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SUMMARY 

The National property in Sweden contains buildings that through their special cultural and historical 

value are of significant importance to preserve for the future.  One of the challenges with these 

buildings is to keep an appropriate indoor climate to prevent materials from degradation.  

There are three appropriate ways to control the indoor climate; Heat for protection, 

dehumidification, and controlled ventilation. Every building is unique, and depending on what the 

building is used for today there are differences in which of these three methods that the best one for 

use. The object that has been studied in this project is Salsta castle. Four of the room within the 

building has been studied. The rooms differ from one another, and make a good case to study how 

different methods can work different depending on the given conditions.    

The result of this thesis shows that the conditions provided by the specific building or room were the 

indoor climate need to be controlled are very important for which method that is the most suitable. 

The size, location and the activities in the room are also important when deciding on method for 

moister reduction. Evaluation of economics and environmental issues are also of great importance 

when the methods are evaluated. However, the result in this study shows no clear difference 

between the different methods, but they can be compared against each other, which is described in 

this report. 

  

 

 

  



 
 

 
 

SAMMANFATTNING  

Statliga byggnadsminnen är byggnader som genom dess speciella kulturhistoriska värde är extra 

viktiga att bevara för framtiden. Att bevara, speciellt äldre byggnader, är inte alltid helt enkelt. En av 

utmaningarna i detta är att hålla ett lämpligt inomhusklimat i byggnaden för att förhindra en allt för 

snabb nedbrytningsprocess av material.  

Det finns tre lämpliga metoder för styrning av inomhusklimatet; Skyddsvärme, avfuktning samt styrd 

ventilation. Beroende på vad den byggnad eller det rum som studeras skall användas till och hur de 

unika förutsättningarna ser ut just där kan olika metoder vara olika lämpliga. Studieobjektet i den här 

rapporten är Salsta slott, här har fyra rum studerats för att avgöra vilken metod som skulle kunna 

passa i respektive rum. Rummen har aningen olika förutsättningar och behov vilket ger en bra grund 

till att kunna se hur de skiljer sig vad det gäller lämpliga metoder.  

Resultatet av detta examensarbete har utmynnat i ett konstaterande av att förutsättningarna för den 

specifika byggnad eller det rum där klimatet skall åtgärdas är avgörande för vilken metod som kan 

anses mest lämplig. Frågor gällande rummets användning, storlek, inventarier och läge är av stor 

betydelse. Även förutsättningar vad det gäller ekonomi och långsiktighet i arbetet med klimatet 

spelar in då metoderna utvärderas, därför går det inte att säga helt konkret vilken metod som är 

bättre eller sämre än den andra, dock kan de vägas mot varandra vilket görs i denna rapports 

avslutande delar. 

  



 
 

 
 

FÖRORD 

Att studera Salsta slott och ämnet inomhusklimat har varit mycket intressant och givande. Hela tiden 

öppnar sig nya möjligheter till fördjupning inom ämnet vilket gör det både till ett spännande och 

komplext område för vidare studier. 

Jag skulle vilja tacka alla inblandade som har möjliggjort för mig att få genomföra det här 

examensarbetet. Särskilt tack till Michael Werner på Statens fastighetsverk och Ylva Sohlman från 

Gyllenpalm och Sohlman Arkitekter som gav mig uppdraget. Jag vill också tacka alla inblandade som 

hjälpt mig genom att svara på mina ibland många frågor gällande inomhusklimat. Ingen nämnd, 

ingen glömd, men utan hjälp hade det varit svårt att genomföra arbetet. 

Med detta hoppas jag att mitt examensarbete skall komma till nytta, eller åtminstone väcka några 

nya tankar och frågeställningar kring klimatet i statliga byggnadsminnen och då särskilt Salsta slott. 

Terese  
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1 Inledning 
Statens fastighetsverk förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader både i Sverige och utomlands. 

En av utmaningarna i arbetet är att hålla ett lämpligt inomhusklimat i dessa byggnader där fukt och 

temperatur är av stor betydelse för hur bygganden och dess interiörer klarar sig över tid. En av de 

fastigheter som ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk är Salsta slott strax utanför Uppsala där 

behov av förbättrat inomhusklimat finns. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Examensarbetet och rapporten syftar till att undersöka metoder för att skapa lämpligt inomhusklimat 

i statliga byggnadsminnen där Salsta slott utgör studieobjekt för den här rapporten. De tre 

frågeställningar som behandlas i rapporten är: 

 Hur påverkar inomhusklimatet material typiska för ett statligt byggnadsminne? 

 Genom vilka metoder kan inomhusklimatet i byggnadsminnen förbättras? 

 Hur förhåller sig de olika metoderna till faktorerna ekonomi, installation och drift samt 

påverkan på byggnad (synliga installationer, ingrepp på byggnad)? 

1.2 Metod och källor 
För insamlande av både fakta och empiri har flera olika typer av källmaterial använts som 

presenteras mer ingående nedan. Första steget innebar inläsning på ämnet inomhusklimat och allt 

som hör till. Även hur lagar reglerar vad som är tillåtet och inte samt hur Statens fastighetsverk 

arbetar ingick i denna del av studierna. Därefter har empiri insamlats genom studiebesök, samtal och 

studier på plats på Salsta slott. 

I och med att mycket forskning i ämnet fortfarande pågår är det inte alltid det går att ge raka svar på 

vad som är bäst eller exakt vilka konsekvenser dagens val kan innebära i framtiden. För den som är 

intresserad av att studera mer inom området kring inomhusklimat finns mycket information att tillgå 

från olika håll, och de källor som använts i detta arbete omfattar bara en liten del av allt material som 

finns att tillgå.  

1.2.1 Internet och tryckta källor 

Inläsning på ämnet har skett genom artiklar, litteratur samt vårdprogram för Salsta. Vårdprogrammet 

och information om slottet har tillhandahållits av slottsarkitekt på Salsta. Övrig information har 

framför allt hittats på internet via sökningar på Google. Flera av artiklarna som använts har också 

kommit från projektet Spara och Bevara där mycket samlad kunskap kring äldre bebyggelse i 

kombination med energi och då även inomhusklimat finns samlad. Hemsidor som använts har främst 

varit de som tillhör Energimyndigheten, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, och Boverket. 

Andra företagshemsidor, sidor för lagtexter och liknande har också använts. Artiklar från Spara och 

Bevara bör vara tillförlitliga och bra som bas, men ofta mycket inriktade på ett speciellt 

forskningsprojekt vilket gör att det är viktigt att ta hänsyn till vad som verkligen studerats i just den 

artikeln, och om det kan knytas direkt till det egna arbetet. Hemsidor generellt är kanske mindre 

säkra som källor, dock kan myndigheters hemsidor anses vara relativt korrekta när det gäller 

faktauppgifter. Företagshemsidor är viktiga att läsa med viss kritik, de är ofta vinklade på ett sätt att 

just det förtetagets intressen och produkter framhålls som bättre än andra.     
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1.2.2 Samtal och mailkonversationer samt studiebesök 

Mycket information till rapporten är hämtad från olika personer där kontakt skett främst via e-post 

eller telefon. Där uppgifter från dessa personer används anges referens som fotnot i texten. Några 

personer har bidragit med tips, råd, åsikter och kunskap utan att något tillfälle funnits att hänvisa till 

dessa i texten. Det kan till exempel handla om diskussioner om vad som är viktigt att tänka på vid val 

av metod, att få bekräftat att vissa antaganden är riktiga och liknande frågor. De personer som 

framför allt bidragit till arbetet på detta sätt är Magnus Wessberg (Uppsala universitet), Lars Hulth 

(Ramböll), Ylva Sohlman (Gyllenpalm och Sohlman Arkitekter) samt Michael Werner (Statens 

fastighetsverk). 

Enskilda personer har oftast inte en helt objektiv syn på saker och ting, detta är ofrånkomligt. De 

personer som samtal har förts med är däremot väl insatta i sina respektive ämnen och kan anses 

tillförlitliga på så sätt att de har mycket kunskap hämtad från verkligheten. Den information som 

erhållits från dessa personer har i en del fall även kontrollerats mot fakta i tryckta källor eller på 

annat sätt kunnat bekräftas från annat håll.  

1.2.3 Besök på Salsta 

Två perioder under rapportskrivandets gång har tillbringats på Salsta slott för närmare studier av 

byggnaden. Detta har framför allt skett genom rundvandring på slottet - studier av slottet både 

exteriört och interiört. De fyra rum som valts för mer ingående studier har dokumenterats mer 

noggrant både genom anteckningar, iakttagelser och med kamera.  

Studierna av slottet på plats skulle kunna ha gjorts mer ingående, och kommer att behöva göras mer 

ordentligt om det blir aktuellt med nya installationer i byggnaden. Det finns risk för att viktiga 

punkter förbisetts, till exempel har inte vinden studerats närmare, vilket kanske hade varit lämpligt 

med tanke på att vissa lösningar förutsätter att vinden utnyttjas. Konstruktion med mera har inte 

heller undersökts närmare vilket kanske hade varit lämpligt för att få en djupare förståelse kring hur 

den ena eller andra metoden för styrningen av klimatet skulle påverka byggnaden både sett till 

möjligheter och risker som kan uppstå. 

1.2.4 Källkritik 

Det finns, förutom de ovan nämnda områdena, ytterligare några områden som ett källkritiskt 

förhållningssätt bör antas inom. 

Metoderna 

De tre metoder som studerats valdes efter studiebesök på Skoklosters slott (beskrivs närmare i bilaga 

10). Det finns med stor sannolikhet flertalet andra relevanta metoder eller varianter på de som 

studerats vilket gör att en undersökning av det här slaget skulle kunna utvidgats ytterligare. Dock kan 

de källor som använts för valet av metoder anses både väl insatta i ämnet samt pålitliga. 

Medvetenhet bör dock finnas kring att metoderna som valts inte nödvändigtvis behöver vara de 

enda metoderna som finns att tillgå. 

Klimatdata 

I rapporten studeras klimatdata; mätningar av inomhusklimatet på Salsta slott. Felkällor på 

klimatdata kan uppstå dels om systemet av någon anledning inte skulle fungera, men framför allt på 

grund av att sensorer flyttas runt avsiktligt eller oavsiktligt vilket inverkar på de värden som 

redovisas. Värdena kan till exempel skilja sig mycket mellan en sensor som sitter mitt i rummet vid 
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taket och en sensor som ligger vid ett fönster. Värden som avviker från det normala och endast 

berörs av en sensor kan därför bero på att det skett förändringar i sensorns läge. 

Få tryckta källor  

Det är ganska få av de källor som använts i denna rapport som är tryckta i form av artiklar eller 

litteratur. Detta medför inte automatiskt att källorna är mindre pålitliga, men de kanske inte är 

granskade i samma utsträckning som en tryckt källa är innan den publiceras. Detta kan självklart 

innebära större risk för felaktiga uppgifter, men om flera källor, tryckta eller ej, stämmer överens 

med varandra bör ändå de uppgifter som insamlats stämma någorlunda med verkligheten. 

1.3 Struktur 
Rapportens första stycken behandlar Statens fastighetsverk samt byggnadsminnen, vad som är viktigt 

att känna till vid arbetet med dessa byggnader och det uppdrag som Statens fastighetsverk har. 

Dessa delar är viktiga för att förstå vilka begränsningar, möjligheter och önskemål som finns att ta 

hänsyn till.  

Kapitlet om inomhusklimat behandlar hur fukt och temperatur hänger samman samt hur dessa 

påverkar material i sin omgivning. I frågan kring inomhusklimat redovisas även vilket inomhusklimat 

som är önskvärt i ett statligt byggnadsminne samt vilka metoder som finns för att styra klimatet i 

önskvärd riktning.  

Empiridelen behandlar Salsta slott där fyra rum av extra intresse studeras. Klimatdata för rummen 

redovisas. I efterföljande analys ges en redogörelse för hur de olika metoderna skulle fungera i 

respektive rum samt en sammanställning över för- och nackdelar med respektive metod. En 

diskussion kring det resultat som rapporten utmynnat i följer innan avslutandet av rapporten.  

1.3.1 Beteckningar och förkortningar 

I rapporten finns ett antal bilagor bifogade. I dessa bilagor förekommer förkortningen RH vilket syftar 

till den relativa fuktigheten som i rapporten benämns RF. Även förkortningen mög förekommer 

vilken står för ”meter över golvet”. För Statens fastighetsverk används i denna rapport även 

frökortningen SFV. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten behandlar statliga byggnadsminnen i stort, de specifika studierna inriktas på Salsta slotts 

huvudbyggnad (se bilaga 1 där denna är markerad) och de fasta inventarier som finns där. Salsta slott 

är ett statligt byggnadsminne och inomhusklimatet samt metoder diskuteras utifrån denna 

förutsättning. Projektet berör problematik relaterad till fukt och temperatur inomhus, och de 

material som presentaras i rapporten behandlas också utifrån denna förutsättning. Det vill säga det 

framgår inte så mycket bakgrundsfakta kring materialen. 

Ekonomi och kostnad för de olika metoderna redovisas genom att väga dem gentemot varandra 

gällande installation, drift och huruvida de kan antas fungera över en längre tid. Exakta kostnader för 

investeringar kommer inte att redovisas. 

De metoder som studeras är de som används för uppvärmning/fuktkontroll inne i byggnaden. Hur 

energin till dessa metoder erhålls diskuteras inte vidare i denna rapport, även om det kan vara ämne 

för vidare studier med tanke på energi-, miljö- och kostnadsaspekter. Komplement till metoder har 
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inte heller tagits upp. Till exempel tätning är ett sådant komplement som skulle kunna förstärka 

effekten av uppvärmning istället för att öka värmen. Sådana komplementåtgärder kan självklart 

övervägas som alternativ till de åtgärder som förslås i denna rapport. 
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2 Statligt byggnadsminne, klimat och metoder 
I en gammal byggnad med unika värden är det viktigt att ha kontroll över inomhusklimatet så att 

känsliga material skyddas. SFV som äger och förvaltar de statliga byggnadsminnena har en stor del i 

arbetet med detta skydd av byggnaderna. Hur arbetet skall ske och vad man får göra med dessa 

byggnader styrs av lagar och föreskrifter. Det är viktigt att förstå hur fukt, luft, temperatur och 

material samverkar och beter sig för att komma med relevanta lösningar på de problem som idag 

finns, vilket i längden kan innebära att vi får njuta av vårt kulturarv även i framtiden.  

2.1 Statens fastighetsverk  
SFV arbetar utifrån ett uppdrag, genom detta uppdrag blir det tydligt vad fastighetsverket åtagit sig 

att göra med de byggnader som förvaltas. Samarbete sker med kunniga aktörer inom respektive 

yrkesgrupp för att bevara och vårda fastigheterna.  

2.1.1 Förvaltning av kulturarv 

Förvaltandet av statliga fastigheter hos SFV handlar om att tillgodose flera olika krav, dessa gäller det 

kulturhistoriska värdet likaväl som att allmänheten skall få tillgång till kulturarvet och att ekonomin 

skall vara god. SFV:s mål för underhåll, bevarande och utveckling av fastigheterna är att (citerat från 

SFV:s hemsida): 

 Bevarat och förädlat kulturhistoriskt värde 

 Engagerad allmänhet, som har största möjliga upplevelse och nytta av fastigheterna 

 Utveckling av fastigheterna för genomtänkt användning och intresserade nyttjare som ser det 

historiska värdet som en tillgång 

 Bästa ekonomiska resultat med hänsyn till fastigheternas förutsättningar1 

2.1.2 Besöksmålsutveckling 

SFV samarbetar med kommun och landsting för att utveckla besöksmål. Målet är att besökarnas 

upplevelse skall bli den bästa möjliga och att besöksmålen skall ha en fungerande ekonomi.2 

2.1.3 Hållbarhet, miljö, energi 

Arbetet med hållbarhet, miljö- och energifrågor är av stor vikt i SFV:s förvaltningsarbete. Miljö- och 

energiarbetet utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen3. Fastighetsverket är certifierat enligt ISO 

140014, EMAS5 samt FSC6. Förvaltning av byggnader skall i övrigt ske enligt SFV:s miljöpolicy. 

Inom energi är målet att minska energianvändningen, minska den egenproducerade värmen som 

baseras på fossila bränslen och olja samt att energideklarera de byggnader som förvaltas.7 

 

                                                             
1 Statens fastighetsverk. Att förvalta ett kulturarv. http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/kulturarv/ (Hämtad 2013-06-09) 
2 Statens fastighetsverk. Besöksmålsutveckling. http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/besoksmal/ (Hämtad 2013-06-09) 
3 Miljömål. http://www.miljomal.nu/sv/ (Hämtad 2013-06-09) 
4 Swedish standards institute. http://www.sis.se/tema/ISO14001/?cmpe=google&gclid=CLvAw-nr1rgCFZJ6cAodVUEA-A 

(Hämtad 2013-07-30) 
5 EMAS (EU:s miljölednings- och miljörevisionsledning). http://www.emas.se/ (Hämtad 2013-07-30) 
6 FSC (Forest Stewardship Council). http://se.fsc.org/ (Hämtad 2013-07-30) 
7 Statens fastighetsverk. Hållbarhet, miljö och energi. http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/miljo-och-energi/ (Hämtad 

2013-06-09) 

http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/kulturarv/
http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/besoksmal/
http://www.miljomal.nu/sv/
http://www.sis.se/tema/ISO14001/?cmpe=google&gclid=CLvAw-nr1rgCFZJ6cAodVUEA-A
http://www.emas.se/
http://se.fsc.org/
http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/miljo-och-energi/
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2.1.4 Tillgänglighet 

Tillgänglighet för alla är ett mål för SFV så långt det är praktiskt möjligt att genomföra. Hyresgäster 

skall uppmuntras att hitta lösningar som ökar tillgängligheten.8 

2.2 Lagar och regler kring ett statligt byggnadsminne 
Att en fastighet är ett statligt byggnadsminne innebär att berörda byggnader omfattas av särskilda 

bestämmelser. De som framför allt är viktiga att känna till är Kulturminneslagen, Förordningen om 

statliga byggnadsminnen samt Plan- och bygglagen. 

2.2.1 Kulturminneslagen 

Kulturminneslagen omfattar bland annat byggnadsminnen. 3 kap. i Kulturminneslagen handlar om 

byggnadsminnen enligt följande (citerat ur Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.): 

”1§ En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 

kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av 

länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på 

park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 

 

I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket och som tillhör staten gäller de 

bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt 

byggnadsminne övergår till annan ägare än staten, skall det därmed utgöra ett byggnadsminne 

enligt denna lag.”9 

 

2.2.2 Förordning om statliga byggnadsminnen 

För statliga byggnadsminnen finns Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. 

Följande paragrafer kan vara värdefulla att känna till i denna förordning (citerade): 

”1 § En byggnad som tillhör staten får förklaras för statligt byggnadsminne, om den är synnerligen 

märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 

bebyggelseområde” 

 

”3 § När en byggnad förklaras för statligt byggnadsminne anger regeringen genom 

skyddsföreskrifter på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den 

inte får ändras. Skyddsföreskrifterna kan innehålla bestämmelser om att ett område kring 

byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas.” 

 

”6 § Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid mot 

skyddsföreskrifterna. 
 

Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om 

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och kontroll. 
 

                                                             
8 Statens fastighetsverk. Tillgänglighet. http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/tillganglighet/ (Hämtad 2013-06-25) 
9 Sveriges Riksdag. Svensk författningssamling 1988:950. /Rubriken upphör att gälla U:2014-01-01/ Lag (1988:950) om 

kulturminnen m.m. /Rubriken träder i kraft I:2014-01-01/ Kulturmiljölag (1988:950). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-

950/#K1 (Hämtad 2013-05-17) 

http://www.sfv.se/sv/om-oss/uppdrag/tillganglighet/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K1
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Ansökan om tillstånd till ändring görs hos riksantikvarieämbetet.”10 
 

2.2.3 Plan-och bygglagen 

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur planering och byggande får ske i Sverige. Denna lag syftar till 

både ny och gammal bebyggelse. 

Citerat ur 8 kap. Plan- och bygglag (2010:900): 

”4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall.” 

 

”13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 

 

”14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 

tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt. 

 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.” 

 

”17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.”11 

2.3 Inomhusklimat  
Begreppet inomhusklimat kan definieras enligt följande;  

 

”inomhusklimat, sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i inomhusmiljön, t.ex. 

temperaturförhållanden, luftrörelser, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, 

ljus- och ljudförhållanden”12 

Här behandlas faktorerna fukt och luft mer ingående. 

                                                             
10 Sveriges Riksdag. Svensk författningssamling 1988:1229. Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881229-om-stat_sfs-1988-

1229/ (Hämtad 2013-05-17) 
11 Sveriges Riksdag. Svensk författningssamling 2010:900. Plan- och bygglag (2010:900). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-

900/?bet=2010:900#K8 (Hämtad 2013-05-17) 
12 NE (Nationalencyklopedin). Inomhusklimat.  http://www.ne.se/lang/inomhusklimat (Hämtad 2013-06-04) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881229-om-stat_sfs-1988-1229/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-19881229-om-stat_sfs-1988-1229/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900#K8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900#K8
http://www.ne.se/lang/inomhusklimat%20(Hämtad%202013-06-04
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2.3.1 Fukt, luft och temperatur 

Material påverkas av det omgivande klimatet. Detta är en anledning till varför inomhusklimat är en 

viktig fråga när gamla och värdefulla byggnader studeras. Material som utsätts för påfrestningar kan 

med tiden förstöras och kulturella värden gå till spillo. 

 

2.3.2 Relativ fuktighet (RF) 

Vatten förekommer som gas, vätska eller i fast form. Vatten i gasform förekommer alltid i luften som 
omger oss. För att beskriva hur många gram fukt/m3 luft det är används begreppet ånghalt. Den 
maximala mängd vattenånga luften kan innehålla vid rådande temperatur benämns 
mättnadsånghalt.13 Mättnadsånghalten varierar med temperaturen enligt diagram i figur 1. Ju 
varmare temperatur, desto högre mättnadsånghalt. 
 
 

 
Figur 1. Mättnadsånghalt beroende av temperatur.14 

 
 
 
Begreppet relativ fuktighet, förkortat RF, anger hur stor del av mättnadsånghalten som är fylld, och 
kan beräknas om ånghalt och mättnadsånghalt är kända enligt figur 2. RF går också att avläsa i 
mollierdiagram (bilaga 8) förutsatt att temperatur och mättnadsånghalten är kända faktorer. RF 
anges alltid i procent. Den relativa fuktigheten är det som bör studeras i samband med att 
inomhusklimat i känsliga miljöer diskuteras. Det är värdet på RF som avgör hur material påverkas, 
och det är RF som inomhusklimatet normalt styrs efter i byggnader där syftet med klimatkontrollen 
är att bevara och konservera.15 
 

 

 

                                                                Figur 2. Formel för beräkning av RF. 16 

                                                             
13 Broström, Tor; Hård, Marie; Melander, Dan. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan: Verbum, 2008. Sidan 173-

174 
14 SMHI. Luftfuktighet. 2012. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910 (Hämtad 2013-06-26) 
15 Broström, Tor; Hård, Marie; Melander, Dan. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan: Verbum, 2008. Sidan 174 
16 Petersson, Bengt-Åke. BYGGFYSIK inkl LJUD och BRAND i ämnet Byggteknik: 2011. Sidan 47 

 

RF =        Aktuell ånghalt (kg/m3)     x 100 % 

Mättnadsånghalt (kg/m3) 

 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910%20(Hämtad%202013-06-26
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Vid hög temperatur kan luften innehålla mer fukt än vid låg temperatur, mättnadsånghalten blir då 

högre som tidigare visat i figur 1. Om varm luft kyls ned ökar RF beroende på att det är samma 

mängd fukt i luften men mättnadsånghalten är lägre i den kalla luften. Om varm luft istället kyls kan 

RF överstiga 100 % och då uppstår kondens, detta kan till exempel ses på kalla fönsterrutor i ett i 

övrigt varmt rum med hög ånghalt i luften.17  

2.3.3 Utomhusklimat som avgörande faktor 

Förutsättningarna för det klimat som fås inne beror mycket på vilket klimat som råder ute. Det är 

luften utifrån som kommer in i byggnaden och beroende på temperaturskillnaden inne och ute 

kommer förhållanden i RF förändras olika mycket  

Geografiska- och säsongsberoende variationer  

Ånghalten i luften varierar beroende på vilken tid på dygnet det är och även med årstiderna. 

Mättnadsånghalten blir högre under sommarhalvåret och lägre under vinterhalvåret. Samma 

förhållande gäller mellan dag och natt då natten ofta är kallare och ger en lägre mättnadsånghalt. 

Detta gör också att mättnadsånghalten varierar geografiskt. I Sverige har de norra delarna lägre 

mättnadsånghalt än de södra.18 Figur 3 visar hur RF (RÅ i figur) och ånghalten varierar under året på 

tre olika svenska orter. På vänster sida ses även sambandet mellan dessa och temperaturen. Med 

hjälp av formel i figur 2 kan också mättnadsånghalten räknas ut. 

 

Figur 3. Variation ånghalt och RF (=RÅ).19 

Omgivande miljö  

Den närmast omgivande miljön kring en byggnad påverkar till viss del fuktförhållanden i luften. 
Vegetation, sjöar och terräng i närmiljön inverkar på hur klimatet på en plats blir och hur skyddad 
eller utsatt platsen är för väder och vind. 20 Även byggnadens placering sett till väderstrecken 
påverkar hur olika delar av byggnaden utsätts för påfrestningar. Beroende på hur mycket solljus som 
infaller mot en vägg och vilken tid på dagen detta inträffar kommer väggen hinna värmas olika 

                                                             
17 Hagentoft, Carl-Eric. Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus: Studentlitteratur AB, 2002. Sidan 74-75 
18 Petersson, Bengt-Åke. BYGGFYSIK inkl LJUD och BRAND i ämnet Byggteknik: 2011. Sidan 49-50 
19 Teknikhandboken. Diffusion. http://www.teknikhandboken.se/handboken/paverkan-pa-tak-och-fasader/inre-

paverkan/diffusion/ (Hämtad 2013-08-10) 
20 Hagentoft, Carl-Eric. Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus: Studentlitteratur AB, 2002. Sidan 99-101 

http://www.teknikhandboken.se/handboken/paverkan-pa-tak-och-fasader/inre-paverkan/diffusion/
http://www.teknikhandboken.se/handboken/paverkan-pa-tak-och-fasader/inre-paverkan/diffusion/
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mycket. Även ljusinsläpp genom fönster varierar beroende på detta. Figur 4 illustrerar hur solen rör 
sig under en dag, en vägg mot söder får mycket sol medan en vägg i norr i princip inte får någon 
direkt solinstrålning alls. 

 

Figur 4. Solinstrålning.21 

 

2.3.4 Klimat inne i byggnaden 

Inomhusklimatet har stor betydelse för de material som finns inne i en byggnad. Klimatet skapas av 

olika förutsättningar så som hur byggnaden är utformad, vilka aktiviteter som pågår inne i byggnaden 

och som tidigare nämnt; utomhusklimatet. 

Byggnadstekniska förutsättningar  

Byggnadens utformning och konstruktion har betydelse både för hur lätt inomhusklimatet påverkas 

av utomhusklimatet och för i vilken grad det går att förändra inomhusklimatet i byggnaden. 

Påverkande faktorer kan vara tjocklek på väggar, bjälklag, antal fönster och dörrar samt takets 

utformning. 22 

Tjocka väggar i en byggnad medför tröghet när det gäller förändringar i inomhusklimatet. Detta kan 

många gånger vara en fördel för känsliga föremål, men en nackdel om behovet av snabba 

klimatförändringar inomhus skulle finnas av andra skäl. Byggnader med dåligt isolerade väggar 

skapar större behov av uppvärmning för att uppnå en god termisk komfort inomhus.  Högt i tak och 

stora fönster- eller dörröppningar innebär att luftströmningar blir större än i en byggnad med mindre 

volymer och utan stora dörrar och fönster. 23  

Ventilationssystem 

En byggnads ventilationssystem kan se olika ut beroende på när den är byggd. Gemensamt för alla 

ventilationssystem är att de möjliggör att ny, frisk luft kommer in i byggnaden. Systemen kan delas 

upp i självdragssystem och mekaniska system. I gamla hus är självdragssystemet det vanligaste. 

                                                             
21 Villa varm. Tomten påverkar mer än man tror. http://www.villavarm.se/tomten  (Hämtad 2013-08-14) 
22 Hagentoft, Carl-Eric. Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus: Studentlitteratur AB, 2002. Sidan 99-101 
23 Broström, Tor; Hård, Marie; Melander, Dan. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan: Verbum, 2008. Sidan 157 

http://www.villavarm.se/tomten%20%20(Hämtad%202013-08-14
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Mekaniska system drivs av fläktar vilket inte är lika aktuellt att studera när det gäller äldre 

byggander. 

Självdragssystemet fungerar genom den termiska drivkraft som uppstår då luften ute är kallare än 

luften inne. Självdragssystemet ger alltså kraftigast ventilation vintertid. Luften ventileras ut genom 

kanaler eller skorstenar, medan ny luft kommer in via fönster eller ventiler. I otäta hus kommer 

utomhusluft även in genom springor och otätheter som kan orsaka oönskat stor ventilation som är 

svår att kontrollera. Illustration av självdragssystem i figur 5. Ventilationen styrs till stor del av yttre 

förhållanden.24   

Figur 5. Självdragsventilation.25 

Aktiviteter  

Beroende på hur en byggnad eller ett rum används så påverkas inomhusklimatet olika. Förutom den 
fukt som följer med utomhusluften in kan också fukt tillföras inomhusluften genom det fukttillskott 
som sker i och med att till exempel människor vistas där, vatten spolas, växter som odlas eller mat 
som tillagas. Även temperaturen både påverkas och blir beroende av liknande aktiviteter, i en lokal 
där människor vistas under kortare eller längre tid är det till exempel önskvärt med viss 
komfortvärme.26 27 
 

2.4 Fukt i rörelse 
Naturen strävar efter jämvikt, och detta gäller även ånghalten i luften jämfört med den i material 
som kommer i kontakt med luften.  Ånghalten är ett mått på hur många kg fukt det ryms per 
kubikmeter luft. Fukt kan i strävan efter att utjämna förhållanden förflyttas genom olika material 
detta kallas diffusion (figur 7). Fukttransport kan också ske genom konvektion (figur 6), som innebär 
att fukt förflyttas genom att luften rör sig. I annat fall flyttas fukt genom vätsketransport som till 
exempel regn.   
 

                                                             
24 Hagentoft, Carl-Eric. Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus: Studentlitteratur AB, 2002. Sidan 66-67 
25 Energimyndigheten. Självdragsventilation. 2011. http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-

ventilation/Ventilation/Sjalvdragsventilation/ (Hämtad 2013-06-27) 
26 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 19 
27 Petersson, Bengt-Åke. BYGGFYSIK inkl LJUD och BRAND i ämnet Byggteknik: 2011. Sidan 50-51 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/Sjalvdragsventilation/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/Sjalvdragsventilation/
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Figur 6. Konvektion28                                                        Figur 7. Diffusion29 

 

2.4.1 Fukt i material 

Torr luft innebär att material avger fukt till luften. Fuktig luft, det vill säga luft med hög ånghalt gör 
istället att material tar upp fukt. 30 Ett material som tar upp fukt riskerar att svälla, medan ett 
material som avger fukt riskerar att torka ut och därmed krympa. Dessa förändringar hos materialet 
kan leda till ihållande deformationer, uppkomst av sprickor eller flagande färg. Torrt klimat innebär 
ofta krympning och sprickbildning medan det fuktigare klimatet framför allt innebär en risk för 
mögeltillväxt. Extra stor blir risken för skada om temperatur och RF varierar mycket och hastigt då 
förändringarna i materialen då blir desto större och sker snabbare.31 32 33 34 35 

 
Olika material har olika lätt för att ta upp fukt, detta beror på storlek och fördelning av respektive 

materials porer (de små hålrum som finns i materialet). Upptagandet av fukt avstannar antingen då 

materialet har fyllt alla porer med fukt eller då materialet befinner sig i jämnvikt med omgivande 

luft.36 

Hur mycket fukt som tas upp eller avges av materialet beror på RF i den omgivande miljön samt 

materialets egenskaper. Fuktkvoten (hur mycket fukt materialet innehåller i förhållande till dess torra 

vikt) hos ett material varierar med RF i omgivande luft. Detta kan illustreras i en sorptionskurva likt 

den för trä i figur 8. Kurvan anger fuktkvoten vid jämvikt, alltså när ingen ytterligare fukt tas upp eller 

avges i materialet, det kan ta lång tid innan jämvikttillstånd infaller. I en byggnad där mycket fukt 

lagras i väggar och material kan vid stora temperaturförändringar väggar avge och ta upp fukt för att 

utjämna förhållandet mellan material och luft. Detta kan till exempel hända vid snabb uppvärmning 

av ett rum, en sådan vägg kan fungera som fuktbuffert och alltså vara till nytta för att utjämna RF.37 38 

 
                                                             
28

 Isover Saint-Gobain. Isolera mot fukt. http://www.isover.se/till%C3%A4ggsisolering/komfort+och+trygghet/fukt (Hämtad 

2013-08-22) 
29 Isover Saint-Gobain. Isolera mot fukt. http://www.isover.se/till%C3%A4ggsisolering/komfort+och+trygghet/fukt (Hämtad 

2013-08-22) 
30 Eriksson, Thord. Magnus möter klimathotet. 2011 (Kulturvärlden nr 1). 
31 Bylund Melin, Charlotta. (Postprints from the Conference Energy Efficiency in Historic Buildnings), Studying Organic 

Hygroscopic Art Objects Housed in Historic Buildings. 2011. http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:507200/COVER02.pdf (Hämtad 2013-08-26) 
32 Bergman W, Gunnar. 40-60 procents luftfuktighet för organiska material: Fuktkontroll bevarar historia: VVS-forum, 2004. 
33 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 277-284 
34

 Blades, Nigel. Rice, Kirsty. (Developments in climate control of historic buildings) CONSERVATION HEATING AND ENERGY 

EFFICIENCY AT THE NATIONAL TRUST: THEORY AND PRACTICE. Fraunhofer IRB Verlag: Linderhof Palace. 2010. 
35 Eriksson, Thord. Magnus möter klimathotet. 2011 (Kulturvärlden nr 1). 
36 Hagentoft, Carl-Eric. Vandrande fukt Strålande värme. Så fungerar hus: Studentlitteratur AB, 2002. Sidan 78-82 
37 Broström, Tor; Hård, Marie; Melander, Dan. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan: Verbum, 2008. Sidan 177-

178 
38 Petersson, Bengt-Åke. BYGGFYSIK inkl LJUD och BRAND i ämnet Byggteknik: 2011. Sidan 54 

http://www.isover.se/till%C3%A4ggsisolering/komfort+och+trygghet/fukt
http://www.isover.se/till%C3%A4ggsisolering/komfort+och+trygghet/fukt
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:507200/COVER02.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:507200/COVER02.pdf
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Figur 8. Sorptionskurva för trä (övre kurva då fukt avges, undre då fukt tas upp av träet).39 

2.5 Material  
I den typ av byggnad som studeras i detta projekt är det viktigt att ta hänsyn till i materialen i 

klimatarbetet då dessa inte går att byta ut hur som helst. Därför är det bra att känna till vilka 

klimatförhållanden som är gynnsamma för respektive material och även vad som kan hända med 

materialet om förhållandena inte blir de önskade.    

2.5.1 Trä 

Trä är känsligt för fuktsvängningar och sväller alternativt krymper beroende på klimatförhållanden. 

Bestående deformationer kan på grund av detta uppstå i träet, är träet målat kan färgskikten ta mer 

skada med stigande ålder i samband med klimatsvängningar.    

Trä bryts normalt ned av svampar som angriper materialet när fuktkvoten uppnår 28 %, vilket 

motsvarar RF på ca 75 %. Svampangrepp kan också göra att vissa insekter trivs extra bra i träet. 

Beroende på hur träet är behandlat reagerar det olika på RF och variationer i detta. Obehandlat trä 

börjar krympa då RF understiger 75 %.  

För trä är låga temperaturer bättre än höga då hög temperatur ofta innebär större risk för angrepp 

av olika organismer och insekter.40 

2.5.2 Målningar på duk och trä 

Målningar består av flera skikt där det undre skiktet ofta består av till exempel duk eller trä (så kallat 

bärande underlag) som därefter täcks av färg. Klimatvariationer påverkar målningar på så sätt att de 

kan orsaka rörelser i något av skikten, och närliggande skikt kan då utsättas för spänningar. Dessa 

rörelser och spänningar orsakar skador i materialet. 

                                                             
39

 Träguiden. Fuktinnehåll och sorptionskurvor. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1004 (Hämtad 

2013-08-11) 
40 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 117-127 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1004
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Målningar på duk påverkas av låga värden på den relativa fuktigheten genom att duken krymper. Vid 

höga värden sväller istället duken och ökar i storlek. Ju äldre duk och målning desto känsligare blir 

materialen för klimatförändringar. Både färgskikt och duk riskerar att spricka då storleken på duken 

förändras vilket i längden kan orsaka stora skador på målningarna. Målningar på trä påverkas på 

liknande sätt, mer om hur trä reagerar på olika klimat går att läsa under rubrik 2.5.1 Trä i denna 

rapport.41   

För målningar rekommenderas RF på 40-60%, där 50 % eftersträvas, och värdena bör inte variera 

med mer än 5 % uppåt eller nedåt per dygn.42 

2.5.3 Textilier 

Det finns ett antal olika typer av textilier, med aningen skilda egenskaper. Gemensamt är att textil 

har lätt för att både ta upp och avge fukt och därför är det viktigt att klimatet hålls på en stabil nivå 

där textilier förvaras. 

Vid uppvärmning skadas textilfibrer och detta kan orsaka synliga missfärgningar och att hållfastheten 

i materialet försämras. För förvaring av textil rekommenderas RF mellan 40-60% och temperatur 

mellan 9-18oC. Höga temperaturer gynnar skadeinsekter som gärna angriper textilier, för hög 

luftfuktighet kan orsaka mögeltillväxt och för låga värden medför risk för uttorkning.43 

2.5.4 Läder 

Läder är ett organiskt material och kan vid ogynnsamma förhållanden angripas av mikroorganismer 

som bryter ner materialet. Därför bör temperaturen inte överstiga 18oC och inte heller variera för 

mycket. Stora variationer i temperatur och RF påverkar lädrets fuktinnehåll och bidrar till att 

materialet utsätts för påfrestningar. RF på 50-55 % är att rekommendera och RF bör inte överstiga 60 

%.44 

2.5.5 Förgyllningar 

Förgyllning kan göras på olika material. Vanligast för äldre typer av förgyllningar är bladguld. För 

förgyllning av läder är det dock vanligare att silver använts. Förgyllningen görs med ett material i 

grunden (till exempel trä eller läder), någon form av lim läggs sedan som bas (vattenbaserat på trä, 

oljebaserat på läder). För träförgyllning läggs även en grundning för att täcka träet, detta görs inte på 

läder. 

Förgyllning i sig är inte särskilt klimatkänsligt. Dock kan underliggande material vara känsliga vilket i 

sin tur påverkar förgyllningen. En träyta eller läderyta som deformeras eller spricker på grund av 

klimatförhållandena ger också skador på förgyllningen och limmet. När det gäller förgyllning på läder 

finns ingen grundning som kan släppa eller spricka vilket gör att läderförgyllning generellt blir mindre 

känslig för klimatförändringar än den som gjorts på trä.  

Temperaturmässigt är förgyllningar framför allt känsliga för mycket höga temperaturer (som kan 

uppstå till exempel ovanför en värmekälla så som element eller kamin). Det är heller inte bra att 

                                                             
41 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 185-190 
42

 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 192 
43

 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 139-140 
44 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 162 
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placera förgyllningar nära ytterväggar där klimatförhållandena varierar kraftigare och därmed 

påverkar både förgyllningar och underliggande material i högre utsträckning.45  

2.5.6 Etsning på papper 

Papper är olika känsligt beroende på hur det tillverkats och hur det sedan behandlats. 

Fuktkänsligheten beror mest på när mögeltillväxt börjar vilket är vid RF på 70 % eller högre. 

Rekommenderade värden på RF är 40-60 %. Luftcirkulation i lokalen är viktig, och då även bakom 

eventuella vägghängda tavlor.46 

2.6 Önskvärt inomhusklimat 
För särskilt känsliga material och byggnader krävs att inomhusklimatet anpassas så att 

förutsättningarna för bevarande blir bästa möjliga. Detta gäller både temperatur och RF, men också 

andra faktorer som inte tas upp här men kan var bra att ha i åtanke. 

2.6.1 Relativ fuktighet (RF) och temperatur  

Ett målvärde för den relativa fuktigheten för känsliga föremål är 50 %, men då detta många gånger är 

både svårt och kostsamt att hålla i byggnader som inte är anpassade för att klimatet skall kunna 

styras på detta sätt kan 35-65 % RF vara ett gott riktvärde. Detta ger mer frihet och fler alternativ för 

att styra klimatet. Spannet täcker in ett stort antal material, men olika material har olika egenskaper 

och kan därför förhålla sig olika till fuktförhållandena i den omgivande luften. Därför är det viktigt att 

se till vilka specifika material som finns i den byggnad som studeras.47 

En temperatur under 0oC är inte att rekommendera. Minusgrader innebär att eventuell fukt i 

material kan frysa och därmed orsaka sprickbildning som på samma sätt som uttorkning förstör 

material och dess ytskikt.48 49 50 51 52 Det är även här viktigt att ta hänsyn till om andra temperaturkrav 

finns kopplade till vissa material, så som en övre temperaturgräns. Mycket viktigt är också att 

minimera förekomsten av snabba växlingar och stora variationer vad det gäller både temperatur och 

RF. 

2.6.2 Övriga faktorer 

Förutom det inomhusklimat som kan anses vara bäst för olika material finns andra faktorer som 

spelar in. 

Komfort 

Komforten för de människor som vistas i ett rum kan vara av betydelse när det gäller arbetsmiljö, 

men även trivseln för besökare i till exempel en visningslokal. Hänsyn bör därför tas till hur luft 

strömmar, om människor i byggnaden rör mycket på sig eller har stillasittande aktiviteter liksom hur 

                                                             
45 Björkman, Christer; anställd hos Stockholms förgyllning och bildhuggeri AB. Telefonsamtal 2013-08-09. 
46

 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 204-206 
47 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. 
48 Bylund Melin, Charlotta. (Postprints from the Conference Energy Efficiency in Historic Buildnings), Studying Organic 

Hygroscopic Art Objects Housed in Historic Buildings. 2011. http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:507200/COVER02.pdf (Hämtad 2013-08-26) 
49

 Bergman W, Gunnar. 40-60 procents luftfuktighet för organiska material: Fuktkontroll bevarar historia: VVS-forum, 2004. 
50 Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 277-284 
51

 Blades, Nigel. Rice, Kirsty. (Developments in climate control of historic buildings) CONSERVATION HEATING AND ENERGY 

EFFICIENCY AT THE NATIONAL TRUST: THEORY AND PRACTICE. Fraunhofer IRB Verlag: Linderhof Palace. 2010. 
52 Hulth, Lars; Ingenjör VVS/Energiteknik Ramböll. Telefonsamtal 2013-06-27. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:507200/COVER02.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:507200/COVER02.pdf
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mycket kläder människorna kan tänkas bära (en mer påklädd person kräver inte lika hög temperatur 

inne för att ändå känna komfort). 53    

Ekonomi 

Det ekonomiska perspektivet bör också tas i beaktande vid val av vilket inomhusklimat som är målet i 

en byggnad. Ett tillvägagångssätt som är bra sett till material, bevarande och komfort kanske inte är 

ekonomiskt försvarbart i alla lägen.  

2.7 Metod 
Det finns tre olika faktorer att ta hänsyn till vid val av metod för styrning av inomhusklimat.  

1. Byggnadstekniska konstruktioner (som förklaras under rubrik 2.3.4 Klimat inne i byggnaden). 

2. Vilka värmekällor som finns att tillgå (i detta fall kan värmekällor översättas till metoder och 
tekniska möjligheter). 

3. Yttre metereologiska förhållanden (förklaras under rubrik 2.3.3 Utomhusklimatet som 
avgörande faktor). 54  

 
Det finns många sätt att gå till väga för att förbättra inomhusklimatet i en byggnad och vilka metoder 

som kan användas. I ett statligt byggnadsminne begränsas alternativen något. Innan någon metod 

väljs bör frågor ställas relaterade till ovan nämnda faktorer. Exempel på sådana frågor kan vara: 

- Vilket är nuläget gällande inomhusklimatet? 

- Hur stor förändring krävs i jämförelse med nuläget? 

 

- Vilken teknik i form av eluttag, avlopp, fläktsystem och likartat finns tillgänglig? 

- Hur sker installationen? 

- Vilket arbete i form av drift och underhåll som kommer att krävas? 

- Hur stort är rummet, vilka volymer handlar det om? 

- Vilka regler finns att ta hänsyn till? 

- Vilka material finns det att ta hänsyn till? 

- Vilka kostnader kommer det att innebära? 

- Vilken energiåtgång och miljöpåverkan kommer att uppstå? 

- Hur påverkas estetiken i rummet i form av till exempel synliga installationer? 

- Kommer byggnaden att påverkas i form av åverkan eller ingrepp? 

- Hur och av vem kommer inomhusklimatet kunna regleras? 

 

- Vilka aktiviteter bedrivs i byggnaden eller rummet? 

- Hur ofta och länge kommer lokalen användas och hur mycket människor kommer det att 

vistas där samtidigt? 55 

- Finns vissa behov som till exempel uppvärmning i samband med aktiviteter?  

Som stöd för att formulera lämpliga frågor kan flödesschemat i bilaga 9 användas. I och med att varje 

byggnad är unik bör frågor och angreppssätt anpassas till varje enskilt fall. För att kunna göra ett 

lämpligt val av metod krävs kännedom om både metoden och byggnaden. 

                                                             
53

 Broström Tor. Angående inomhusklimat i Salsta slott: Högskolan på Gotland, Avdelningen för byggnadsvård, 2007.   
54Riksantikvarieämbetet. Tidens tand: Skogs tryckeri AB, Trelleborg, 1999. Sidan 255-259 
55 Eriksson, Thord. Magnus möter klimathotet. 2011 (Kulturvärlden nr 1). 
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Tre metoder har valts för närmare studier i detta projekt; skyddsvärme, avfuktning samt styrd 

ventilation. Metoderna har studerats på Skoklosters slott56, fullständig redogörelse för studiebesöket 

på Skoklosters slott finns redovisad i bilaga 10 där också slottet beskrivs kortfattat.  

Alla system behöver tillgång till el samt någon form av styrning. Styrning kan ske med hjälp av 

sensorer som kopplas till systemet, när gränsvärden registreras av mätaren går systemet igång. 

Hygrostat är en sådan typ av mätare som kan mäta både temperatur och relativ fuktighet, och 

gränsvärden kan till exempel ställas efter när gynnsamma förhållanden för mögel uppstår. Viktigt att 

tänka på är om systemet mäter både temperatur och RF eller enbart RF då detta kan variera mellan 

olika hygrostater.57 

2.7.1 Skyddsvärme 

Uppvärmning genom skyddsvärme sker för att bevara material och föremål. Begreppet 

komfortvärme beskriver istället den grad av värme som krävs för att det skall bli behagligt för 

människor att vistas i den. 

Vid skyddsvärme sänks RF genom att temperaturen höjs. Mättnadsånghalten blir då högre men 

ånghalten förblir densamma. Det finns tre tillvägagångssätt för att åstadkomma denna effekt: 

 Värmestrålning 

 Varmluftsuppvärmning  

 Konvektiv värme  

Alla tre varianterna presenteras nedan. 

Värmestrålning 

Värmestrålning innebär att värme strålar från en yta till en annan utan att luften värms upp. Detta 

ger en relativt jämn och behaglig temperaturfördelning och stora temperaturskillnader mellan olika 

nivåer i rummet undviks.58 Strålningsvärme är extra lämpligt då lokal uppvärmning är önskvärt. 

Uppvärmningstiden är kort och det är lätt att rikta värmen mot det föremål eller den yta som skall 

värmas, känsliga föremål bör dock inte utsättas för strålningsvärme i och med att det kan påverka 

omgivande miljö kring föremålet gällande temperatur- och fuktförhållanden. Strålningsvärmesystem 

kan många gånger ta mycket plats och smälter inte in i miljön särskilt väl (förutsatt att andra, till 

exempel antikvariska krav skall vara uppfyllda).59  

Luftvärmesystem 

Varmluftsuppvärmning innebär att redan uppvärmd luft tillförs lokalen, ofta krävs en högre 

temperatur på luften som blåses in i lokalen än den temperatur som faktiskt önskas, detta bland 

annat för att täcka transmissionsförlusterna. Varmluftsuppvärmning kan medföra stora 

temperaturskillnader mellan olika höjdnivåer i rummet, vid taket kan det alltså bli betydligt varmare 

                                                             
56 Skoklosters slott. http://skoklostersslott.se/sv (Hämtad 2013-08-08) 
57 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Hygrostat – Hygropro. http://www.lfs-web.se/hygrostat-hygropro.htm 

(Hämtad 2013-08-05) 
58 FRICO. Vilket värmesystem skall jag välja? http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/Artiklar/Komfort/Uppvarmningssystem/ 

(Hämtad 2013-06-27) 
59 Broström, Tor; Hård, Marie; Melander, Dan. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan: Verbum, 2008. Sidan 206-

207 

http://skoklostersslott.se/sv
http://www.lfs-web.se/hygrostat-hygropro.htm%20(Hämtad%202013-08-05
http://www.lfs-web.se/hygrostat-hygropro.htm%20(Hämtad%202013-08-05
http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/Artiklar/Komfort/Uppvarmningssystem/
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än vid golvnivån.60 För att få ett varmluftssystem att fungera väl och den varma luften att fördelas 

jämnt i hela rummet krävs ofta skrymmande installationer.61 

För luftvärmesystem används främst någon form av värmepump, se exempel i figur 9 för principen. 

Gemensamt för olika typer av värmepumpar är att de kan minska kostnaderna för uppvärmning. En 

värmepump fungerar bäst då det inte är allt för kallt ute och den riskerar att stanna om 

temperaturen sjunker allt för mycket. Värmepumpar orsakar också visst buller både ute och inne.62 

 

Figur 9. Luftluftvärmepump.63 

Konvektiv värme 

Denna typ av uppvärmning innebär att luften inne i ett rum värms upp direkt via en konvektor eller 

radiator (dessa två fungerar på liknande sätt, men med lite olika andel strålning respektive 

konvektion). Detta gör att luften rör på sig i och med att varm luft stiger och kall luft strömmar till.64 

Radiatorer eller konvektorer kan antingen vara fritt stående i rummet eller fast monterade, detta 

beror också på hur de är konstruerade och vilket medium som används för att transportera värme.  I 

känsliga miljöer bör de dock inte stå för nära föremål och väggar. 65 

2.7.2 Avfuktning 

Med hjälp av avfuktare kan avfuktning av luften åstadkommas oberoende av temperaturen.66 

Avfuktning kan ske på flera olika sätt, målet är att minska ånghalten i luften och att kunna 

transportera ut överflödig fukt ur rummet. Kostnaden för en avfuktare i jämförelse med skyddsvärme 

genom direkverkande el kan spara upp till 50 % av kostnaden. Bland annat kan avfuktning vara ett 

billigare alternativ mot uppvärmning om ett utrymme är kallt och mycket värme behövs för att 

                                                             
60

 FRICO. Vilket värmesystem skall jag välja? http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/Artiklar/Komfort/Uppvarmningssystem/ 

(Hämtad 2013-06-27) 
61 Broström, Tor; Hård, Marie; Melander, Dan. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan: Verbum, 2008. Sidan 205-

206 
62 Energimyndigheten. Luftvärme. http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/ 

(Hämtad 2013-07-31) 
63 Energimyndigheten. Luftvärme. http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/ 

(Hämtad 2013-07-31) 
64 FRICO. Vilket värmesystem skall jag välja? http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/Artiklar/Komfort/Uppvarmningssystem/ 

(Hämtad 2013-06-27) 
65

 Studiebesök Skoklosters slott 2013-06-11 
66

 Försvarets materialverk. Avfuktningsteknisk materialhandbok (ATH): 2010. 

http://www2.autotech.se/mvif_online/pdf/ath/ath.pdf (Hämtad 2013-08-26). Sidan 20 

http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/Artiklar/Komfort/Uppvarmningssystem/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/
http://www.frico.se/sv/Var-kunskap/Artiklar/Komfort/Uppvarmningssystem/
http://www2.autotech.se/mvif_online/pdf/ath/ath.pdf
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åstadkomma en viss fuktnivå.67Det går alltså snabbare att avfukta ett kallt utrymme med avfuktare 

än med uppvärmning och det går också att hålla en lägre grundtemperatur utan att fuktproblem 

uppstår.68 

Underhåll av en avfuktare består i att se till att dammfilter inte sätts igen.69 Dammfiltren underhålls 

genom rengöring alternativt byte, görs inte detta minskar effekten av avfuktningen samt att risken 

för mögeltillväxt ökar. 70 Det finns två vanliga typer av avfuktare som beskrivs nedan; 

Kondensavfuktare och sorptionsavfuktare. Förutom dessa två finns flertalet olika varianter som inte 

beskrivs närmare här. 

Kondensavfuktare  

Kondensavfuktare (eller kylavfuktare som det också kan kallas) fungerar så att fukt kondenserar inne 

i avfuktaren på en kall yta. Den kondenserade fukten transporteras sedan ut via avlopp ur rummet 

eller byggnaden. 

Denna metod kräver en rumstemperatur över 10oC, men fungerar som bäst när temperaturen inte 

understiger 15oC vilket gör att denna typ av avfuktare passar bäst i utrymmen som är både varma 

och fuktiga. Det finns varianter på kondensavfuktare som går att ha i kallare miljöer, men de tappar 

oftast i prestanda med sjunkande temperatur.  

Livslängden på en kondensavfuktare är 8-15 år under normala förhållanden. 71 72 Under den tid 

avfuktaren är i bruk behövs underhåll i form av invändig rengöring med jämna mellanrum. En 

kondensavfuktare som inte rengörs ordentligt löper risk att bli grogrund för bakterier och mögel. 73 

Sorptionsavfuktare 

Sorptionsavfuktning innebär att fukt tas upp av absorberande material inne i avfuktaren och förs 

sedan ut som vattenånga ur rummet. Denna metod kräver inget avlopp, däremot ett utlopp för fuktig 

luft. Sorptionsavfuktaren fungerar i temperaturer ner till -20oC vilket gör den lämpligare än 

kondensavfuktaren i miljöer där det är svårt att garantera en viss lägsta temperatur. 

Underhållet av absorptionsavfuktaren består i att absorptionsmaterialet skall rengöras regelbundet 

och insidan av avfuktaren dammsugas. Filter måste bytas ut var sjätte till tolfte månad, eventuellt 

oftare om omgivande miljö är mycket dammig. Sköts inte underhållet korrekt är det precis som med 

                                                             
67 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Energibesparing med avfuktare såsom sorptionsavfuktare. http://www.lfs-

web.se/avfuktare-energibesparing.htm (Hämtad 2013-08-05) 
68

 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Avfuktare – vanliga frågor och svar. http://www.lfs-

web.se/avfuktare%20fragor%20svar.htm (Hämtad 2013-08-05) 
69 LFS – Ljungsby Fuktkontroll och Sanering AB. Energioptimering av avfuktare och avfuktning. http://www.lfs-

web.se/energioptimering-avfuktare.htm (Hämtad 2013-08-05) 
70 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Avfuktare – vanliga frågor och svar. http://www.lfs-

web.se/avfuktare%20fragor%20svar.htm (Hämtad 2013-08-05) 
71

 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Välja rätt avfuktare. http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm (Hämtad 

2013-08-05) 
72 Försvarets materialverk. Avfuktningsteknisk materialhandbok (ATH): 2010. 

http://www2.autotech.se/mvif_online/pdf/ath/ath.pdf (Hämtad 2013-08-26). Sidan 19 
73

 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Avfuktare som är miljövänlig och ekologisk. http://www.lfs-

web.se/avfuktare-miljovanlig.htm (Hämtad 2013-08-05) 
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kondensavfuktaren ökad risk för mögeltillväxt. Livslängden på en sorptionsavfuktare är längre än på 

en kondensavfuktare och motsvarar över 20 år. 74 75 76 

En typ av sorptionsavfuktning prövas på Skoklosters slott (för fullständig redogörelse se bilaga 10). 

Principen är att luften i rummet som skall avfuktas tas in i avfuktaren. Luften avfuktas genom att 10% 

av luften går ut som fuktig luft och släpps ut utomhus. Övriga 90 % återgår i rummet som torrare luft. 

I fallet på Skoklosters slott används mätutrustning som mäter temperatur och RF inne, när 

gränsvärdena passeras går systemet igång och börjar avfukta luften. Detta innebär att systemet inte 

går i onödan och luftfuktigheten hålls på den nivå som önskas.77 

2.7.3 Styrd ventilation 

Styrd ventilation innebär att ventilationen styrs med fläktar och alltså inte enbart genom 

självdrag.78Metoden är relativt energisnål men förutsätter att byggnaden är någorlunda tät för att 

fungera bra.79 I det här läget är det mest av intresse att titta på fuktstyrd ventilation i och med att 

målet är att kunna kontrollera och reglera RF. Mekaniska ventilationssystem finns av flera typer med 

lite olika funktion. 

 Frånluftssystem (F-system), där luften transporteras ut, tillflödet av luft sker utan mekanisk 

hjälp vilket kan göra att frånluftssystemet inte alltid hinner med att transportera ut så 

mycket luft som krävs.   

 Från- och tilluftssystem (FT-system) kräver mer installationer då fläktar tar både in och ut 

luft. Ventilationen blir då mer kontrollerad och den luft som tas in kan också värmas 

alternativt kylas vid behov. Det finns även varianten FTX-system som är detsamma som FT-

systemet bortsett från att FTX-systemet även har värmeväxlare vilket innebär ökad 

energibesparing men ytterligare installationer.80 

Fuktstyrd ventilation  

Fuktstyrd ventilation innebär att ventilationen endast sker när förhållandet mellan ute- och inneluft 

är sådant att ånghalten ute är lägre än ånghalten inne. När ny luft med lägre ånghalt tas in kommer 

den relativa fuktigheten inne att sänkas. Är det samma temperatur inne som ute kommer RF få lika 

värde som ute även inne.  Är det varmare inne än ute kommer RF bli lägre än ute. Detta innebär att 

den här metoden lämpar sig bäst i en miljö där det är varmare inne än ute, detta i och med att RF är 

relativt högt ute och då speciellt vintertid. 

Viktigt att tänka på när ett sådant system installeras är att inneklimatet endast går att påverka då 

förhållandena är gynnsamma. Är inte förhållande mellan inne- och uteluft det som krävs kommer 

                                                             
74 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Välja rätt avfuktare. http://www.lfs-web.se/valja-avfuktare.htm (Hämtad 

2013-08-05) 
75

 Försvarets materialverk. Avfuktningsteknisk materialhandbok (ATH): 2010. 

http://www2.autotech.se/mvif_online/pdf/ath/ath.pdf (Hämtad 2013-08-26). Sidan 19 
76

 LFS – Ljungby fuktkontroll och Sanering AB. Underhåll av avfuktare för särkrast avfuktning. http://www.lfs-
web.se/avfuktare-underhall.htm (Hämtad 2013-08-26) 
77 Studiebesök Skoklosters slott 2013-06-11 
78

 NE (Nationalencyklopedin). Styrd ventilation. http://www.ne.se/styrd-ventilation (Hämtad 2013-06-04) 
79 Samtal med Tor Broström 27/5 2013 
80

 NE (Nationalencyklopedin). Ventilation.  http://www.ne.se/lang/ventilation/341140?i_h_word=mekanisk%20ventilation 

(Hämtad 2013-06-04) 
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ingen ventilation ske. 81 82 83 Detta gör metoden olämplig om det finns specifika max eller 

minimivärden på RF som inte får passeras. Det går även att använda systemet för att värma eller kyla 

rummet samt att höja värdet på RF. Vid uppvärmning eller kylning blir dock inte effekten samma som 

vid skyddsvärme, och detta kan innebära negativa konsekvenser när det gäller nivåerna på RF. 

Den fuktstyrda ventilationen är troligen mest energisnål i jämförelse med de andra två alternativen 

som presenteras här. 84 

  

                                                             
81 Studiebesök Skoklosters slott 2013-06-11 
82 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Fuktstyrd ventilation samt avfuktning. http://www.lfs-web.se/fuktstyrd-

ventilation-avfuktning.htm (Hämtad 2013-05-30) 
83

 LFS – Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB. Fuktstyrd ventilation samt avfuktning. http://www.lfs-web.se/fuktstyrd-

ventilation-avfuktning.htm (Hämtad 2013-05-30) 
84 Hulth, Lars; Ingenjör VVS/Energiteknik Ramböll. E-post 2013-08-11.  
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3 Salsta slott  
Salsta slott ligger nordost om Uppsala och förvaltas av SFV. I slottet har fyra rum valts av särskilt 

intresse för det här projektet. Dessa rum har valts med tanke på att de genom bland annat sina 

inventarier är särskilt skyddsvärda miljöer. Dokument för klimatstyrning där rekommenderade 

värden på temperatur och RF för dessa rum redovisas finns i bilaga 6. Där framgår också vilka 

material som är viktiga i respektive rum. 

3.1 Historia  
Salsta slotts huvudbyggnad är uppförd under 1600-talet men fastigheten har en historia som sträcker 

sig tillbaka till medeltiden. Till egendomen hör ett antal ekonomibyggnader samt paviljongerna i 

förgrunden till huvudbyggnaden. Senast slottet fungerade som bostad var under 1970-talet då slottet 

ägdes av familjen von Essen. 1977 såldes Salsta slott till staten, och blev sedan förklarat statligt 

byggnadsminne 1993.85  

Aktiviteter som noterats i slottet med relevans för ämnet klimat och även i viss mån byggnaden är 

följande: 

 1679 – Slottsbyggnaden står färdig. 

 1760 – Sjösänkning av den sjö som tidigare omgett halvön Salsta uppförts på. 

 1769-1771 – Renoveringar av huvudvåningen och trapphus som leder till övervåningen. 

 1779 – Ytterligare en renovering av slottet genomförs. 

 1791 – Renovering av nuvarande biblioteket samt ombyggnad av trappa. 

 1800-tal – Ombyggnad och reparationer av flera av rummen i slottet. Ytterligare 

sjösänkningar kring slottet sker. 

 1900-tal – Moderniseringar av kök och badrum. 

 1919-1921 – Upprustning av slottet för att det skall kunna användas som bostad. El, vatten, 

avlopp och centralvärme installeras. 

 1923 – Familjen von Essen flyttar in och använder slottet som bostad. 

 1964 – Taket läggs om med kopparplåt. 

 1977 – Slottet upphör fungera som bostad. 

 1982-1995 – Slottet används för olika evenemang och verksamheter, främst huvudvåningen 

tas i bruk för detta. 

 1985 – Fasadrenovering 

 1990-tal – El- värme- och avloppsledningssystem rivs ut. 

 1993 – Salsta slott blir statligt byggnadsminne. 

 2001-2002 – Klimatmätningar påbörjas på huvudvåningen och övervåningen i november 

2002. 

 2003-2004 – Bottenvåningen byggs om och förses med nya installationer av el, vatten och 

avlopp. 

 2004 – Bottenvåningen och även Kungssalen i viss mån hyrs ut till Salsta golfklubb. 

 2009 – Bottenvåning och huvudvåning hyrs ut till verksamhet för Salsta Krog och Konferens. 

                                                             
85 Statens fastighetsverk. Salsta slott. (Broschyr om Salsta slott) 
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 2011 – Bottenvåning och huvudvåning hyrs ut till verksamhet för Wiig Antik och 

Evenemang.86 

3.1.1 Speciella värden 

Salsta slott har värden både interiört och exteriört som är av vikt att bevara. Slottsbyggnaden har 

under flera omgångar byggts om samt renoverats vilket har lämnat spår från allt mellan 1600-tal till 

1900-tal. Detta gör att det finns värde i både det som idag går att se, men också i att kunna se hur 

slottet förändrats i och med tidens gång. 

Slottet som Tessinslott har arkitektonsiska drag som är av vikt att bevara. Pelarfarstun med öppen 

trädgårdshall är den första kända av sitt slag i svensk arkitekturhistoria. Grisailletak och stuckarbeten 

i slottet är av högt värde liksom stofflädertapeten i Riddarsalen. Isabellkammaren med inredning är 

ett ovanligt och bra exempel på svensk barockstil som är viktigt att bevara.87 

3.2 Byggnaden 
De rum som valts för mer ingående studier på Salsta är rum 409 - Isabellkammaren, rum 418 - 

Riddarsalen, rum 310 - Kungssalen samt rum 431 - Slottskapellet. För planlösningar över hela slottet 

se bilaga 2. Figur 10 och 11 visar slottets exteriör. 

 

 

3.2.1 Konstruktion 

Grundmurarna i slottsbyggnaden består av natursten, och övriga väggar är i tegel. Fasader och även 

väggar invändigt är putsade med kalkbruk. Fasaderna är även målade.  

Bjälklagen mellan våningarna är traditionella i trä med trossfyllning. Vinden har även en brandbotten 

i tegel. Taket är ett så kallat säteritak belagt med kopparplåt. 

Installationer 

Eldstäder finns i flera av rummen i byggnaden även om de inte är i bruk. Eldstäder är utmärkta på 

planritningar i bilaga 2, exempel på hur en utritad eldstad kan se ut i figur 17. Rökkanaler i byggnaden 

dras ihop till gemensamma skorstenar på vinden.  

                                                             
86 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. 
87 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011.  

Figur 10. Slottet sett från norr. Figur 11. Slottet sett från söder. 
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Andra installationer som finns i slottet idag är mycket begränsad eldragning till slottets övre 

våningar, bottenvåningen har full tillgång till el. På bottenvåningen finns sedan 2005 värmesystem 

med inbyggd golvvärme medan övriga slottet står utan uppvärmning bortsett från den skyddsvärme 

som sätts in vintertid. Vatten finns på bottenvåningen men inte i övriga delar av slottet. Ventilation 

sker mekaniskt på bottenvåningen medan de övre våningarna ventileras genom självdrag där tilluft 

kommer genom fönster och frånluft går ut genom skorstenarna.88 

3.3 Omgivningar och läge 
Salsta slott är beläget nära Vattholma i Uppsala kommun. I slottets direkta närhet breder en större 

våtmark ut sig där Fyrisån rinner förbi. Sett till tidigare nämnda historik har slottet historiskt sett 

legat på en halvö och nuvarande läge har uppstått i och med sjösänkningar. Markerna utgörs i övrigt 

av blandad skogs- och betesmark. Se figur 12 för översikt. Våtmarken kan under våren översvämmas 

och slottet ligger då som längst ut på en halvö. 

 

 

Beroende på hur slottet ligger riktat i förhållanden till väderstrecken blir solintrålningen olika 

beroende på vilken tid på dygnet det är och vilket värderstreck ett rums yttervägg vetter åt. I figur 13 

och 14 illustreras detta med bilder från slottet tagna under morgon/tidig förmiddag. Rum som är 

utmarkerade beskrivs i kommande kapitel.  

 

 

 

 

 

                                                             
88 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 27-31 

Fyrisån 

Slottet 

Figur 12. Salsta slott med omgivningar. (Det blåmarkerade området är det som 
vid kraftigt vattenflöde i Fyrisån kan fyllas upp med vatten, ej exakt markerat, 
enbart för att ge en uppfattning). 
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3.4 Skyddsföreskrifter 
Salsta slott är ett statligt byggnadsminne och de skyddsföreskrifter som gäller redovisas i bilaga 7.89 

Skyddsföreskrifterna reglerar bland annat om och hur ändringar får göras gällande slottets inre och 

yttre. 

3.5 Mål 
För Salsta slott finns mål uppsatta för byggnaden och verksamheten i den. Mål med koppling till 

inomhusklimatet är följande: 

                                                             
89 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 3 

Figur 13. Östra och norra fasaden. 

Slottskapellet östra 

vägg, solinstrålning 

morgon. 

Slottskapellets 

norra vägg, ingen 

solinstrålning. 

Isabellkammarens 

vägg, solinstrålning 

morgon och 

förmiddag. 

Figur 14. Västra och södra fasaden. 

Riddarsalens vägg åt väster, finns 

motsvarande åt öster. Solinstrålning 

eftermiddag/kväll. Vägg åt öster har 

istället morgon-/förmiddagssol. 

Riddarsalens vägg åt 

söder, solinstrålning 

hela dagen. 

Kungssalens vägg mot väst, 

gäller samma som för 

Riddarsalen. 

Kungssalens vägg mot 

söder, solinstrålning hela 

dagen. 

Slottskapellets vägg mot väst, 

solinstrålning eftermiddag/kväll. 
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 Bottenvåningen hålls uppvärmd året runt. 

 Övriga plan bortsett från bottenvåningen värms endast sparsamt under vinterhalvåret, ingen 

värme på sommaren. 

 Om uppvärmning för olika evenemang på de övre våningarna sätts in skall problematiken 

med klimatfrågorna först utredas.90 

 Eventuella nya installationer i slottet bör inte göras om de inte är direkt kopplade till 

säkerhetsfrågor.  

 Om installationer görs bör redan befintliga håltagningar i väggar och liknande användas.91 

3.6 Vårdkrav 
Bland vårdkraven för Salsta framgår att slottet skall underhållas kontinuerligt och särskilt omfattande 

åtgärder skall undvikas. Detta gäller generellt för hela slottet, det som främst berör inomhusklimatet 

och kan vara aktuellt i och med den här rapporten är att installationer i den mån det är möjligt skall 

döljas. De kamflänsradiatorer som står ute från oktober till och med första maj skall placeras i 

rummen så att de inte står i direkt anslutning till väggar eller känsliga föremål. Kabeldragningar 

genom dörröppningar skall göras genom särskilt avsedda kilar. Dörrar skall hållas öppna respektive 

stängda enligt plan (se bilaga 3) för att försäkra god cirkulation av luften.92 

3.7 Aktivitet och berörda parter 
Salsta slott används främst vid evenemang anordnade av hyresgästen. Slottet ägs och förvaltas av 

SFV. Övriga pågående aktiviteter är de som är knutna till vården av slottet så som antikvariska 

arbeten, tillsyn och drift. 

Aktiviteter av olika slag på slottet kan innebära förändringar i inomhusklimatet. För att avgöra 

huruvida vissa aktiviteter påverkar klimatet kan klimatdata studeras, mer om klimatdata under rubrik 

3.9 Klimatdata och nuläge. Där stora förändringar syns i klimatdata kan slutsatsen dras att någon 

form av förändring har skett, antingen i och med aktiviteter knutna till de som vistas i och nyttjar 

fastigheten, eller knutna till andra faktorer som till exempel väderomslag. Att vara medveten om vad 

som orsakar stora förändringar i klimatet kan vara till nytta för att avgöra vilken metod som kan vara 

lämplig att använda på Salsta slott. 

3.7.1 Statens fastighetsverk 

SFV har tillgång till och nyttjar östra flygeln på bottenvåningen i byggnaden där pentry och kontor 

finns.93 SFV förvaltar byggnaden och delar av inventarierna (Nationalmuseum ansvarar för övriga 

inventarier). SFV har därmed en fastighetsförvaltare samt en förvaltningstekniker anställda för Salsta 

slotts räkning. Stödfunktioner inom SFV finns också till förfogande om de skulle behövas, men som då 

inte är specifikt knutna till Salsta slott.94 

                                                             
90 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 9-10 
91 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 10-11 
92

 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011.  
93 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 3 
94 Werner, Michael; fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk. E-post 2013-07-30. 
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3.7.2 Hyresgäst 

Bottenvåningen och även källaren på slottet hyrs ut för evenemang. Även ett flertal rum och salar på 

övre våningarna kan disponeras av hyresgästen, dessa är rum 320, rum 310 (Kungssalen), rum 311 

samt rum 314.95 Se bilaga 2 för planlösning och rummens placering. 

3.7.3 Entreprenörer med flera 

På Salsta slott pågår löpande arbete med byggnaderna och fastigheten. Bland annat gäller detta för 

konservatorer, SFV:s och hyresgästens anställda och övriga entreprenörer. Även slottsarkitekten som 

har en viktig roll i arbetet med slottet och dess underhåll är upphandlad.96 

3.8 Inomhusklimat på Salsta slott 
Inomhusklimatet på Salsta slott har studerats utifrån vad som redan har gjorts, vad det finns att ta 

hänsyn till gällande ekonomi, installation, drift, energi och miljö.  

3.8.1 Tidigare och nuvarande arbete med inomhusklimatet 

Försök med olika metoder för förbättrat inomhusklimat har dokumenterats men inte utvärderats, 

det vill säga att det finns till exempel mätdata men någon analys av denna har inte antecknats. Det är 

därför svårt att avgöra i vilken utsträckning det redan finns bra lösningar eller ej. 

Det som är känt och har prövats är stängda respektive öppna dörrar till olika rum enligt plan. 

Radiatorer har ställts ut vintertid, också enligt plan (se bilaga 3 för vad som gäller för både dörrar och 

radiatorer). Mätningar av inomhusklimatet görs sedan 2007 med hjälp av flera sensorer, och det 

finns även styrande sensorer för de mest känsliga rummen som styr de vintertid utställda 

radiatorerna. Denna typ av radiator är grön till färgen, tar lite plats och ger mycket värme, se figur 15 

för bildexempel. 97 

 

 

                                                             
95

 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 3 
96 Werner, Michael; fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk. E-post 2013-07-30. 
97 FRICO. Kamrörsradiator. http://www.frico.se/sv/Produkter/Konvektorer/?node=1496 (Hämtad 2013-06-27) 

Figur 15. Radiatorer som idag används på Salsta slott. (På bilden 
undanställda för sommarförvaring.) 

http://www.frico.se/sv/Produkter/Konvektorer/?node=1496
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Rekommendationer kring inomhusklimatet på slottet finns sedan klimatseminarium kring 

inomhusklimatet på de övre våningarna hölls i november 2007. Rekommendationer som då gavs var 

RF mellan 30 – 75 % och att allt för stor variation skulle undvikas. Problemet föreslås lösas med hjälp 

av uppvärmning oktober-maj med hjälp av radiatorer. Uppvärmning bedöms som ett bättre 

alternativ än avfuktning i detta fall. Föreslås görs också att tätning skall ske mellan huvudvåning och 

översta våningen samt att rökkanaler skall rensas och tätningar vid fönster tas bort.98 Det nämns inte 

i texten varför dessa åtgärder rekommenderas, men ett antagande kan vad det gäller lufttätningar 

att ventilationen skall fungera som tänkt genom självdrag i och med att inte tätningar hämmar 

denna. 

Gränsvärden 

För Kungssalen, Isabellkammaren, Riddarsalen och Slottskapellet finns särskilda riktvärden för RF och 

temperatur. Riktvärden för hela byggnaden finns också och redovisas i bilaga 6. För att se planlösning 

och rummens placering se bilaga 2. För hela byggnaden gäller RF under 70 % och relativt låga 

temperaturer. 

3.9 Klimatdata och nuläge  
Klimatdata för Salsta slott samlas in med hjälp av systemet Hygrotrac99. Sensorer för att mäta fukt 

och temperatur finns utplacerade i slottet, se bilaga 4 för placering, samt bilaga 5 för lista över 

sensorer som använts i denna rapport. Data samlas in som kan studeras via en nätportal där diagram 

över värden på bland annat temperatur och RF kan studeras. Bildexempel på sensor ses i figur 16. I 

bilaga 11 finns förklaring till hur diagram över insamlad klimatdata avläses.   

 

 

 

                                                             
98 Hanes, Hélène. Anteckningar från seminarium på Salsta kring klimat och konservering av stofftapeter 22 november 2007: 

2008 
99 GE Measurement and control. Hygrotrac Home. http://www.gehygrotrac.com/ (Hämtad 2013-06-25) 

Figur 16. Sensor. 

http://www.gehygrotrac.com/
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Klimatdata studeras för att avgöra om klimatrelaterade problem finns i respektive rum, hur stora 

problemen är och om förändringar behöver göras. 

3.9.1 Temperatur och relativ fuktighet i rummen 

Klimatdata för temperatur och RF i vart och ett av rummen gäller från 2007-12-10 till 2013-08-27. 

I dessa diagram har alla sensorer i rummen tagits med vilket innebär att det kan vara svårt att avläsa 

data mer än översiktligt. Därför är de här diagramen främst lämpliga för att se hur de återkommande 

värdena ser ut och om det sedan finns avvikande värden. Vid avvikelser är det lämpligt att göra en 

avgränsning till att titta på just den period eller sensor som är intressant. 

Bilagor som redovisar dessa mätningar är bilaga 13 för Kungssalen, 14 för Isabellkammaren, 15 för 

Riddarsalen, och 16 för Slottskapellet.  

3.9.2 Omgivande rum 

Omgivande rum kan påverka hur klimatet i ett rum blir. Både rum på samma våning och rum ovanför 

och nedanför har betydelse. Här studeras rummen som ligger ovanför och nedanför varandra. De 

perioder som studeras är januari 2013 samt juli 2013 i och med att detta är senaste uppmätta data 

under vinter respektive sommar.   

Bilaga 18 redovisar klimatdata för rum 310(Kungssalen), 418 (Riddarsalen), rum 616 samt utomhus. 

Bilaga 19 för rum 306, rum 409 (Isabellkammaren), rum 605 samt utomhus. Bilaga 20 för rum 314, 

431 (Slottskapellet), rum 612 samt utomhus.  

3.9.3 Sensorers placering i rummet 

I tre av de rum som undersökts finns fler än en sensor utplacerade. I dessa rum är det bra att veta om 

mätvärden skiljer sig mycket beroende på vilken sensor som studeras, och också om olika klimat 

råder i olika delar av rummet. Därför har sensorer i Kungssalen, Riddarsalen och Slottskapellet varit 

intressanta att titta på. För respektive rum finns sommar- och vinterfall redovisade.  För vinter finns 

bilaga 21, 23 respektive 25 och för sommar bilaga 22, 24 respektive 26 att studera. Den sommar och 

den vinter som har valts är senast gångna. Att studera både sommar och vinter medför att skillnader 

beroende på årstid blir mer tydliga.   

3.9.4 Vinden 

Bilaga 17 visar klimatet på vinden från 2007-12-10 till 2013-08-27.  

3.9.5 Utomhus 

Värden på temperatur och RF utomhus från 2010-05-24 till 2013-08-27 finns i bilaga 12.  

Temperaturen uppnår främst kritiska värden vintertid då den sjunker ner till minusgrader. När 

temperaturen sjunker under hösten och vintern blir värdena på RF höga, RF överstiger då 80 %, men 

även över 90 % vid vissa tillfällen. 

3.10 Studie av rum 
Några punkter som har studerats för varje rum är: 

Rummets förutsättningar 

- Vad finns att tillgå i varje rum i form av ventilation, öppningar, eluttag och liknande? 
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- Är det något som bör undvikas i rummet, så som skrymmande installationer eller 

motsvarande? 

Klimatförhållanden 

- Håller temperaturen sig inom rekommenderade värden? 

- Håller sig RF inom rekommenderade värden? 

- Finns det särskilda avvikelser i övrigt? 

- Vad kan dåliga värden och avvikelser bero på? 

Behov av förändring 

- Vilka avvikelser eller dåliga värden utifrån klimatdata kan anses vara i behov av åtgärd? 

- Vad är målet med åtgärden? 

För varje rum som studerats finns en figur med planlösning, dessa planlösningar är inte skalenliga 

utan endast till för att ge läsaren en uppfattning av rummets utseende. 

3.10.1 Kungssalen (rum 310) 

Kungssalen vars planlösning visas i figur 17 ligger på huvudvåningen i slottet, figur 18 och 19 visar 

rummet interiört. Kungssalen har fem fönster varav tre vetter ut mot söder och de andra två åt öst 

respektive väst. Det finns fem dörrar som leder ut till olika rum. Två av dessa rum används inte till 

visningar, det ena av dem har en trappa som leder ned till kök- och personaldel (används som detta 

idag). Övriga tre dörrar leder till större rum som lämpar sig för visningar och troligt inte kan utgöra 

lämpliga utrymmen för till exempel skrymmande installationer eller förvaring. Av dessa omgivande 

rum är det två som värms med skyddsvärme vintertid medan övriga inte värms alls. Under 

Kungssalen ligger Trädgårdshallen och på våningen ovanför ligger Riddarsalen (placering av rum finns 

att se i bilaga 2).  

Figur 17. Planlösning Kungssalen (ej skalenlig). 

Eldstäder (vänster öppen 

spis, höger kakelugn) 
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Våningen under värms permanent med komfortvärme medan Riddarsalen värms med skyddsvärme 

vintertid (bilaga 3 redovisar var radiatorer finns utplacerade). I Kungssalen finns två eldstäder längs 

med norra väggen, som eventuellt skulle kunna innebära möjligheter för installationer av 

klimatstyrningssystem.  

 

Figur 18. Kungssalen västra och norra väggen                            Figur 19. Kungssalen södra väggen 

 

Material  

De material som finns i Kungssalen är:  

 Trä (golv, lister, dörrar, fönster, i viss mån målat) 

 Kalksten (fris) 

 Oljemålning (väggar) 

 Förgyllning (träram runt målningar) 

 Puts (tak)100 

 Gränsvärden på temperatur och RF utifrån vilka material som finns i rummet är enligt bilaga 6 max 

25oC samt RF mellan 40-60 %. 

Klimatdata 

Då klimatdata för Kungssalen studeras bör medvetenhet finnas om att: 

 Evenemang ibland hålls i lokalen vilket innebär att flertalet människor vistats där i längre 

eller kortare perioder vilket kan påverka klimatet både genom fukttillskott och att 

temperaturen höjs inför dessa tillfällen. 

                                                             
100 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 22 
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 Sensorn placerad vid ytterväggen flyttas ibland, särskilt i samband med evenemang då den 

kan uppfattas som ett störningsmoment i miljön ur estetisk synvinkel. Troligt har då enheten 

lagts på fönsterbrädet, vilket kan orsaka variationer i uppmätt klimatdata. 

 Temperatur och RF vintertid uppnås med hjälp av skyddsvärme, utan skyddsvärme hade 

troligt andra värden uppmätts. Detta bör hållas i åtanke om förslag på metod utan 

uppvärmning tas fram. 

Klimatdata för de senaste årens mätningar redovisas i bilaga 13. Temperaturen har stigit över 25oC 

endast en gång under den tid som mätningar gjorts. Temperaturer under 0oC har det varit i rummet 

vid två tillfällen, den gångna vintern samt vintern 10/11. Övervägande del av uppmätta temperaturer 

ligger i övrigt inom angivna gränser.  

RF har sällan eller i mycket liten utsträckning överskridit 60 % innan sommaren och hösten 2012 då 

en tydlig skillnad syns där värdena vid upprepade tillfällen stigit över 60 % och vid något tillfälle även 

över 70 %.  

3.10.2 Isabellkammaren (rum 409) 

Isabellkammaren ligger på övre våningen i slottets östra del. Planlösning finns att se i figur 20, 

rummets utseende interiört i figur 21 och 22. Två fönster vetter ut mot öster och tre dörrar leder ut 

från rummet till omgivande mindre rum. De omgivande rummen värms inte upp under vinterhalvåret 

medan Isabellkammaren förses med radiator för skyddsvärme (se bilaga 3 för utplacering av 

radiatorer). Den västra av rummets väggar gränsar till trapphuset mellan huvudvåningen och 

övervåningen. På våningen under Isabellkammaren ligger ett ouppvärmt rum (306), och ovanför 

ligger vinden som även den är ouppvärmd. Rummet är rikligt möblerat i jämförelse med andra rum i 

slottet. I Isabellkammaren finns en eldstad som är markerad i figur 20 samt kan ses i figur 24. 

 

Figur 20. Planlösning Isabellkammaren (ej skalenlig) 

 

 

Eldstad (kakelugn) 
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Material  

De material som finns i Isabellkammaren är:  

 Trä (golv, fris, lister, dörrar, fönster, till viss del målat)  

 Textil (sidendamast som täcker väggar, se figur 23) 

 Puts (tak) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Isabellkammaren södra och västra väggen Figur 22. Isabellkammaren norra och östra väggen 
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Bortsett från dessa material finns också ett antal målningar med förgylld ram i rummet samt en 

kakelugn (figur 24). Isabellkammaren är inredd med lös möblering i olika material, detta bör hänsyn 

tas till vid bedömning av metod då möblerna är av stort värde för rummets helhetsintryck.101 

 

 

Temperatur för detta rum med materialen enligt ovan rekommenderas vara mellan 3-18oC samt RF 

mellan 40-60 % enligt bilaga 6. Det är viktigt att rummets klimat hålls på en stabil nivå samt att 

temperaturen inte höjs allt för mycket eller plötsligt.  

Klimatdata 

Då klimatdata för Isabellkammaren studeras bör medvetenhet finnas om att: 

 Det finns endast en sensor placerad i rummet, fungerar inte denna som tänkt går det inte att 

få korrekta data, samt att data bara hämtas från en och samma punkt i rummet. 

 Mycket inredning finns i rummet vilket kan påverka hur klimatet blir i och med att vissa 

material både isolerar samt tar upp eller avger fukt. 

 Isabellkammaren värms vintertid med skyddsvärme vilket ger nuvarande mätvärden under 

den kalla delen av åren, utan skyddsvärme hade andra värden erhållits. 

Isabellkammaren har genomgående alla somrar haft en högre temperatur än rekommenderade 18oC. 

Generellt har också vintrarna inneburit låga temperaturer ner till minusgrader vilket inte heller 

stämmer överens med rekommenderade värden, se bilaga 14 för översikt av Isabellkammarens 

klimat. RF överskrider så gott som varje vinter 60 %, vid några tillfällen även 70 %. Dock tycks RF 

sommartid aldrig understiga 40 %, och sällan långt under 45 % vilket är bra. Från sommaren 2010 till 

och med sommaren 2012 tycks RF hållit en relativt jämn nivå där värdena befunnit sig mellan strax 

under 45 % och strax över 65 %.  

                                                             
101 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011. Sidan 19-20 

Figur 23. Sidendamast Figur 24. Eldstad (kakelugn) 
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3.10.3 Riddarsalen (rum 418) 

Riddarsalen ligger på övervåningen i byggnaden i slottets södra del, för planlösning se figur 25. Figur 

26, och 27 visar rummet interiört. Det finns fem stora fönster varav tre är riktade mot söder, de 

andra två vetter åt öst respektive väst. Ovanför dessa fönster finns mindre fönster närmast taket 

placerade på samma sätt som de stora fönstren. Ut från rummet leder fem dörrar. Det finns också tre 

tidigare håltagningar i väggen som nu är försatta. Riddarsalen värms vintertid upp med två 

radiatorer. Intilliggande rum värms inte. Under Riddarsalen ligger Kungssalen som också värms 

vintertid. Ovanför ligger vinden som precis som när det gäller Isabellkammaren är kall. Ingen eldstad 

eller motsvarande finns i Riddarsalen. 

 

Figur 25. Planlösning Riddarsalen (ej skalenlig) 

 

 

 
Figur 26. Riddarsalen södra väggen (pågående konservering av 
tapeter) 

Figur 27. Riddarsalen norra väggen (pågående konservering av 
tapeter) 
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Material  

De material som finns i Riddarsalen är:  

 Trä (golv, fönster) 

 Läder (tapeter/väggar) 

 Gips (tak) 

Förutom dessa fasta material finns löst hängande målningar med förgyllda ramar. 102  

Rekommenderade värden på temperatur för Riddarsalen är 25oC som max, samt RF mellan 40-60 %, 

detta enligt bilaga 6. 

Tidigare klimatrelaterade iakttagelser gällande Riddarsalen  

I och med undersökningar kring lädertapeten i Riddarsalen har klimatet här studerats på ett betydligt 

djupare plan än i övriga rum som behandlas i denna rapport. Nedan sammanfattas de seminarium 

som tidigare hållits inom ämnet.  

Seminarieanteckningar från 2007 

Innanfönster rekommenderas att de sätts in. Dörrar skall för test hållas stängda in till salen vilket bör 

hindra viss del av värmen att förvinna ut från rummet. Tilläggsisolering av vinden rekommenderas, 

dock bör värmen inte bli allt för hög i rummet då detta kan göra mer skada än nytta för lädret. Max 

25oC i rummet rekommenderas.103 

 

  

                                                             
102 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011.  
103 Hanes, Hélène. Anteckningar från seminarium på Salsta kring klimat och konservering av stofftapeter 22 november 2007: 

2008 
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Ytterligare anteckningar anger att mögel kan noteras på lädertapeten. Säker zon för värden på RF vid 

olika temperaturer redovisas i figur 28. Rekommendationer för RF är här max 70 %. Skyddsvärme 

vintertid rekommenderas, och att styrningen skall ske med hjälp av hygrostat. Sommartid då det lätt 

riskerar att bli för varmt med skyddsvärme föreslås eventuellt avfuktning som alternativ.104 

  

       Figur 28. Säker zon respektive riskzon för mögeltillväxt. 105 

 

Seminarieanteckningar från 2008 

Frågor som väcks handlar om möjlighet att ventilera Riddarsalen nattetid under sommarhalvåret. 

Detta skulle kunna göras om det går en skorstensstock i norra väggen i rummet som kan användas, 

frågan kring hur denna eventuella skorstensstock påverkar klimatet kommer också upp.  Riddarsalen 

i förhållande till andra rum i byggnaden är uppe för diskussion samt hur byggnadens 

lagringskapacitet (sett till värme?) ser ut. 

Isolering av vinden diskuteras som åtgärd för att undvika allt för stora klimatsvängningar. Ett antal 

mätpunkter är önskvärt för att se hur klimatet i riddarsalen ter sig i jämförelse med det på vinden. 

Jämnare klimat över tid är det som framför allt eftersträvas och diskussionen tar även upp frågan om 

hur nödvändigt det är att värma alls. Åtgärder som under dessa diskussioner skall vidtas är dels 

innerfönster i Riddarsalen samt eventuellt att öppna upp för infall av solljus vintertid vilket kan ge 

extra värme till rummet.106 Dock bör här noteras att inventarier kan vara känsliga när det gäller att 

utsättas för direkt solljus. 

Seminarieanteckningar från 2010 

                                                             
104

 Broström Tor. Angående inomhusklimat i Salsta slott: Högskolan på Gotland, Avdelningen för byggnadsvård, 2007.   
105 Broström Tor. Angående inomhusklimat i Salsta slott: Högskolan på Gotland, Avdelningen för byggnadsvård, 2007 
106 Sohlman, Ylva. ANTECKNINGAR från SEMINARIUM kring stofflädertapeterna i Riddarsalen21-22 oktober 2008: 2008 
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För Riddarsalen har redan mycket energi lagts på efterforskningar kring klimatet i samband med 

undersökning kring lädertapeterna, deras värde och behov. Här har bästa åtgärd konstaterats vara 

skyddsvärme samt gardiner för fönstren för att hindra allt för stark solinstrålning samt dess tätande 

verkan. Ytterligare tätning av fönster föreslås för att stabilisera RF ytterligare.107 

Klimatdata 

Då klimatdata för Riddarsalen studeras bör medvetenhet finnas om att: 

 Det finns många mätpunkter i Riddarsalen, det är därför viktigt att veta vilken mätpunkt som 

studeras och varför just den har valts för en jämförelse. Stora skillnader i klimatet kan uppstå 

beroende på var mätningen sker i ett så pass stort rum. 

 Under senare tid har konservering av lädertapeter i rummet gjorts. Detta innebär att rummet 

använts återkommande i intervall både sommar- och vintertid. Detta kan märkas i klimatdata 

dels genom fukttillskott som ger högre värde på RF än normalt, dels genom att sensorer 

flyttas i samband med flytting av tapetpartier. 

 Skyddsvärme används i rummet vintertid, mätdata som finns att tillgå är därför utifrån att 

skyddsvärme bidrar till temperaturen under vissa delar av året. 

Årsåterkommande klimatdata 

Temperaturen i Riddarsalen understiger varje vinter 0oC under en period. Den tycks dock sällan 

överstiga rekommenderade 25oC på sommaren, och det har blivit lägre temperaturer de senaste 

varma perioderna. Detta bör innebära att sett till temperaturen är det värden som är helt ok och inte 

bör ligga i fokus. Speciellt om man ser till tidigare seminarium från 2007. 

RF överstiger ofta 70 % under höstarna, ibland även 75 % vilket inte är bra med tanke på 

rekommenderade 60 %. RF understiger sällan 40 % med undantag för vinter/vår 2013. 

3.10.4 Slottskapellet (rum 431) 

På övervåningen ligger också det fjärde och sista rum som undersöks i denna rapport, rummets 

planlösning redovisas i figur 29 och rummets interiör syns i figur 30 och 31. Slottskapellet ligger i 

slottets västra flygel med fyra fönster som vetter mot väst och tre mot öst. En enda dörr leder ut från 

rummet till angränsande rum. Tre av rummets sidor ligger i direkt kontakt med utemiljön medan den 

fjärde väggen mot söder vetter in mot ett angränsande rum. Slottskapellet värms vintertid upp av två 

stycken radiatorer, angränsande rum värms inte. Ovanför kapellet finns vinden som är ouppvärmd. 

Under rummet ligger ett rum som också värms vintertid. I Slottskapellet finns inte tillgång till eldstad. 

                                                             
107 Legg, Linda; Sohlman Ylva. Anteckningar från seminarium kring stofflädertapeterna i Riddarsalen den 2 mars 2010: 2010 
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Figur 29. Planlösning Slottskapellet (ej skalenlig) 

 

 

Material  

De material som finns i Slottskapellet är:  

 Trä (golv, taklist, dörr, till viss del målat) 

 Puts (tak och väggar, målat) 

 Målningar på duk 

 Etsningar 

Figur 30. Slottskapellet norra väggen Figur31. Slottskapellet södra och västra 
väggen 
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Förutom dessa material finns bänkrader i målat och omålat trä samt altare i trä, målat och förgyllt.108 

Målvärden på RF är 40-60 % för Slottskapellet, några temperaturer finns inte angivna i bilaga 6.  

Klimatdata 

Då klimatdata för Slottskapellet studeras bör medvetenhet finnas om att: 

 Rummet värms med skyddsvärme och skall liksom andra rum studeras utifrån detta 

utgångsläge med tanke på vilka temperaturer som uppnås. 

 Slottskapellet är ett rum med många ytterväggar, och sensorer som sitter utplacerade i olika 

delar av rummet kan visa mycket olika värden beroende på dess placering. 

Temperaturen går inte långt över 25oC på somrarna, och de senaste två somrarna har varit svalare än 

övriga enligt klimatdata i bilaga 16. Temperaturen understiger genomgående varje vinter 0oC. I och 

med att inga minimum eller maximumvärden angetts kan temperaturen i sig anses som relativt 

oviktig och värdena bör alltså vara ok. I princip varje höst stiger RF upp till någonstans mellan 70-80 

%, dock understigs sällan 40 % vilket är positivt. Detta ger en anledning att hålla temperaturen på en 

något högre nivå vintertid än vad som görs nu, alternativt då temperaturen inte har så stor 

betydelse, hålla fuktnivån lägre.   

3.11 Förutsättningar 
I en byggnad som Salsta slott finns det flera faktorer att ta hänsyn till som kan påverka det slutliga 

valet av klimatstyrningsmetod. De som studeras i denna rapport presenteras kort nedan och vilka 

förutsättningar som gäller för just den här byggnaden. 

3.11.1 Ekonomi 

Då Salsta slott förvaltas av SFV är det också de som avgör hur de ekonomiska tillgångarna ser ut.  

Den budget som finns att tillgå för fastigheten skall räcka till att både tillgängliggöra och bevara 

kulturarvet. Prioriteras gör sedan sådant som kan innebära risk och skador, och sådant som berörs av 

myndighetskrav. Energibesparande åtgärder och liknande kan också prioriteras men skall gärna ge 

avkastning inom en överskådlig tid. Detta innebär att valet av åtgärder för inomhusklimatet på Salsta 

också bör ske utefter att de skall återbetala sig och inte enbart gynna inomhusklimatet som 

sådant.109 

3.11.2 Installation 

Då Salsta slott är ett statligt byggnadsminne innebär det att installationsmöjligheterna är 

begränsade. Åverkan på golv, väggar eller tak kan i princip uteslutas som alternativ. Skorstenar och 

öppna spisar i flera rum utgör i många fall tillgängliga och outnyttjade utrymmen för att kunna 

installera någon form av klimatsystem. Mycket viktigt vi övervägande av en installation är att ta 

hänsyn till gällande regelverk. 

                                                             
108 Statens fastighetsverk. 001 Slottet, del av vårdprogram för Salsta slott, C352:2011.  
109 Werner, Michael; fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk. E-post 2013-07-10. 
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3.11.3 Drift 

Driften och skötseln på Salsta sköts av SFV:s förvaltningstekniker. Att underlätta arbetet med drift 

och underhåll har sina fördelar. Tid kan sparas, riskerna för att underhåll uteblir eller utförs felaktigt 

minskar och riskfyllda arbetssituationer kan undvikas.  

3.11.4 Energi och miljö 

Energi och miljöarbetet sker utifrån SFV:s direktiv som kan läsas mer om under rubrik 2.3.1 

Hållbarhet, miljö, energi.  
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4 Analys och slutsats 
Utifrån de tre frågeställningar som ställts i denna rapport sker analys av den teori och empiri som 

tagits fram i arbetet. Som kan läsas i de första kapitlen av rapporten finns det bestämmelser gällande 

byggnader av den typ som studerats. SFV:s uppdrag i kombination med gällande lagar gör att det för 

Salsta slott finns skyddsföreskrifter, mål och vårdkrav att ta hänsyn till i och med att Salsta slott är ett 

statligt byggnadsminne. Detta utgör grunden till vad som är möjligt eller inte möjligt att göra åt 

inomhusklimatet i ett statligt byggnadsminne. Begränsningarna i detta är att bästa möjliga klimat 

kanske inte alltid kan åstadkommas. Men möjligheterna att bevara kulturarvet i ett skick där inga 

värden går förlorade blir mycket större genom regleringarna, och de uppfyller därför en viktig 

funktion. 

4.1 Material och inomhusklimat 
Den första frågeställningen behandlar hur material påverkas av inomhusklimatet där RF och 

temperatur är av stor betydelse. I avsnitt 2.3 Inomhusklimat framgår att mycket kan hända då 

fuktförhållanden förändras eller påverkas på olika sätt. RF beror av temperaturen i och med att 

temperaturen avgör vilken mättnadsånghalt luften har. Inomhusklimatet bestäms av utomhusklimat, 

omgivande miljö och förutsättningar inne i byggnaden. Salsta slott har en lång historia, förändringar i 

byggnaden listas under rubrik 3.1 Historia. Förändringarna har både betydelse i och med att klimatet 

ändrats tillfälligt, samt att förutsättningarna för inomhusklimatet ändrats permanent i och med till 

exempel ombyggnad eller sjösänkning. Även slottets omgivningar och läge i landskapet liksom de 

evenemang som hålls i slottet ger påverkan på inomhusklimatet. 

I kapitel 2.4 Fukt i rörelse förklaras att material kan ta upp eller avge fukt beroende på hur 

förhållandet mellan materialets fuktkvot och omgivande RF ser ut. Beroende på vilket material det 

handlar om är olika värden på temperatur och RF att föredra, och konsekvenserna för material på 

grund av ogynnsamt inneklimat skiljer sig, detta behandlas i kapitel 2.5 Material. För trä, målningar 

på duk, läder och förgyllning gäller att olämpliga klimatförhållanden kan ge deformationer, 

sprickbildning eller mögeltillväxt. Textil drabbas istället av missfärgning och sprödhet.  Under rubrik 

3.10 Studie av rum påvisas vilka material och särskilda förutsättningar som gäller för de rum som 

studerats. Alla rummen innehåller föremål och interiör som bör skyddas, till exempel målningar, 

stofflädertapeter, textilier och träinredning.   

Det generellt önskvärda inomhusklimat i känsliga miljöer är en temperatur över 0oC och under 25oC, 

samt RF mellan 35-65 %. På Salsta slott anges önskvärda värden på inomhusklimatet i bilaga 6. De 

faktiska värdena i nuläget går att se i ett antal bilagor som hänvisas till under rubrik 3.9 Klimatdata. I 

kapitel 3.10 Studie av rum konstateras att alla studerade rum har värden på temperatur eller RF som 

inte uppfyller dessa önskemål helt och hållet. 

4.2 Metoder 
Den andra frågeställningen som besvaras behandlar metoder som kan användas för att förbättra 

inomhusklimatet i ett byggnadsminne. Det finns tre tänkbara metoder för att styra inomhusklimatet: 

skyddsvärme, avfuktning och fuktstyrd ventilation, som det står mer om i kapitel 2.7 Metod. 

Skyddsvärme innebär att värme tillförs rummet för att på så sätt sänka nivån på RF. Avfuktning 

innebär att luften avfuktas och på så vis ger lägre ånghalt som i sin tur ger lägre RF. Fuktstyrd 

ventilation utnyttjar uteluften för att ta in luft med lägre ånghalt och kan på så vis sänka värdet på RF 

inne. För att välja lämplig metod på Salsta slott måste de rum där klimatåtgärder eventuellt skulle 
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kunna bli aktuella studeras, detta görs i kapitel 3.10 Studie av rum där grundförutsättningarna i varje 

rum presenteras. Frågor som är aktuella att ställa sig är till exempel vad det finns för tillgångar som 

möjliggör installationer, vad som bör undvikas, och om ett behov av förändring över huvud taget 

finns. 

4.2.1 Förutsättningar rum 

För de rum som har studeras sammanställs nedan i tabell 1 vilka förutsättningar varje rum har och 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. De värden som är angivna i tabell 1 är endast uppskattade utifrån 

diagram i bilaga 12-26. Detta innebär att vissa högsta respektive lägsta värden som anges för till 

exempel RF kanske endast uppstått vid enstaka tillfälle och inte regelbundet. Därför bör jämförelse 

göras med diagram innan slutsatser kring rummens status vad det gäller temperatur och RF dras. 

Tabell 1. Jämförelse rum 

Rum Kungssalen Isabellkammaren Riddarsalen Slottskapellet 

Rekommenderad 
temperatur       

(T, oC) 

0 < T 3 < T < 18 0 < T 0 < T 

Lägsta uppmätta 
temperatur 

(T, oC) ca 

  -1 < T < 5 -10 < T < 0 -5 < T < 0 -10 < T < 0 

Högsta uppmätta 
temperatur 

(T, oC) ca 

22 < T < 27 20 < T < 25 20 < T < 30 20 < T < 30 

Rekommenderat 
RF (%) 

40 < RF < 60 40 < RF < 60 40 < RF < 60 40 < RF < 60 

Lägsta uppmätta 
RF (%) ca 

30 < RF < 40 43 < RF 47 < 40 < RF < 45 40 < RF < 50 

Högsta uppmätta 
RF (%) ca 

55 < RF < 75 60 < RF < 70 70 < RF < 80 65 < RF < 80 

Nuvarande antal 
radiatorer 

1 1 2 2 

Skillnad sensorer 
sommar  

Liten, mer 
varierande 
värden vid 
yttervägg. 

  
Någon skillnad 
beroende på 

placering. 

Något varmare 
vid hög placering 

mot låg, lägre 
värde på RF vid 
hög placering. 

Skillnad sensorer 
vinter 

Några grader 
varmare och 
lägre RF vid 
innervägg. 

  

Några graders 
skillnad och 
skillnad i RF 
beroende på 

placering. 

Några grader 
varmare och 

lägre RF vid hög 
placering. 

Väderstreck 
yttervägg 

Syd Öst Syd Väst, norr, öst 
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Rum Kungssalen Isabellkammaren Riddarsalen Slottskapellet 

Våning Huvudvåningen Övervåningen Övervåningen Övervåningen 

Uppvärmt rum 
ovanför 

Ja Nej Nej Nej 

Uppvärmt rum 
nedanför 

Ja Nej Ja Nej 

Uppvärmda 
omgivande rum 

311 och 320  Nej Nej Nej 

Användning 
Uthyrning för 
evenemang. 

Visningar 
Visningar (och 

konservering av 
lädertapeter) 

Visningar 

Inredning 
Tillfällig (ej 

klimatkänslig). 

Permanent, 
historisk 

(klimatkänslig). 
Ingen 

Fast träinredning 
(klimatkänslig). 

Övrigt 
Flera stora 

målningar på 
väggarna 

Sidendamast på 
väggarna. 

Lädertapeter 
täcker rummets 

väggar. 
  

 

4.3 Jämförelse av metoder 
Sista frågeställningen tar upp frågan om hur de olika metoderna kan värderas utifrån olika faktorer. 

Metoderna kan jämföras översiktligt gentemot varandra, men för att kunna utvärdera dessa helt i 

enlighet med uppställd frågeställning är det viktigt att känna till förutsättningarna för den miljö där 

de skall användas. Därefter kan en mer djupgående analys göras. I tabell 2 ses en generell översikt 

över tidigare nämnda fakta. Utgångspunkten här är från att skyddsvärme åstadkoms med hjälp av 

konvektorer/radiatorer då denna metod är mest skonsam för en känslig miljö. Avfuktning sker 

genom sorptionsavfuktning då det lämpar sig bäst med tanke på temperaturförhållanden. 
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Tabell 2. Jämförelse mellan metoder. Kursiv stil är klart negativa aspekter, fetstilt klart positiva aspekter med metoden. 

METOD Skyddsvärme Avfuktning Styrd ventilation 

Ekonomi och energi 

 Mycket värme kan 
behövas för att hela 
rummet skall uppnå 
önskade värden på 
RF. 

 Svårt att sänka RF 
sommartid utan att 
behöva höja värmen i 
rummet över 
lämpliga 
temperaturer.                      

 Bra alternativ om 
komfortvärme ändå 
skall finnas i 
rummet. 

 Kostnadseffektivt 
relativt skyddsvärme 
om avfuktningsbehovet 
är stort.   

 Håller relativt länge, 20 
år. 

 Flera funktioner i en, 
avfuktning samt 
möjlighet till 
temperaturreglering. 

 Billigaste alternativet 
sett till kostnad och 
energi i jämförelse 
med övriga metoder. 

Installation och påverkan 
på byggnad 

 Enkelt och 
okomplicerat att 
installera. (redan 
installerat på Salsta)                                

 Ingen direkt åverkan 
på byggnaden görs 
bortsett från 
eventuella indrag av 
el. 

 Mycket elkablar som 
kan innebära ökad 
brandrisk. 

 Installationen kräver 
utlopp för fukt samt 
någon form av system 
för spridning av avfuktad 
luft.  

 Mer eller mindre 
åverkan på byggnad sker 
i och med installationer. 

 Installation behöver 
ske på sätt så att 
uteluft kan tas in och 
inneluft transporteras 
ut.  

 Mer eller mindre 
åverkan på byggnad 
sker i och med 
installationer. 

Drift 

 Inget krävande 
underhåll.  

 Eventuell flytt av 
radiatorer om 
skyddsvärme endast 
tillämpas vintertid.        

 Lätt att flytta och 
omplacera 
radiatorer efter 
behov. 

 Slarv med rengöring kan 
gynna mögeltillväxt i 
systemet och orsaka 
lukt. 

 Inget flyttande av 
installationer om de är 
fast monterade. 

 Svårt att placera om 
systemet och 
installationer vid behov. 

 Inget flyttande av 
installationer om de 
är fast monterade. 

 Svårt att placera om 
systemet och 
installationer vid 
behov. 

Övrigt 

 Enda systemet som 
ger full möjlighet att 
reglera 
temperaturen. 

 Ger avfuktning oavsett 
temperatur.                                               

 Snabb avfuktning i 
förhållande till 
skyddsvärme. 

 Ingen möjlighet att 
kontrollera 
temperaturen. 

 Svårt att styra 
inomhusklimat utan 
gynnsamma 
förhållanden ute. 

 Fungerar inte särskilt 
väl om strikta 
gränsvärden på 
temperatur och RF 
finns. 



 
 

46 
 

Metod Skyddsvärme Avfuktning Styrd ventilation 

Rum där metoden kan 
lämpa sig 

 Rum som används i 
andra syften och 
ändå värms med 
jämna mellanrum. 

 Rum med material 
som kräver viss 
värme vintertid. 

 Rum utan restriktioner 
för temperatur. 

 Rum som är svåra att 
värma men behöver 
lägre värden på RF. 

 Rum med eldstad eller 
lämplig utledningsväg 
för fukt. 

 Rum som är naturligt 
varmare än ute 
vintertid. 

 Rum där sänkning av 
RF behövs och en 
temperatursänkning 
inte gör skada. 

 Rum utan restriktioner 
för temperatur. 

 

4.3.1 Kombinera metoder 

Metoderna går att kombinera på så sätt att två system kan finnas installerade i byggnaden eller 

rummet och det system som fungerar bäst under rådande förhållanden används. Det vill säga till 

exempel skyddsvärme och avfuktning kan kombineras genom att skyddsvärme sätts in under den 

kallaste perioden under vintern, och då hålls avfuktningssystemet avstängt. Under resterande delar 

av året kan istället avfuktningssystemet användas då inte värme behövs.   
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5 Diskussion 
Diskussionen behandlar två områden, dels resultatet och de slutsatser som kan dras av detta, dels 

rapporten som projektet som sådant. 

5.1 Inomhusklimat 
Om Salsta slott inte hade haft skyddsvärme vintertid hade troligtvis inomhusklimatet blivit mer likt 

utomhusklimatet vilket inte ger gynnsamma förhållanden, en metod för att anpassa inomhusklimatet 

behövs. Beroende på hur nuvarande förhållanden ser ut i respektive rum lämpar sig olika metoder 

olika väl. 

I Kungssalen är temperaturen acceptabel medan RF ibland är något hög. I Isabellkammaren är 

temperaturen för låg vintertid och för hög sommartid, RF överstiger rekommenderade värden under 

höst och vinter. I Riddarsalen och Slottskapellet är temperaturen för låg vintertid medan RF under 

höst och vinter är relativt hög i jämförelse med rekommenderade värden. Detta leder till slutsatsen 

att arbetet i Kungssalen bör inriktas på att bevara nuvarande förhållanden. I de andra tre rummen 

behövs sänkning av RF de perioder då det är för högt, sätt att åstadkomma denna sänkning kan vara 

genom höjning av temperaturen (skyddsvärme) eller sänkning av fuktinnehållet i luften (avfuktning 

eller ventilation). 

5.1.1 Metoder i rum 

För de rum som har studerats kan metoderna lämpa sig olika bra. Skyddsvärme, avfuktning och 

ventilation utvärderas i förhållande till de olika rummen nedan. Värt att nämnas i detta sammanhang 

är också vikten av att göra en ekonomisk utvärdering genom till exempel LCC-kalkyl över metoder 

innan några beslut tas vad det gäller val av metod. 

Skyddsvärme 

Skyddsvärme skulle kunna fungera fortsatt bra i Kungssalen medan övriga rum kräver betydligt mer 

värme och energi för att det skall vara möjligt att uppnå önskad effekt genom denna metod. Detta 

skulle innebära ökade kostnader mot nuläget. Installationen är i detta fall enkel och billig då den 

redan är gjord i slottet. Skyddsvärmen skulle innebära ekonomiska fördelar om komfortvärme 

samtidigt behövs i rummet vid vissa tillfällen.  

Avfuktning 

Avfuktingen har fördelen att kunna hålla fuktnivån jämn oberoende av temperatur. Med avfuktning 

blir rummet kallare än med skyddsvärme om ingen tillförsel av värme sker på annat sätt. Detta är 

viktigt att ta hänsyn till om det finns temperaturkänsliga material i rummet, som till exempel i fallet 

med Isabellkammaren. 

Utledning av fuktig luft kan lösas genom håltagning i fönster eller genom att placera avfuktaren på 

vinden och utnyttja eventuella eldstäder som kanaler för att leda luften upp till vinden. Detta gör att 

det ur estetisk synvinkel kan vara svårare att hitta lämpliga lösningar för installation av avfuktare, och 

möjligheten till en installationslösning som drar nytta av eldstäder finns endast i Kungssalen och 

Isabellkammaren. Avfuktning som metod bör kunna lämpa sig i samtliga rum, dock bör i så fall en 

avvägning mot behovet av högre temperaturer göras. 

Fuktstyrd ventilation  



 
 

48 
 

Installation sker under samma förutsättningar som avfuktning. Genom ventilation kommer 

inomhustemperaturen bli mer lik utomhustemperaturen och fukthalten i luften bli lika uteluften eller 

lägre. Störst effekt och avfuktning uppstår när ett redan varmt rum ventileras vilket gör systemet 

mindre effektivt i en kall slottsbyggnad. Av de rum som studerats är Kungssalen det som skulle kunna 

lämpa sig bäst för ventilation då temperaturen där är relativt hög i jämförelse med övriga rum. I och 

med att de andra rummen har låga temperaturer vintertid redan i nuläget så skulle ventilation som 

metod troligt inte ha lika märkbara effekter på inomhusklimatet. 

5.1.2 Mätvärden 

Skillnad i mätvärden uppstår beroende på var i rummet en sensor är placerad, slutsats av detta blir 

att olika klimatförhållanden kan råda på olika platser i ett och samma rum, samt att detta bör hållas i 

åtanke då mätningar på klimatet görs. Klimatet närmast ytterägg är mer instabilt än vid innervägg 

vilket skapar sämre förutsättningar för bevarande. Varmare temperatur och högre RF erhålls på 

högre nivåer i rum som värms, vilket innebär ett gynnsammare klimat vid takhöjd än i golvnivå. 

Skillnader finns också mellan rum beroende på våning. Slutsatser som kan dras av detta är att de rum 

som ligger på huvudvåningen har en fördel i och med att bottenplan i slottet är varmare än övriga 

våningar. På huvudvåningen är det då troligen lättare att uppnå och bibehålla en önskad temperatur, 

samt också att med hjälp av lite extra värme få ner RF på en lämplig nivå. I ett rum som ligger på övre 

våningen är det svårare att få både en jämn och tillräckligt hög temperatur, närheten till den kalla 

vinden är en trolig orsak. Har rummet många väggar som är i direkt kontakt med utomhusluften 

försvåras uppvärmningen ytterligare. Samtidigt får inte förglömmas att värmen som stiger upp till 

vinden gör viss nytta, då även materialen på vindsvåningen mår sämre av allt för höga värden på RF. 

Detta gäller även i de fall där omgivande rum drar nytta av den värme som kommer från ett 

uppvärmt rum, att ändra metod för att komma till rätta med klimatet i ett rum påverkar även 

intilliggande rum. 

5.2 Är slutsatsen generell? 
Undersökningen som har gjorts är framför allt inriktad på förhållanden likt de på Salsta slott. 

Jämförelse har gjorts med Skoklosters slott, som har liknande förutsättningar. I rapporten 

konstateras att förutsättningarna är väldigt avgörande för klimatet och vilken metod som kan vara 

lämplig vilket gör att de slutsatser som kunnat dras i analysen av denna rapport inte nödvändigtvis 

hade blivit desamma i en annan byggnad trots liknande grundförutsättningar.  

Detta medför att det för varje ny byggnad där ett klimatsystem skall sättas in behövs det göras en ny 

utvärdering av just den byggnaden. Det kan vara svårt att skapa en generell mall för hur klimatsystem 

skall väljas. Däremot kan samlad kunskap från flera undersökningar likt den som gjorts i denna 

rapport (och som kanske då täcker in fler faktorer och kanske även behandlar vissa områden på ett 

djupare plan)resultera i en bild av vilken metod som bör lämpa sig i en viss typ av rum eller byggnad. 

Med sådan generell kunskap skulle det bli lättare att avgöra vilka hinder och möjligheter som finns 

med respektive metod.  

5.2.1 Salsta slott och Skoklosters slott 

Jämförelsen mellan de två slotten fungerar bra i det här sammanhanget, men då det ännu inte 

framkommit några direkta resultat av de försök som görs på Skoklosters slott så bör en ny jämförelse 

egentligen göras då försöket på Skoklosters slott är färdigt. Då kan metoderna lättare utvärderas, och 

jämföras med det som denna rapport tar upp. Framför allt så kommer försöket på Skoklosters slott 
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att ge en ytterligare dimension till det hela då det blir tydligt vad som verkligen händer då en metod 

sätts in, något som är svårt att avgöra genom endast teoretiskt material.  

5.3 Vad händer utan värme? 
En fråga som flera gånger känts aktuell under det här projektet är hur förhållandena sett ut utan 

någon skyddsvärme. De klimatdata som finns tillgängliga är under vintertid uppmätta då 

skyddsvärme använts. Det är därför svårt att veta hur mycket nytta skyddsvärmen gör idag. Och 

framför allt – skulle en annan metod föreslås innebär det att skyddsvärmen eventuellt tas bort vilket 

medför konsekvenser för inomhusklimatet. 

Skyddsvärme som metod är den som ter sig säkrast på Salsta slott i nuläget med tanke på att det är 

känt vilka värden på RF som uppnås och vilken temperaturen blir. Att ändra metod skulle på flera sätt 

innebära en risk, speciellt som de andra metoderna inte innebär någon som helst värmetillförsel. 

Sedan kan diskuteras om det är lämpligt att använda samma metod i hela slottet som fallet är nu. I 

Kungssalen faller det sig eventuellt så att det är lämpligare att ha skyddsvärme medan Riddarsalen 

kanske kunde ha bättre förutsättningar för bra klimat med avfuktning. Frågan blir i så fall om en 

sådan lösning skulle fungera, och vilka konsekvenser det skulle ha för klimatet i de båda rummen, 

något som inte har studerats närmare i denna rapport men skulle vara av värde att ta reda på.   

5.4 Vidare studier 
Under projektets gång har en del sidospår och frågor dykt upp som inte berörs i den här rapporten 

men som ändå är relevanta att studera i samband med att metoder studeras om det blir aktuellt att 

prova något annat. 

5.4.1 Skolklosters slott 

Skoklosters slott och utfallet av försöket med metoder där bör undersökas ytterligare, förslagsvis då 

det projektet är färdigt år 2015. Därigenom kan information fås om det finns hinder, svårigheter eller 

fördelar med metoderna som ingen tidigare tänkt på. 

5.4.2 Skadedjur 

Skadedjur är en viktig faktor när det kommer till nedbrytning av material. Detta har inte nämnts i 

någon större utsträckning i denna rapport. Att utreda vilka konsekvenser de olika metoderan kan ha 

för förekomsten av skadedjur är viktigt då det inte är önskvärt att åstadkomma ett extra gynnsamt 

klimat för dess organismer. 

5.4.3 Rummens påverkan på varandra 

Att rummen troligtvis påverkar varandra har redan konstaterats, men ytterligare studier rörande 

detta samt i vilken utsträckning det sker vore intressant. Detta är av intresse både ur ett ekonomiskt 

perspektiv (att ingen ”eldning för kråkorna” sker) och ur bevarandeperspektiv (vad händer med 

intilliggande rum om värme byts mot avfuktning? Hur mycket påverkas materialen på vinden av 

uppvärmningen av rummen nedanför?) Detta är viktiga frågor i och med att insatser för klimatet som 

görs i ett rum kan påverka hela byggnaden både i positiv och negativ riktning. 
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Bilaga 2 – Planlösning Salsta slott  

Innehåller följande: 

Plan 1, Källare 

Plan 2, Bottenvåning 

Plan 3, Huvudvåning 

Plan 4, Övervåning 

Plan 5, Entresolvåning, Hönshimlen 

Plan 6, Vindsvåning 

Material tillhandahållet av Ylva Sohlman, Gyllenpalm och Sohlman Arkitekter AB 















Bilaga 3 – Planlösning med utplacering av radiatorer 

Innehåller följande: 

Planlösningar för slottets alla våningar 

Markeringar (orange) för var radiatorer är utplacerade vintertid 

Markeringar (röd) för stängda dörrar 

Markeringar (grön) för öppna dörrar 

Material tillhandahållet av Ylva Sohlman, Gyllenpalm och Sohlman Arkitekter AB 
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Bilaga 4 – Planlösning med utplacering av sensorer 

Innehåller följande: 

Planlösningar för slottets alla våningar 

Markeringar (orange) för var sensorer är utplacerade 

Material tillhandahållet av Ylva Sohlman, Gyllenpalm och Sohlman Arkitekter AB 
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Bilaga 5 – Lista över sensorer 

De sensorer som används för mätningar av klimatdata för denna rapport listas nedan. 

Meter över golvet förkortat till mög. 

0E780F24:0 000 Utomhus öster om entré 

0E3C01BF:0 306 Rum. 1,4 mög 

0E3C0029:0 310 Kungssalen, innervägg. 2,4 mög 

0E3C015A:0 310 Kungssalen, yttervägg 2,4 mög 

0E3C0030:0 314 Rum, på skåp mot norrvägg. 2,2 mög 

0E3C0084:0 409 Isabellkammaren. 1,6 mög 

0E3C0011:0 418 Riddarsalen, innervägg vid tak. 5,5 mög 

0E7805F7:0 418 Riddarsalen, tak. Ca 6,5 mög 

0E3C0035:0 418 Riddarsalen, vägg mot öst bakom tapet. 4,0 mög 

0E3C0033:0 418 Riddarsalen, vägg mot väst. 4,0 mög 

0E3C00D4:0 418 Riddarsalen, yttervägg bakom tapet. 4,5 mög 

0E3C0155:0 418 Riddarsalen, yttervägg framför tapet. 4,5 mög 

0E3C013A:0 418 Riddarsalen, yttervägg vid tak. 5,5 mög 

0E3C01C0:0 431 Slottskapell, på kornisch ovanför altartavla. 4,1 mög 

0E3C0130:0 431 Slottskapell, på kornisch vid fast givare. 4,1 mög 

0E3C00F5:0 431 Slottskapell, under bänk mot östfasad. 0,4 mög 

0E3C015D:0 431 Slottskapell, under bänk mot västfasad. 0,4 mög 

0E3C011C:0 431 Slottskapell, under predikstol. 0,9 mög 

0E780488:0 600 Vind ovan Riddarsalen. 0 mög 

0E3C014E:0 600 Vind öst. 1,7 mög 

0E3C0079:0 600 Vind väst. 1,7 mög 
 



Bilaga 6 – PM-förslag till gränsvärden för klimatstyrning 

Material tillhandahållet av Ylva Sohlman, Gyllenpalm och Sohlman Arkitekter AB  



Bilaga 7- Skyddsföreskrifter  

Hämtat från Vårdprogram för Salsta slott 2007 



Bilaga 8 - Mollierdiagram  



Bilaga 9 -  Flödesschema  

Tillhandahållet av Magnus Wessberg, Uppsala universitet. Referens Tor Broström, Uppsala 

universitet. 
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Bilaga 10 – Studiebesök Skoklosters slott  

Bakgrund och syfte 
Studiebesöket gjordes den 11 juni 2013 på Skoklosters slott. Medverkande vid studiebesöket var Lars 

Hulth, konsult hos Ramböll samt Lotta Lindley, slottsfogde på Skoklosters slott. 

Studiebesöket gjordes i syfte att ta reda på mer om de tre metoder som prövas för att styra 

inomhusklimatet på Skoklosters slott. Kunskap från detta projekt skulle sedan kunna bli användbar 

på bland annat Salsta slott. 

Skoklosters slott 
Skoklosters slott förvaltas av Statens fastighetsverk och hyrs av Myndigheten livrustkammaren och 

Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet. Skoklosters slott är beläget sydväst om Uppsala, 

och är uppfört i slutet av 1600-talet. Slottet har 77 rum fördelade på fyra våningar.1 Slottet innehåller 

flera samlingar med bland annat konst, böcker, möbler, textilier och vapen.2  

Byggnad och interiör 
Byggnaden är en tegelbyggnad med en grund av gråsten.3 I slottet finns ett stort antal inventarier och 

samlingar och därmed är materialen väldigt varierande och också behovet av skydd. 

Omgivning och förutsättningar 
Skoklosters slott ligger på en halvö i Mälaren nära Bålsta, slottets läge enligt figur 1 med närheten till 

vatten, skog och även öppna ytor som tillsammans skapar klimatförutsättningarna för den yttre 

miljön. 

                                                             
1 Statens fastighetsverk. Skoklosters slott, Uppsala. http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/skoklosters-slott-
uppsala/ (Hämtad 2013-06-24) 
2 Skoklosters slott. Utforska. Slottet och samlingarna. http://skoklostersslott.se/sv/utforska/slottet-samlingarna (Hämtad 
2013-06-24) 
3Statens fastighetsverk. Skoklosters slott, Uppsala. http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/skoklosters-slott-
uppsala/ (Hämtad 2013-06-24) 

Figur 1. Skoklosters slotts omgivningar. Pilen markerar 
slottsbyggnaden. Bild hämtad från www.eniro.se 

http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/skoklosters-slott-uppsala/
http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/skoklosters-slott-uppsala/
http://skoklostersslott.se/sv/utforska/slottet-samlingarna
http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/skoklosters-slott-uppsala/
http://www.sfv.se/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/skoklosters-slott-uppsala/


Projektet 
Projektet på Skoklosters slott är ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, Skoklosters slott och 

Högskolan på Gotland och kommer att pågå åren 2013-2015. I projektet eftersträvas en långsiktigt 

hållbar och energieffektiv lösning på klimatproblem med fukt och mögel. 

De tre metoder som testas är skyddsvärme med hjälp av elradiatorer, avfuktning, samt fuktstyrd 

ventilation.4 

Reglering av fukt och temperatur 
Med hjälp av mätare kan fukt och temperatur avläsas, varefter systemet går igång vid behov, i det 

här fallet när ett gränsvärde för gynnsamt klimat för mögeltillväxt uppmäts. 

Testrum och referensrum 
För projektet har flera rum använts, tre testrum samt ett referensrum. Testrummen kommer under 

projekttiden att prövas för varje metod, det vill säga att alla metoder prövas i alla rum för att det 

lättare skall gå att avgöra vilken metod som lämpar sig bäst. Referensrummet studeras för 

jämförelsen mot vad som skett i inomhusklimatet i en miljö där inga åtgärder vidtagits.  

Metoderna 
Fakta kring metoderna finns att läsa i rapporten som denna bilaga tillhör. Nedan redovisas bilder 

samt eventuell information specifik för Skoklosters slott. Flera av installationerna ser skrymmande ut 

i nuläget, men då projektet genomförs för att prova flera olika metoder i olika rum är det en fördel 

om installationerna går att förflytta istället för att vara mer permanent installerade. 

Avfuktning 

Avfuktningen sker genom sorptionsavfuktare där luft tas in i avfuktaren (figur 2), den torrare luften 

går sedan ut i rör i olika delar av rummet (figur 3) och den fuktiga luften blåses ut genom ett rör som 

har dragits ut genom en fönsterruta (figur 4). Mätutrustning som styr när systemet skall sätta igång 

är av typen hygrostat (figur 5).  

  

                                                             
4 Statens fastighetsverk. Klimatprojekt på Skokloster slott 2013-2015. 



 

  

Figur 4. Rör som går ut i rummet och fördelar den torra 
luften genom utblås. 

Figur 5. Den fuktiga luften släpps ut genom ett rör i 
fönstret.  

Figur 6. Hygrostat. 

Figur 2. Avfuktaren med luftintag 

Figur 3. Rörledning som för ut avfuktad luft i 
rummet från avfuktaren. 



Styrd ventilation 

Installationen av systemet för den styrda ventilationen liknar den för avfuktningen. Ett rör ut genom 

en fönsterruta (figur 11) för att kunna ta in eller ut luft samt rör inne i rummet med in-/utblås (figur 

8). Systemet kräver också en drivande fläkt (figur 9) samt mätare både inne och ute (figur 10). 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Ventilationskanal ut ur rummet. 
Mätare för utomhusklimatet syns även 
monterad ovanpå röret längst ut. 

Figur 8. Rördragningar inne i rummet. 

Figur 9. Fläkt för att driva systemet. Figur 10. Klimatmätare inomhus. 



Skyddsvärme 

Metoden med skyddsvärme prövas genom att radiatorer placeras ut i rummet (figur 12 och 13). Dess 

styrs genom mätningar av hygrostat och precis som tidigare nämnda system värmer radiatorerna 

endast då den relativa fuktigheten överstiger gränsvärden. 

 

 

          

 

 

 

 

 

Figur 12. Radiator. 

Figur 13. Flera radiatorer sprids ut i rummet. 
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Bilaga 18 – Klimatdata våningsskillnader 1 

2013-01-01 – 2013-01-31 och 2013-07-01 – 2013-07-30 

Kungssalen, Riddarsalen, Vinden, Utomhus 
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Bilaga 19 – Klimatdata våningsskillnader 2 

2013-01-01 – 2013-01-31 och 2013-07-01 – 2013-07-30 

Rum 306, Isabellkammaren, Vinden, Utomhus 

 

 

 

 

   

 

 

 

Vinter 

Sommar 



Bilaga 20 – Klimatdata våningsskillnader 3 

2013-01-01 – 2013-01-31 och 2013-07-01 – 2013-07-30 

Rum 314, Slottskapellet, Vinden, Utomhus 

 

 

 

 

   

 

 

 

Vinter 

Sommar 



Bilaga 21 – Klimatdata placering sensorer Kungssalen vinter 

2013-01-01 – 2013-01-31 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vinter temperatur 

Vinter RF 



Bilaga 22 – Klimatdata placering sensorer Kungssalen sommar 

2013-07-01 – 2013-07-30 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sommar temperatur 

Sommar RF 



Bilaga 23 – Klimatdata placering sensorer Riddarsalen vinter 

2013-01-01 – 2013-01-31 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vinter temperatur 

Vinter RF 



Bilaga 24 – Klimatdata placering sensorer Riddarsalen sommar 

2013-07-01 – 2013-07-30 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sommar temperatur 

Sommar RF 



Bilaga 25 – Klimatdata placering sensorer Slottskapellet vinter 

2013-01-01 – 2013-01-31 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vinter temperatur 

Vinter RF 



Bilaga 26 – Klimatdata placering sensorer Slottskapellet sommar 

2013-07-01 – 2013-07-30 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sommar temperatur 

Sommar RF 
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