- 
trådsanemometer kan användas i vissa fall, 
t ex om man vill fastlägga hastigheten i 
kanaler eller i schakt. Framför allt sker 
mätningar då med pitotrör, se bild 9. 
Mätning av kanalflöden behandlas i en spe
ciell skrift.

bild 7. Mätdata uppdelat i två på varandra 
följande intervall.

bild 9. Pitotrör. bild 8. Mätdata från olika punkter i rummet.



Transport av mikroorganismer

Transporten av mikroorganismer från en 
punkt till en annan kan lätt ske med hjålp 
av de luftrörelser som finns i ett ventilerat 
rum. Transporthastigheten år därvid större 
vid mekanisk FT-ventilation ån vid S-venti- 
lation eller F-ventilation. Också sk depla- 
cerande strömning uppvisar låg transport
hastighet och dessutom i vissa fall endast i 
vertikalled.

Transporthastigheten för olika stora par
tiklar framgår av bild 10 som visar fallhas
tigheter för olika stora partiklar. För t ex 
kvalster - diameter 20 mikrometer - eller 
deras fekalier - 10 % av kvalstret - kan 
luftrörelser nära golv, se bild 11, ge upphov 
till uppvirvling och återinförande av sedi- 
menterande partikalr till vistelsezonen. Än 
viktigare är att damm kan sedimentera i ett 
rum. Detta är icke alltid möjligt i FT-venti- 
lerade rum där luftrörselserna håller par
tiklar "flytande*. Vid rum med lugnare 
ventilation kan stoftnedfallet vara mellan 
tre och tio gånger större än bortförseln av 
stoft via ventilationen! Sedimenationen är 
således en kraftigt verkande mekanism då 
det gäller att hålla rumsluften fri från 
partiklar. Detta visar att lufthastigheter 
vilka ej kan skapa dåligt klimat till följd av 
drag mycket vål kan ge upphov till brister i 
inomhusklimatet (sjuka hus) på andra sått.

Slutligen skall det noteras att transporter 
mellan rum ofta kan bestämmas på annat 
sätt än genom hastighetsmåtning. Mätning 
med rök är en enkel och illustrativ kvali
tativ metod. Registrering kan ske med foto- 
grafing. Mätning av koncentrationen spårgas 
(utsläppt i ett rum och efter viss tid mätt i 
närliggande ) år en annan möjlighet som i 
vissa fall bör provas. Ett tredje sått är 
genom att fastställa lufttrycket i de båda 
rummen liksom temperaturena. Strömningen 
kan därefter skattas från diagram som i 
bild 12 och 13.

fallhastighet mA

bild 10. Fallhastigheten för en sfärisk 
partikel.

bild 11. Luftrörelser i ett rum.



Luftrörelser genom dörrar

För det fall man vilt fastlägga luftrörelser
na genom dörrar kan den i bild 14 och 15 
visade metoden vara en lämplig. Man får i 
ett sådant fall bestämma maximal 
hastighet (samt ev någon annan hastighet) 
för de parablar strömningsbilden samman
sätts av.

Vad som vidare är av betydelse i detta fall 
är tryckskillanden, se ovan , mellan de båda 
utrymmena, men också dörrarnas ställning 
samt antalet passerande (vilka utgör 
strömningshinder) per tidenhet.

flödesfaktor, d>f

entré för 
A ett dörrblad 
o tvA dörrblad

antal personer per timme, Np

rn3/s m2. luftflöde. <j/A

V>( * 07.

25 Pa

tryckskillnad. Ap

bild 12. Luftflöde per kvadratmeter dörr 
som funktion av tryckskillnad och 
flödesfaktor.

bild 13. Flödesfaktor för olika trafik
intensitet.

flödeskoefficient. C,

modeH skala 1/4 

modeB skala 1/6 

full skala 1/t

vinkel hos dörrblad. 4>

neutratzon

< I z = *o

biid 14. Tryck- resp luftströmnings 
fördelning över en dörr.

bild 15. flödeskoefficient som funktion av 
olika vinkel hos dörrbladet.
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