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FORORD

Uppvärmning av äldre kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggna
der har länge varit föremål för forsknings- och utvecklingsarbete. Bakgrun
den är de omfattande skador som modem uppvämming har orsakat på oskatt
bara kulturhistoriska föremål och målningar i framför allt kyrkor.

Riksantikvarieämbetet gjorde 1990 en samlad studie av uppvärmningsproble- 
men och dittills framtagen kunskap. På grundval av denna studie höll ämbetet 
ett seminarium om uppvärmning av kyrkor våren 1991. Syftet med seminariet 
var att redovisa och diskutera senaste forsknings- och utredningsresultat samt 
att lyfta fram problem, lösningar och forskningsbehov. Deltagare i seminariet 
var en bred krets av konsulter, forskare, antikvarier, konservatorer och 
brukare, i första hand från Sverige men också från övriga nordiska länder.

Denna rapport från seminariet vänder sig till dess deltagare men också till 
fackmän som inte deltog i seminariet. Föredrag och diskussionsinlägg refe
reras i sammanfattad form. Framförda uppgifter och åsikter återges utan 
Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Beträffande avsnitten "Historik" 
och "Skador av uppvärmning" återges material som lämnades ut vid semina
riet utan föregående föredragning. Seminariet i sin helhet är dokumenterat i en 
bandinspelning som finns tillgänglig på Riksantikvarieämbetet

Seminariet gav en allsidig belysning av uppvärmningsfrågoma och en god 
grund för Riksantikvarieämbetets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete 
inom ämnesfältet. Underlagsmaterialet till seminariet bearbetas nu till en 
skrift. En litteraturinventering har påbörjats och myndighetsrekommendatio- 
ner för planering, projektering, drift och underhåll av uppvärmningsanlägg- 
ningar är under utarbetande. Program för rikstäckande skadeinventeringar 
planeras. Vidare pågår projekt om utveckling av strål värme och datorstyrd 
intermittent uppvärmning.

Förhoppningen är att seminarierapporten också skall vara av intresse för för
valtare, projektorer och granskare av uppvärmningsförslag samt för forskare.

Hans Ponnert
enhetschef
projektledare

Henrik Kjellberg 
ansvarig handläggare





INNEHÅLL

Förord

Historik................................................................................6

Skador av uppvärmning..................................................9

Materialegenskaper och skademekanismer.......... 12

Klimat och fysikaliska samband............................ 15

Människans krav på inomhusklimat...........................18

Klimatskärm och ventilation........................................20

Värmesystem.................................................................... 22

Planering, projektering, drift och underhåll..........26

Forskning, utvecklings- och anvisningsarbete. ...31

Bilagor:

Program för seminariet................................................38

Deltagarförteckning.......................................................39



Uppvärmning av gamla kyrkor - seminarium 1991

HISTORIK

Medeltiden

De medeltida kyrkorna saknade ursprungligen helt och hållet system för upp
värmning. Temperaturen inne följde utetemperaturen med årstidernas väx
lingar och med solen som enda värmekälla. Fönstren var mycket små och 
uppvärmningen av de tjocka väggarna i en stenkyrka gick långsamt. Upp till 
en månads fördröjning förekom, vilket innebar att vinterkylan stannade kvar 
inne när vårvärmen kom och sommarvärmen fanns kvar i kyrkan långt in på 
hösten. I träkyrkor, där väggarna inte kan lagra värme eller kyla på samma 
sätt, var temperaturen inne och ute mer lika året om.

Vid gudstjänster och andra tillfällen då kyrkan användes, kunde fyrfat eller 
värmebloss ge lite värme, liksom alla facklor och ljus. Människorna själva 
fungerade också som värmekällor. Den medeltida kyrkan saknade bänkkvar
ter och folk stod upp under mässorna och deltog ofta aktivt på olika sätt. 
Väggfasta bänkar fanns i många kyrkor, men på vintem var det troligen för 
kallt att sitta ner, om man inte hade fållar eller dynor med sig. Enligt samtida 
skildringar kunde prästen ha en björnfäll på golvet framför altaret för att inte 
frysa om fotterna.

Bostadshusen under medeltiden värmdes vanligen med öppna spisar, men 
stora kyrkrum var svåra att värma på det sättet. I sakristior och andra mindre 
utrymmen byggdes dock öppna spisar och många finns fortfarande kvar, t ex 
i Säters och Leksands kyrkor.

1700- och 1800-talen
Under 1700-talet utvecklades kakelugnen och järnkaminen. Kakelugnar var 
olämpliga för kyrkorum bl a eftersom de bygger på en långtidseffekt. Där
emot började järnkaminerna installeras i kyrkor under 1700-talet och de blev 
vanliga under större delen av 1800-talet. Kaminerna eldades med ved, men 
även kol och koks användes. De eldades bara inför förrättningar i kyrkan och 
i vanliga fall stod kyrkan ouppvärmd. Trots att kaminerna och deras rökrör 
blev mycket heta spreds värmen dåligt i kyrkorummet

För att förbättra värmespridningen utvecklades under 1800-talet den s k ka
loriferen. Den var i princip en kamin nedsänkt i golvet eller inbyggd i en vär
mekammare. Värmen från kaloriferen spreds genom luftströmmar som leddes 
genom kanaler i golv eller väggar. Luften cirkulerade enbart genom självdrag. 
Kaloriferen eldades ursprungligen med ved eller kol men det finns exempel 
på kaloriferer, som varit i bruk så länge att de senare försetts med brännare 
för oljeeldning. Med kaloriferanläggningar var det första gången möjligt att 
hålla kyrkorna kontinuerligt uppvärmda och anläggningar installerades i 
många kyrkor, speciellt i de större stadskyrkorna.

Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård
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Centralvärme
Under slutet av 1800-talet började centralvärmesystem att installeras i kyr
korna. De tidiga systemen värmdes med lågtrycksånga som sedan successivt 
ersattes av hett vatten. Systemen bestod av en panna, som eldades med ved, 
kol eller koks, senare med olja. Pannan placerades i ett separat utrymme vid 
eller under kyrkan. Ångan eller värmevattnet leddes via rörledningar till radia
torer eller kamrör, placerade längs ytterväggarna eller under bänkarna. Yttem
peraturen på rör och radiatorer blev vid ångvärmesystem över 100°C och med 
värmevatten 60-80°C i de tidiga systemen. Idag är lägre yttemperaturer van
liga.

De tidiga centralvärmesystemen var baserade på självcirkulation men så små
ningom installerades pumpar för att värmevattnet skulle cirkulera bättre. Cir- 
kulationspumpama innebar att pannans placering blev friare, den kunde till 
och med placeras i en annan byggnad. Pumparna påverkade även dimensio
nerna på rör och radiatorer. Centralvärmesystem med värmevatten är alltjämt 
ett av de vanligaste uppvärmnings-systemen, även vid nyinstallation. Enstaka 
ångvärmesystem är fortfarande i drift. På grund av frysrisken i systemen 
måste värmen hållas igång ständigt.

Efter andra världskriget, när oljan blev tillgänglig till acceptabla priser, bör
jade centralvärmeanläggningama successivt att förses med oljeeldning med 
eldningsautomatik. Detta gjorde systemen mer lättskötta och resulterade i 
ökade temperatumivåer i kyrkorna, så att temperaturen ofta konstant låg en 
bra bit över 20°C. Denna överuppvärmning kulminerade troligen på 1960-ta
let före "energikrisen" i böljan av 1970-talet.

Golvvärme är en variant av ett centralvärmesystem där istället för väggradia
torer rörslingor för värmevatten gjuts in i eller på annat sätt monteras i gol
ven. Golvvärmesystem förekommer ensamt eller i kombination med t ex 
väggradiatorer.

Elvärme
Under slutet av 1920-talet började man installera elektriskt uppvärmda radia
torer. De första installationerna bestod oftast av sandfyllda kamrörselement 
eller täljstenselement placerade under bänkarna eller längs väggarna. Radia
torerna kopplades ofta på i anslutning till förrättningarna och stängdes sedan 
av. När komfortkraven ökade efter kriget och elenergin var billig, började 
även de elektriska uppvärmningssystemen i våra kyrkor att vara påkopplade 
kontinuerligt. Yttemperaturen på äldre elradiatorer var ofta mycket hög och 
störande knäppningar i radiatorerna var vanliga Elektricitet är numera vanligt 
förekommande i många typer av värmesystem både som direktverkande och 
för uppvärmning av olika media, t ex vatten, olja etc. På senare år har strål- 
värme böljat utnyttjas i kyrkorna vanligen i form av eluppvärmda folier mon
terade under bänkarna och på bänkryggamas baksida. Bänkvärmare som 
bygger på strålvärmeprincipen förekommer också.

Luftvärme
Vid sidan av centralvärmesystemen och de direktverkande elsystemem har 
olika typer av luftvärmesystem förekommit. De gamla kaloriferema var luft- 
värmeanläggningar som byggde på självdragsprincipen. Senare anläggningar 
har kompletterats med fläktar för spridning av luften. De vanligaste anlägg-
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ningama i kyrkorna var först hetluftsaggregat (typ Termobloc och Velovent) 
som eldades med olja. De saknade filter och hade en relativt liten fläkt. Den 
heta luften blåstes antingen ut i kyrkorummet direkt via ett väggaller eller för
delades i kanaler i golvet till utlopp i bänkraderna eller på andra platser i kyr
kan. Aggregaten bullrade ganska mycket och måste därför placeras utanför 
kyrkorummet antingen i ett gammalt pannrum eller i en värmekammare. Luft
värmesystem förekommer fortfarande, men är idag oftast eluppvärmda.

Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård
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SKADOR AV UPPVÄRMNING

Äldre skador - den ouppvärmda kyrkan
De tidigare ouppvärmda kyrkorna var utsatta för skador både på byggnad och 
inredning. Det största problemet var att bemästra fukten. Golven och murarna 
var ofta mycket fuktiga och underhållet var många gånger eftersatt med tak- 
läckage m m som följd. Med fukten följde frostsprängningar, mögel, röta 
m m. Olika typer av insektsangrepp var också vanliga. Äldre träföremål i 
kyrkorna har ofta spår av tidigare insektsangrepp.

Mycket har också förstörts genom direkt vanvård, avsiktlig eller oavsiktlig. 
Mode och ideal har växlat genom århundradena och det gamla har slängts ut 
och ersatts med nytt när omständigheter och ekonomi har medgivit det. Det 
omvända har också förekommit, att äldre inventarier har återfunnits och tagits 
i bruk igen. Speciellt vanligt har detta varit under vårt eget århundrade.

Genom att vi varit förskonade från krig och genom att fattigdom motverkat 
förändringar har vi i Sverige bevarat fler medeltida bildverk än vad man gjort 
i andra länder. De medeltida skulpturerna och altarskåpen har också bevarats i 
mer oförvanskat skick hos oss än någon annanstans. Våra svenska kyrkor in
nehåller därför unika skatter av äldre träföremål som på bästa sätt måste beva
ras åt framtiden.

Uttorkning och nedsmutsning
Helt avgörande för bevarandet av äldre träföremål i våra kyrkor är inomhus- 
klimatet. I en ouppvärmd kyrka är den relativa luftfuktigheten alltid hög och 
varierar mycket litet över året. När kyrkan uppvärms ändras luftfuktigheten 
drastiskt och den varierar kraftigt över året. På vintern blir den mycket låg, 
med allvarliga uttorkningsskador som följd. Träet krymper och spricker, färg 
och förgyllning lossnar från underlaget, blåsor uppstår och färgen faller slut
ligen av. De senaste decenniernas uppvärmning har förorsakat förödande ska
dor på oersättliga kulturskatter.

Inventeringar gjorda av konservator Peter Tångeberg visar att 80-90% av de 
medeltida bemålade föremålen i kyrkorna i de inventerade regionerna är ska
dade. Skadefrekvensen är något lägre för yngre föremål.

Skadebilden är ungefär likartad över hela landet trots varierande klimat. De 
allvarligaste skadorna finns på träföremål bemålade på kritgrund. Denna typ 
av skador har uppkommit i huvudsak under 1900-talet i samband med infö
rande av effektiva värmeanläggningar som förändrat byggnadernas klimat 
från svalt och fuktigt till varmt och tont. Exempel finns på föremål som på 
detta sätt skadats och erfordrat konservering 6-7 gånger under 1900-talet.

Även kortvarig exponering i olämpligt klimat kan ge skador på träföremål. 
Detta kunde konstateras på Historiska museet när en befuktningsanläggning 
gick sönder under en helg och bemålade träföremål utsattes för låg relativ 
fuktighet, 30% istället för normala 50%, under begränsad tid innan anlägg
ningen hann lagas.

Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård
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Uttorkningen påverkar även kalkmåleriet på väggar och tak. Målningarna 
bleknar och kan i värsta fall flagna av. Den fuktvandring som uppvärmningen 
ger upphov till kan också ge skador, t ex saltutfällningar och vittringsskador 
i puts och murverk.

Uppvärmningen ger också ofta upphov till svärtning på väggar och i tak. 
Denna svärtning trodde man från böljan berodde enbart på sotet från de ved- 
eller koleldade kaminerna, men svärtning uppstår även med moderna upp- 
värmningssystem. Damm och smutspartiklar aktiveras av de varma elementen 
och avsätter sig på murverkets kalla ytor samt i anslutning till småsprickor i 
putsen i rummets övre delar - ju varmare värmeelementen är desto kraftigare 
blir svärtningen. Den innebär en estetisk skada genom att kyrkan blir mörk 
och smutsig. I kyrkor med målningar på väggar och tak har svärtningen i för
sta hand medfört skador i samband med rengöringen. En kalkmålning t ex tål 
endast ett mindre antal rengöringar eftersom en del av originalmåleriet för
svinner vid varje rengöring.

Uppvärmningen i våra kyrkor har även haft positiva effekter genom att fukten 
i byggnaderna minskat och därmed fuktskador som mögel och röta blivit 
färre.

Skador i samband med installationen

Förutom skador som beror på själva uppvärmningen av kyrkan, har också 
själva installationen av värmesystemen i många fall inneburit omfattande in
grepp i byggnaderna.

De tidiga järnkaminerna ställdes ofta in i kyrkan direkt på golvet efter det att 
ett par bänkar tagits bort och rökröret drogs upp synligt i kyrkorummet. In
greppen begränsades då kanske till ett hål genom taket. I vissa fall gjordes 
mer omfattande ombyggnader för att kaminen skulle kunna placeras i en nisch 
eller döljas på annat sätt.

Kaloriferema krävde omfattande ombyggnader för värmekammare och kanal
system. Dessutom byggdes skorstenarna ofta in i murverket, många gånger 
utan hänsyn till t ex kalkmålningar. Inhuggna rökgångar och tunga skorstenar 
har inte sällan skadat byggnadernas stomme.

Centralvärmesystemen krävde ordentliga pannrum och utrymmen för bränsle- 
förvaring. Eftersom systemen till att börja med baserade sig på självcirkula
tion lades pannrummet ofta under kyrkan. Detta gav upphov tül sättningsska- 
dor i många kyrkor. Ingreppen innebar i många fall också att arkeologiskt 
värdefulla marklager med gravar, rester av äldre murverk m m under kyrkan 
förstördes. Även rördragningar samt placering av radiatorer och skorstenar 
medförde omfattande förändringar i kyrkobyggnaderna.

Kondens i skorstenarna kan ge upphov till skador i omgivande murverk. 
Detta har blivit speciellt påtagligt efter det att oljeeldning införts. Rökkanaler 
dimensionerade för eldning med fasta bränslen är vanligen för stora vid ol
jeeldning och rökgaserna avkyls mot kanalväggama med kondensbildning 
som följd. Kondensvattnet går in i murverket, drar med sig föroreningar och 
ger upphov till skador och svår missfärgning.

Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård
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Installation av luftvärmesystem av olika slag medför mer eller mindre lämp
liga ingrepp för kanaler m m.

Golvvärmeinstallation medför normalt att hela golvet måste rivas upp och 
läggas om och i vissa fall kan arkeologiskt värdefulla marklager påverkas.

Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård
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MATERIALEGENSKAPER och SKADEMEKANISMER

Föredragning av Krister Berggren

Det ställs ett antal krav på klimatet i kyrkan, vilka inte alltid går att uppfylla 
samtidigt

Föremålen kräver en jämn och hög relativ fuktighet, men är ganska okäns
liga för variationer i temperaturen.

Människan däremot kräver en hög och jämn temperatur, men är istället rätt 
okänslig för den relativa fuktigheten.

Byggnaden tål inte stora fukttillskott. De leder till kondens och olika typer 
av fuktskador på klimatskärmen, dvs på väggar, fönster och i tak. Fukttill
skotten inomhus måste vara låga i förhållande till fukten utomhus för att ska
dor skall kunna undvikas.

Sommartid går klimatkraven att uppfylla, men på vintem blir de motstridiga. 
Vår uppgift är att finna en väl avvägd kompromiss mellan kraven.

Problemet när det gäller föremål och byggnadsdetaljer av trä är uttorkning. 
Murverk och sten råkar ut för saltvittring i samband med hög relativ fuktighet 
och stora fuktvariationer. Metaller korroderar vid hög relativ fuktighet. Ett 
speciellt problem utgör orglarna, där metallen i piporna (främst tenn) påver
kas av växlande temperatur och fuktighet vilket gör att stämningen varierar.

Vid låga temperaturer går de kemiska och biologiska processerna långsamt. 
Detta innebär att materialen i allmänhet klarar sig bäst vid låga temperaturer.

De känsligaste föremålen, träföremål bemålade på kritgrund, klarar sig vid re
lativ fuktighet (RF) ned till 50%, dock kortvarigt vid lägre. Sänkning av RF 
under 50% för längre tidsrymder än 3-4 timmar kan ge torkskador.

Enligt Krister Berggren bör man kunna acceptera ca 10% lägre RF i Norr
lands kyrkor än i kyrkorna i övriga Sverige på grund av skillnaderna i klimat. 
Föremålen i norrlandskyrkoma har troligen anpassat sig till det torrare klima
tet där. De från början torrare förhållandena gör att man bör kunna acceptera 
lägre RF i Norrland. Det är ändringarna i klimatet som ger skador.

I norrlandskyrkoma kan man inte heller räkna med att det går att hålla högre 
RF än 30-40% under uppvärmningsperioden utan artificiell befuktning. Detta 
i sin tur skulle skada byggnaden.

Risken för mögel, röta och korrosion begränsar det acceptabla värdet på RF 
uppåt till 80% vid låga och till 75% vid höga temperaturer.

Man kan enligt Krister Berggren avstå från tätning och bibehålla det ur
sprungliga ventilationsmönstret. Luftväxlingen bör vara god i ouppvärmda 
och intermittent uppvärmda byggnader. Denna uppfattning strider mot bl a de

Riksantikvarieämbetet, enheten för byggnadsvård



Uppvärmning av gamla kyrkor - seminarium 1991

danska rekommendationerna för intermittent uppvärmning men stämmer med 
tyska riktlinjer.

Föredragning om danska erfarenheter av Eduard Troelsgård

Ouppvärmda byggnader mår bäst utan speciell tätning och mekanisk ventila
tion. Självdrag med någon luftväxling är att föredra.

Vid intermittent uppvärmda kyrkor i Danmark får man lägre relativ luftfuk
tighet än acceptabelt och man måste därför försöka bevara den fukt som 
finns. När kyrkan har använts och människorna har tillfört fukt så rekom
menderas en kort kraftig utluftning på ungefär en halvtimme, annars så litet 
ventilation och luftväxling som möjligt. Flera intermittent uppvärmda kyrkor 
får för låg relativ luftfuktighet under vintem. Problemen är störst i febrauri- 
mars.

Uttorkningsskador på trä kan till viss grad styras. De kan nästan alltid hänfö
ras till felaktig användning av värmesystemen - för hög temperatur eller fel
aktig vädring. Därför behövs i första hand upplysning. I kyrkor där man haft 
uttorkningsskador har också givits information Ett eller två år senare är top
pen på problemen borta. I kontinuerligt uppvärmda kyrkor kommer man dock 
inte längre förrän temperaturkravet sänkts.

Enligt danska erfarenheter och prov med träföremål skall det vara 60% relativ 
fuktighet annars uppstår skador. 50% kan accepteras till nöds, även 45% i 
korta perioder. Det har dock varit svårt att få brukarna att hålla de låga tempe
raturer detta kräver. Även svängningar i den relativa fuktigheten ger skador.

I Danmark är skador på kalkmålningar det största problemet. Det diskuteras 
om det är värmen som förstör, saltproblem som finns sedan tidigare eller en 
kombination där värmeproblemen ger förstärkta saltproblem. Kunskapen är 
för närvarande för liten men forskning har påbörjats och Nationalmuseets 
konservatorer har nu engagerat sig i dessa frågor.

Intermittent uppvärmning ger termiska belastningar i murverk och även i trä. I 
valvkappor har det hänt att de termiska rörelserna har koncentrerats till befint
liga sprickor. På så sätt har rörelserna samlats på några få ställen och där bli
vit ganska stora.

Dagens uppvärmningsanläggningar är kompromisser mellan församlingens 
krav på värmekomfort samt byggnadens och föremålens klimatkrav. Efter
som oskattbara värden går förlorade genom de skador som för låg relativ 
luftfuktighet orsakar, måste man söka lösningar där större hänsyn tages till 
föremålen. Dock måste man anstränga sig att göra anläggningarna så att män
niskorna får det så bra som möjligt med så låg temperatur som möjligt

Diskussion

Diskussionen liksom de inledande föredragen till detta avsnitt kom i hög grad 
att gälla den relativa luftfuktigheten inomhus. Framför allt diskuterades vilka 
nivåer den måste ligga på för att torkskador m m skall undvikas, men även 
frågor om hur den kan påverkas och mätas belystes.
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Åsikterna divergerade om vilka krav som skall ställas på den relativa luftfuk
tigheten i byggnader belägna i olika klimatzoner. De flesta ansåg att samma 
krav måste ställas och att kyrkorna inte kan ha en torrare rumsluft i norra än i 
södra Sverige. Det har observerats att någon kyrkointeriör i Norrland har kla
rat sig bra trots en låg relativ luftfuktighet. Frågan är dock om interiörerna har 
haft samma typer av målningsbehandlingar som de som har skadats i andra 
kyrkor. Man måste vara försiktig med att dra generella slutsatser av enskilda 
iakttagelser. Systematiska skadeinventeringar har inte gjorts i Norrlandskyr- 
koma. Andra påpekade att det inte var praktiskt möjligt att hålla en högre luft
fuktighet inomhus än 30-40% vid ett strängt klimat ens med intermittent upp
värmning. Byggnaderna skulle i så fall få stå ouppvärmda. I detta samman
hang diskuterades också den relativa luftfuktigheten utomhus, beträffande 
vilken det inte ansågs föreligga någon större skillnad mellan kust och inland. 
Resultatet av de mätningar som gjorts på olika håll är beroende av vilken tid 
på dygnet de har gjorts.

Uppvärmningssättet har betydelse för vilken relativ luftfuktighet som kan 
hållas. Vid intermittent uppvärmning skulle temporärt kunna hållas en lägre 
relativ luftfuktighet än vid kontinuerlig uppvärmning.

Byggnadens tekniska utförande påverkar inomhusklimatet genom att den fun
gerar som en fuktbuffert. En stenbyggnad kan uppta och avge mer fukt till 
omgivande luft än en träbyggnad under förutsättning att ytskikten är "öppna". 
Därför kan en stenbyggnad tåla mer uppvärmning och uttorkning än en trä
byggnad.

Ventilation och tärning påverkar luftfuktigheten och kan användas som medel 
för att styra inneklimatet. I ett konkret fall när man reglerade ventilationen för 
att bli av med fuktproblem fick kyrkan istället torkskador. Detta berodde på 
svårigheter att få nyanserade skötselinstruktioner omsatta i praktisk hantering. 
För ouppvärmda byggnader anses allmänt att god ventilation är viktig medan 
uppfattningarna skiljer sig beträffande intermittent och kontinuerligt uppvärm
da byggnader.

Ventilationens betydelse för annat än luftfuktigheten belystes också under dis
kussionen. God ventilation sades vara bra för att föra bort sot från stearinljus 
mm. Samtidigt medför emellertid ventilation att luftföroreningar förs in i kyr
korna. Det framhölls att kyrkorummet i regel inte behöver ventileras av sani
tära skäl.

Generella riktlinjer för inomhusklimatet är svåra att ge annat än i vissa hän
seenden. Det är viktigt att utveckla en planeringsmetodik för hur uppvärm
ningen och klimatet inomhus skall lösas med hänsyn till både allmänna ut
gångspunkter och de speciella förutsättningar som finns i vatje enskilt fall.

Beträffande klimatmätningars utförande anfördes slutligen att mätningar bör 
göras i alla de delar av kyrkorummet som är intressanta. Mäter man t ex en 
och en halv meter över golvet får man inte en bild av förhållandet t ex tio me
ter upp under valven. Yttemperaturer på målningsbehandlingar bör vidare mä
tas därför att temperaturväxlingar i ytan kan ge upphov till skador.
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KLIMAT och FYSIKALISKA SAMBAND

Föredragning av Krister Berggren

Skillnader i byggnadsmaterial mellan sten- och träkyrkor, i uppvärmningsme- 
toder samt i utomhusklimat mellan södra och norra Sverige inverkar på det 
klimat man erhåller i den enskilda kyrkan.

Klimatproblemen är mindre i stenkyrkor än i träkyrkor eftersom stenmateria
let medverkar till att dämpa svängningarna i relativ fuktighet och klimat. En
ligt Krister Berggren ger intermittent uppvärmning i träkyrkor inte mindre 
skador än kontinuerlig.

I ouppvärmda stenkyrkor varierar relativa fuktigheten beräkningsmässigt mel
lan 60 och 75% över året, i kontinuerligt uppvärmda mellan 20 och 70% och i 
intermittent uppvärmda mellan 35 och 70%. De låga värdena gäller för vinter 
och de höga för sommar.

Vid intermittent uppvärmning får man svängningar i relativ fuktighet under 
uppvärmnings- och avsvalningsfasema. De låga värdena gäller under upp- 
värmningsperioden med viss tidsförskjutning framåt. Relativa fuktigheten vid 
intermittent uppvärmning ligger närmare den vid kontinuerlig uppvärmning 
än den i en ouppvärmd kyrka men innebär ändå en viktig förbättring.

Vid intermittent uppvärmning bör man undvika högre lufttemperaturer än 
18°C vilket ger 16°C i operativ temperatur. Man bör även se till att tempera
turgradienten i kyrkan är så jämn som möjligt.

I en stenkyrka medverkar byggnadsmaterialet, främst bruk och puts, men 
även tegel, till att dämpa fuktsvängningama. Fukt sugs ut ur väggarna vid 
uppvärmningen och återförs vid avsvalningen. Intermittent uppvärmning är 
därmed fuktbevarande. Under uppvärmningsfasen, då fukt sugs ut ur bygg
nadsmaterialen, kan relativa luftfuktigheten bli så hög att kondens uppstår på 
kalla ytor t ex på fönster eller i svåruppvärmda höm. Därför bör intermittent 
uppvärmning kombineras med tillräcklig ventilation.

Luftomsättningen ligger idag kring 0,1 oms/h (omsättningar per timme) i en 
"tätad" kyrka jämfört med tidigare då den låg på mellan 0,2-0,3 oms/h.

Problemen med relativ fuktighet är större i träkyrkor än i stenkyrkor på grund 
av träets lägre förmåga att fiiktutjämna. Fördelama med intermittent uppvärm
ning blir mindre i träkyrkor eftersom svängningarna i relativ fuktighet blir 
större än i en stenkyrka.

Intermittent uppvärmning ger bättre fuktförhållanden än kontinuerlig och man 
kan därför räkna med lägre skadefrekvens.
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Föredragning om danska erfarenheter av Eduard Troelsgård

Mellan icke uppvärmda, intermittent och konstant uppvärmda kyrkor finns ett 
brett spektrum: Kyrkan som värms upp en gång i månaden och den som 
värms 2-3 gånger i veckan.

I intermittent uppvärmda kyrkor i Danmark har man ibland en grundvärme 
och då på högst 8°C. Dessa 8°C är ett tillmötesgående mot de människor som 
kommer till kyrkan också utanför gudstjänsterna. Enligt erfarenhet kan då den 
relativa fuktigheten hållas där man vill ha den med hänsyn till träföremålen. 
Skall det vara högre värme mellan förrättningarna än 8°C måste man mäta 
temperatur och fukt samt ha en person som är ansvarig för att man håller de 
gränser som har satts för den ifrågavarande kyrkan.

Vid intermittent uppvärmning skall temperaturen kunna höjas med 12°C på 
sex timmar.

Om man vid intermittent uppvärmning ventilerar ut kraftigt, kommer man för 
långt ner i fuktighet under en normal dansk vinter.

Erfarenheten säger att fuktkvoten inne i en normal kyrka ligger 1 1/2-2 gram 
vatten per kilo luft högre än utanför kyrkan. Finns det större avvikelser så 
finns det fuktproblem som rötskador och mögel. Genom mätningar av fukt
kvoten på olika ställen i kyrkorummet kan man ta reda på varifrån fukten 
kommer och vidta lämpliga åtgärder mot den.

Föredragning om norska erfarenheter av Nils Marstein

Problemen i norska stavkyrkor gäller skador på målade medeltida träföremål 
och målade väggar.

Systematiska mätningar av temperatur och luftfuktighet har gjorts sedan 1987 
i uppvärmda och ouppvärmda stavkyrkor, ute och inne samt vid golv, tak och 
värdefulla föremål.

Mätningar har också gjorts av träets krympning och svallning med instrument 
med en noggrannhet på 1/100 mm. Krympning på grund av uttorkning inträf
far 12-24 timmar efter uppvärmningen, svallning inträffar samma tid efter att 
uppvärmningen upphört. Materialets tjocklek har härvid betydelse. Någon 
större skillnad finns inte mellan furu och ek.

Mätningsresultaten lagras på dator och meningen är att inomhusklimatet också 
skall kunna styras med dator.

Stavkyrkoma är välventilerade, icke värmetröga och träet saknar fuktutjäm- 
nande förmåga. I ouppvärmda kyrkor är relativa fuktigheten lika inne och ute. 
Erfarenhetsmässigt är det endast relativa fuktigheten och inte den absoluta 
fuktigheten som inverkar på träets rörelser.

Intermittent eller kontinuerlig uppvärmning ger liten skillnad när det gäller re
lativ fuktighet och krympningar i träet. Under uppvärmningsperioden varierar 
relativa fuktigheten mellan 30 och 60%. Intermittent uppvärmning kan even
tuellt vara sämre än kontinuerlig uppvärmning i en stavkyrka.
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I en intermittent uppvärmd stavkyrka i Norge gjordes ett prov med en kopia 
av en medeltida skulptur utförd i medeltida teknik. Efter ett år uppvisade ko
pian samma skadebild som originalet

Föremål som utsatts för och skadats av uttorkning kan få ytterligare skador 
om de placeras i en miljö som återför dem till deras ursprungliga fuktförhål
landen.

Diskussion

Diskussionen under detta avsnitt handlade till stor del om luftens fuktighet 
och dennas betydelse för olika skadeprocesser.

Stora variationer i den relativa luftfuktigheten framhölls som en orsak till ska
dor och variationerna bör dämpas. Lättast synes detta kunna göras genom att 
den höga luftfuktigheten sommartid minskas, t ex genom uppvärmning så att 
temperaturen höjs några grader.

Riskerna med hög relativ fuktighet undervärderas ibland. Många kyrkor får 
höga fuktvärden på sommaren med algväxt, insektsangrepp och liknande som 
följd.

Förändringar i ångtrycket har stor betydelse för skadliga diffusionsprocesser 
som uttorkning och nedfuktning. En och samma differens i den relativa fuk
tigheten ger en större differens i ångtryck och en intensivare skadeprocess vid 
en högre temperatur än en lägre. Storleken på en förändring av den relativa 
luftfuktigheten måste därför alltid kopplas till temperaturen och därmed ång
trycket.

Svängningar i den absoluta fuktigheten utomhus och inomhus har en fasför
skjutning i förhållande till varandra beroende på byggnadens "tyngd". I 
"tunga" byggnader med god fuktutjämnande verkan är fasförskjutningen 3-4 
veckor. Detta tycks gälla både uppvärmda och ouppvärmda byggnader. En 
dämpning sker även över dygnet. Genom att jämföra dygnssvängningama 
utomhus med inneluftens mer jämna fuktighet kan man få ett mått på byggna
dens fuktupptagande förmåga.

Som en metod att lokalisera riskområden för kondens, fukt och därmed sam
manhängande skador nämndes värmefotografering som visar värmefördel
ningen i väggarna. En sådan undersökning bör göras när skadorna i väggar
nas ytskikt skall inventeras.

Beträffande uppvärmningssättets inverkan på luftfuktigheten nämndes att en 
jämförelsevis hög och jämn fuktighet borde kunna erhållas med en grundvär
me av konventionellt slag kompletterad med strålvärme under förrättningar så 
att en tillräcklig värmekomfort erhålles.

Även ljusets inverkan och betydelse för vissa skadeprocesser diskuterades. 
Mikroorganismer, mögel och liknande bildas lättare i infrarött än i ultraviolett 
ljus. Fukten bidrar också till uppkomsten av mikroorganismer.
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MÄNNISKANS KRAV PÅ INOMHUSKLIMAT

Föredragning av Karl Eric Rinman

För att uppleva komfort behöver människan lagom hög operativ temperatur i 
förhållande till aktivitet och klädsel. Önskemålen att bevara våra kyrkobygg
nader och kulturföremål leder till att temperaturen bör hållas låg. En konflikt 
föreligger.

Förr bar man rejält med kläder när man vistades i de ouppvärmda kyrkorna. 
Var och en satt i sin bestämda bänk - en sed som lever kvar i många försam
lingar. Kyrkobesökaren är konservativ. Prästen försöker få folk att flytta på 
sig, men det går inte.

Idag har man vant sig vid att ta av ytterkläderna. Man kräver kapphyllor. Att 
sänka temperaturen kommer att möta motstånd.

Information om att temperaturen i våra kyrkor behöver sänkas för att rädda 
kulturskatterna är nödvändig.

Föredragning av David Wyon

För att människan skall uppleva en god värmekomfort måste kroppen befinna 
sig i termisk balans. Det innebär att kroppen har rätt totalvärmeförlust och att 
ingen kroppsdel avger för mycket värme. Olika kroppsdelar har olika krav på 
temperaturen. Normalt vill man ha det varmt om nedre delen av kroppen men 
svalt om hjässan. Inandningsluften bör vara sval och frisk. Den luft man kän
ner är den som stiger upp nedifrån. Ergonomiskt riktig uppvärmning innebär 
uppvärmning anpassad efter kroppens behov.

Våra kyrkorum uppfyller människans ergonomiska värmekrav dåligt. Samti
digt är uppvärmningsmetodema onödigt energikrävande.

Att i en kyrka värma luften i människans nivå till det som upplevs vara behag
ligt, dvs 18°C operativ temperatur, ger genom skorstensverkan i ett högt kyr
korum en luftström uppåt. Höga, för byggnaden skadliga temperaturer erhålls 
vid tak samtidigt som kallras ger en kall luftström som kyler kyrkobesökarens 
fötter.

Bänkvärme ger också en blandning av för hög och för låg temperatur. Detta 
brukar resultera i kalla fötter och för hett om kroppen så att man inte upplever 
god värmekomfort Bänkvärmen måste ofta sättas på rätt långt i förväg vid in
termittent uppvärmning for att ett hyggligt klimat skall erhållas.

Ett uppvärmningssystem bör anpassas till människans behov. Det finns långt 
komna experiment, mätmetoder, praktiska lösningar och välgrundade teorier 
om hur detta kan ske i olika situationer. Man strävar att optimera det termiska 
klimatet i människans närmiljö.
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Människan tillgodogör sig strålningsvärme på ett annorlunda och "effektiva
re" sätt än värme i luften. Genom att värma alla ytor närmast omkring män
niskan till temperaturer avpassade till de olika kroppsdelarnas behov (fotter
na, ryggen, buken osv) kan omgivande lufttemperatur vara så låg som 6°C 
medan den upplevda temperaturen är 20°C, eftersom det är fråga om strål
ningsvärme. Ett kyrkorum kan alltså tillåtas hålla 6°C kontinuerligt, vilket är 
vad som krävs för att föremålen inte skall skadas, utan att en sittande besö
kare fryser.

Ergonomiskt riktig uppvärmning kan öka människans komfort, minska ska
deverkningarna av uppvärmning och sänka energikostnaderna.

Det finns idag ett material framtaget, en tunn ledande gummimatta värmd med 
lågspänd ström, som bör kunna användas för att värma kyrkobesökare på ett 
ergonomiskt riktigt sätt. Materialet är billigt och bör kunna utvecklas till att 
uppfylla kraven att värma luft och byggnad minimalt, värma där och när män
niskan finns och inte värma i onödan.

Det finns många tänkbara sätt att anordna "närvarostyrd" på- och avkoppling 
av strömmen, så att önskat resultat erhålls. Det kan bli lätt att montera och 
möjligt att avlägsna sommartid. Materialet är redo för praktiska försök.

Diskussion

Fördelarna med ett ergonomiskt riktigt uppvärmningssätt med strålvärme 
väckte stort intresse. Inte minst gällde detta det beskrivna materialet, som 
skulle kunna göra det möjligt att tifilämpa det i praktiken.

En del invändningar och frågor framfördes. Bl a följande:

Systemet måste undersökas bl a med avseende på elektriska säkerhetskrav 
och risker för överhettning/antändning.

Hur klarar sig präst, organist, kör och övriga som skall arbeta i kyrkorum
met?

Värmeproblemen är mindre för dem som rör sig än för en stillasittande kyr
kobesökare. De traditionella kyrkoskrudama medger att man har rätt mycket 
kläder under. Vid altaret, i predikstolen och på organistens plats bör det vara 
möjligt att anordna strålningsvärme om än inte lika effektivt som i en kyrk
bänk.

Flera sätt att anordna särskild uppvärmning för organisten i form av olika 
skärmanordningar med strålvärmare redovisades.

Modema system med lösa stolar kan vara svåra att värma ergonomiskt riktigt. 
Den gamla kyrkbänken med stängbar dörr är bäst eftersom den förhindrar 
drag kring fotterna.

Kondens kan uppstå om många människor samlas i ett kallt rum med bara 
sex graders lufttemperatur. Den risken bör dock kunna undvikas med vädring 
och ventilation.
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KLIMATSKÄRM och VENTILATION

Föredragning av Krister Berggren

Förändringar av klimatskärmen - dvs väggar, fönster och tak -har förhållan
devis liten betydelse för klimatet i ett kyrkorum. Hur man behandlar den är 
främst en ekonomisk fråga - man tilläggsisolerar i den mån det är lönsamt

Störst effekt ger förbättring av fönstren genom tätning och tillägg av ett eller 
två glas samt tilläggsisolering ovanpå innertaket/valvet. Bägge åtgärderna ger, 
förutom energibesparing, en reducering av luftrörelsema.

Tätning är en tveksam åtgärd - den kan resultera i alltför låg luftväxling. Vid 
tilläggsisolering kan man behöva lufttäta för att det inte konvektivt ska föras 
ut fukt, (t ex genom träbalkar) och kondensera i isoleringen eller mot ytterta
ket.

Tätning och ventilation hör direkt samman. Äldre kyrkor saknade från början 
särskild ventilation. Här skedde ventilationen genom otätheter i konstruktio
nen.

Drivkrafter för ventilationen är skillnader i lufttryck på byggnadens vind- re
spektive läsida och skorstenseffekten inomhus på grund av byggnadens stora 
höjd. Ju mer byggnaden värms desto starkare blir de termiska luftrörelsema. 
När en kyrka värms kraftigt kan man tillåta sig att täta mer.

Diskussion

Diskussionen om klimatskärmen rörde i huvudsak dess tekniska utförande 
med hänsyn till inomhusklimatet samt risken fór klimatbetingade skador.

Innan man vidtar åtgärder beträffande klimatskärmen bör man analysera det 
enskilda fallet, bl a genom att mäta temperaturgradienter och relativ luftfuk
tighet samt undersöka balansen mellan kalla och varma ytor och därav orsa
kade luftrörelser i rummet. Stora temperaturskillnader orsakar kraftig turbu
lens.

Tilläggsisolering av takbjälklag och valv minskar temperaturskillnaderna 
mellan kyrkorummets övre och nedre delar och därmed luftrörelsema.

I Danmark har diskussionen om isolering av valv bl a gällt om isolering med
för skador på kalkmålningar i tak, vilket befaras av konservatorer. National
museet säger att man inte skall tilläggsisolera. Ur värmeteknisk synpunkt 
anses att isolering är bra, då det stabiliserar fukt- och temperaturförhållan
dena.

Luftströmmen från kyrkorummet genom otätheter i det isolerade valvet till 
vinden kan medföra kondens. Ur detta uppstår frågan om otätheter i valvet 
skall tätas samt om ång- eller vindtät papp skall anbringas under isoleringen. 
Vinden måste under alla omständigheter vara välventilerad då isolering av
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valv görs. Frågan om skvallerhål skall tätas ställdes, och svaret var att när 
man tilläggsisolerar måste man absolut täta hålen, annars får man fuktskador 
på vinden.

I Sverige har Riksantikvarieämbetet avrått från ångtätt skikt under valvisole
ringen, både på träbjälklag och murade valv. Man kan inte vara säker på rikt
ningen av fuktvandringen i takkonstruktionen. Den kan t ex vara olika under 
sommar och vinter. Kondens kan uppstå i material på bägge sidor om spär
ren, som förhindrar luftning och upptorkning. Det finns många exempel på 
att fuktspärrar har förorsakat kondens och nedfuktning av både stenvalv och 
träbjälklag med nedsmutsning och skador som följd. Hål i fuktspärren kan 
medföra koncentrerad nedfuktning på ett okontrollerbart sätt. Materialet i 
många fuktspärrar befrämjar mögeltillväxt. Även vindpapp kan medföra sam
ma typ av skador som diffusionsspärrar. Ämbetet har dock rekommenderat 
vindtätning vid trävalv.

I Danmark förespråkar man ångtätt skikt, dock ej plastfolie, utan bitumenduk 
eller liknande.

I Norge har man i träkyrkor konstaterat fuktskador på väggarnas övre delar 
när man lagt in ett ångtätt skikt.

Saltskador i murverkens ytskikt uppträder när fukthalten varierar och saltet 
växlar mellan att förekomma i kristallin eller lös form. Saltema bör vara kon
stant lösta eller konstant kristallina. I Danmark har erfarenheter visat, att en 
reglering av relativa luftfuktigheten så att den inte understiger 70% kan med
föra att saltkri stalli sationen upphör.

Får man en stadigvarande fuktvandring inifrån och ut borde risken för salt- 
kristallisation i kalkmålningar minska. Eventuellt har många kalkmålningar 
förstörts tidigare då det varit varmt på vinden och en omvänd fuktvandring 
uppstått.

Beträffande kyrkans ventilation framhölls att mekanisk ventilation vanligen 
inte behövs och bör undvikas annat än i toaletter och liknande utrymmen.

Problem med dålig luft i samband med förrättning är ovanlig trots att luftom
sättningen brukar vara låg, endast 0,1 - 0,3 omsättningar per timme. Det är 
svårt att göra tillförlitliga mätningar på luftomsättningen. Genom kyrkobygg
naders stora volym tycks en sådan luftomsättning normalt vara tillräcklig. 
Den dåliga luften stiger upp till byggnadens övre delar.
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VÄRMESYSTEM

Föredragning av Krister Berggren

Värmesystemen kan beskrivas både efter sättet att tillföra värme, t ex bänk- 
värme, eller efter värmekällan, t ex elvärme. Vi har gjort en översikt av de 
system som finns på marknaden indelade efter typ av varmare. De vanligaste 
typerna är strålvärme, luftvärme, golvvärme, radiatorer, konvektorer och 
bänkvärme. Många kyrkor har flera olika system bl a är ofta bänkvärme 
kombinerad med radiatorer eller konvektorer.

Värmesystemet i en kyrka skall värma människan och inte föremål och bygg
nad. Det ska motverka kallras från fönster och väggar och kompensera för 
kallstrålning. Det skall kunna drivas intermittent och vara estetiskt accepta
belt.

Den lösning som bäst verkar uppfylla dessa krav är en kombination av radia
torer eller konvektorer längs väggar och under fönster plus bänkvärme. Vid 
installation av bänkvärme måste hänsyn tagas till om bänkarna är värdefulla 
och vilken temperatur de tål. Estetiskt är en installation under bänkarna att fö
redra.

Föredragning av Vagn Korsgaard

I Danmark användes först kamflänsrör i golv med naturlig cirkulation. Van
ligtvis monterades oljebrännare på de tidigare koks- eller koleldade kamrörs- 
systemen. För 40 - 50 år sedan gick man i stor utsträckning över till elvärme i 
form av rör som monterades under bänkarna. Effekten på dessa rör var ca 
400, kanske 500 watt per löpmeter och temperaturen låg på 130-140°C. Rö
ren måste avskärmas så att man inte brände sig. Av olika orsaker blev de im
populära, kanske för att det blev alltför varmt kring rören. När man startade 
anläggningen kom också fukt från träet och kunde orsaka kondens på väggar
na och speciellt på fönstren. Om man inte kunde klara problemen med natur
lig utluftning genom fönster och dörrar, föreslogs en utsugningsanläggning 
som skulle stå på i 1/2-1 timme efter det att kyrkan utrymts.

Varmluftsanläggningar kunde monteras i tidigare utrymmen för kaloriferer 
och täckas över med golv. Varmluften blåstes in på bara ett ställe, i regel i det 
norra hörnet mellan kor och kyrkans skepp (långhuset). Returluften togs i ti
digare returluftskanaler från kaloriferanläggningen. En varmluftsanläggning 
var estetiskt acceptabel, därför att den var nästan osynlig. Under de många år 
som man hade billig olja - dessa anläggningar var ju som regel oljeeldade - 
blev kyrkorna mer eller mindre konstant uppvärmda och fick mycket våld
samma uttorkningsskador. Fortfarande görs det ibland varmluftsanläggning- 
ar, men idag kan temperaturen hållas nere. I de regler som är under utarbetan
de i Danmark har noga beskrivits vilka krav man ska ställa på användningen 
av anläggningarna.

På senare år har elektriska bänkvärmeanläggningar blivit mycket vanliga i 
Danmark. Kyrkorna värmes då inte upp lika mycket som med oljeeldad luft-
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värmeanläggning för att elvarmen är väsentligt dyrare än oljan. I princip är det 
ett elektriskt uppvärmt rör under bänksätet men istället för 400 watt/meter 
kommer man ner till 300 watt. Likväl blir röret upp till 120°C varmt och där
för har man infört en stegvis reglering. Under själva uppvärmningen körs 
därvid röret med full effekt och i lagom tid innan förrättningarna i kyrkan 
sätts det ner på lägre effekt Det blir då inte så obehagligt att sitta på bänken 
som tidigare med full effekt på röret

Den effekt som man kan ha under bänksätena ger inte tillräcklig värme i kyr
kan. Man måste ha ytterligare effekt i form av elektriskt uppvärmda rör eller 
radiatorer längs väggarna, speciellt i koret för att hindra kallras från koret ner 
i långhuset. Problemet med kallras från fönstren är annars inte särskilt stort i 
Danmark. De medeltida kyrkor man koncentrerar sig på har ganska små fön
ster, så där är kallraset från väggarna större.

Värmebehovet varierar något om kyrkan är välvd eller har plant undertak. 
Uppvärmningen av en typisk dansk kyrka kräver en effekt på ca 50-60 watt 
per kubikmeter.

När en anläggning är installerad skall man göra en provu^pvärmning. An
läggningen skall på 6 timmar kunna värma upp kyrkan ca 12 C.

Under årens lopp har i Danmark genomförts en rad jämförande undersök
ningar mellan olika uppvärmningsanläggningar. Prov med bänkvärmean- 
läggning och luftvärmeanläggning i samma kyrka har visat att 25 - 30% i 
energi kan sparas med bänkvärme.

Undersökningar av mer teoretiskt slag har gjorts fór att bestämma den opti
mala effekten som ekonomiskt är nödvändig vid uppvärmning av kyrkor.

En statistik över den faktiska värmeförbrukningen i danska kyrkor har gjorts 
på basis av en enkät som besvarats beträffande 1200 - 1300 kyrkor. Normal
förbrukningen motsvarar någorlunda de teoretiska beräkningarna, men en hel 
del kyrkor använder upp till 3 - 5 ggr mer energi än de borde med hänsyn till 
kyrkans storlek.

Isolerar man valv blir energiåtgången avsevärt mycket lägre.

Den termiska komforten vid nyinstallationer har provats med termiska man
nekänger i både klimatkammare och i aktuell kyrka. Med hjälp av sådana pro
ver kan man åstadkomma utmärkt komfort till rätt blygsam energiförbruk
ning. Ett sådan mätning har gjorts i Sl Jørgensbjergs kirke vid Roskilde.

Orglar är ett särskilt problem. Orgelbyggare har sagt att orgeln inte låter bra 
fór att piporna inte kunnat få samma temperatur i hela orgeln vid intermittent 
uppvärmning. Detta har undersökts med hjälp av termometrar på pipor på 
olika djup i orgelhuset. För att uppnå en jämn temperatur i orgelhuset vid för
rättningar startar man nu uppvärmningen i tomrummet flera timmar innan 
man startar den i resten av kyrkan.

Diskussion

För värmesystem i kyrkor är frågan om grundvärmen i förhållandena till 
komfortvärmen en väsentlig fråga. Hur långt ner i temperatur kan man gå när
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kyrkan inte används och hur låg lufttemperatur kan man ha när kyrkan an
vänds om komfortvärmen löses med någon form av strålvärme? Diskussio
nen kom mycket att röra sig kring dessa frågor.

Ett annat komfortproblem är kallraset från väggar och fönster som ofta inne
bär att värmesystemen överdimensioneras. En effektiv strålvärme i bänkarna 
enligt David Wyons system skulle minska risken for kallras eftersom rums
luftens temperatur kan hållas låg. Därmed blir temperaturskillnaden mellan 
rumsluften och väggytan mindre. Små strålvärmare i fönstren, som värmer 
fönsterytan och fönstersnickeriet respektive -smidet motverkar kallraset från 
fönstren. Sådana värmare fmns i Visby domkyrka och i ett antal Skånekyr- 
kor.

En utveckling av bänkvärmesystemen ansågs allmänt som mycket intressant. 
I Norge görs försök liknande de som Wyon presenterat. Hittills har försöken 
enbart gjorts i klimatkammare och med goda resultat. Under sommaren 1991 
planeras ett projekt i en kyrka. I Norge har man också försökt att göra skilda 
klimat för föremål och människor men projektet avbröts eftersom installatio
nerna blev för omfattande.

Bänkvärme förekommer idag i många olika former; radiatorer för direkt- 
verkande el eller vattenburen värme, strålvärmare och värmefolier. Bänkvär
men kan vara den enda värmekällan eller kombineras med andra värmare. 
Olika erfarenheter av hur värmetillförseln fördelades presenterades. En kon
sult ansåg att 25 - 30% av värmebehovet kan tillgodoses med strålvärme i 
bänkarna, medan en annan hävdade att grundvärmen bör täcka 25 -35% och 
resten klaras med bänkvarmare. Temperaturen i bänkarna får inte bli för hög, 
max 20 - 25°C för att upplevas behaglig för människor och max 80°C i vär
maren eftersom det finns risk för att trä självantänder vid högre temperatur. 
Bänkvärme ger möjlighet att zonindela uppvärmningen, exempelvis kan bara 
en del av bänkarna behöva värmas upp vid mindre gudstjänster.

En utveckling av bänkvärmesystemen måste kombineras med utveckling av 
lämpliga uppvärmningsanordningar för organisten. Speciell hänsyn 
måste tagas till att organisten behöver övningsspela även när kyrkan inte är 
uppvärmd. I Norge har försök gjorts med små burar med en värmekälla inuti, 
som placerats runt organisten. I Sverige har strålvärmeskärmar prövats bl a i 
Rättviks kyrka.

För ca tio år sedan var olika typer av luftvärmesystem mycket aktuella vid 
intermittent uppvärmning, eftersom det gällde att snabbt värma upp luften i 
kyrkan inför gudstjänsterna. Erfarenheterna är dock inte så positiva. Luftvär
men har många nackdelar, bl a ger den ofta stor temperaturgradient med hög 
värme vid taket och den är dessutom mycket energikrävande. Luftströmmarna 
kan även påverka känsliga föremål. Andra problem är buller, fladdrande ljus, 
drag, m m.

Olika typer av golvvärme diskuterades livligt. Riksantikvarieämbetet har 
under senare år varit negativ till golvvärme på grund av att systemet är trögt 
och svårreglerat och därför inte lämpar sig för intermittent användning. Instal
lationen innebär dessutom omfattande ingrepp i golvet och i vissa fall även 
under golvet där gravar och arkeologiska lämningar kan beröras. Fuktutbytet 
mellan kyrkorummet och grunden kan förändras liksom klimatförhållandena 
under kyrkan. Installationen är inte heller reversibel (lätt att byta ut) vilket är 
principiellt fel eftersom värmeinstallationer i förhållande till kyrkobyggnaden
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är relativt kortlivade, i bästa fall c:a 50 år. En annan nackdel med golvvärme 
är att ett eventuellt läckage kan vara svårt att upptäcka innan det har förorsakat 
stora skador i golvkonstruktionen. Det har även konstaterats att vissa kyrkor 
med golvvärmesystem har smutsats kraftigt, om det beror på golvvärmen har 
dock inte utretts. Golvvärmen kan inte heUer motverka kallras. Fördelama är 
att installationen inte syns i kyrkorummet och att värmen fördelas jämnt över 
hela golvytan. I kontinuerligt uppvärmda stadskyrkor är golvvärme relativt 
vanligt.

Dagens golvvärmesystem anses bättre än tidigare system som alltid innebar 
att rör gjöts in i golvkonstruktionen och att vattentemperaturen i rören låg på 
60 - 70°C. Nu finns lätta system som kan läggas löst ovanpå befintliga golv 
eller mellan två golvskikt. Antingen elektricitet eller vatten kan fungera som 
värmebärare. Det går att sektionsindela golvvärmen, vilket innebär att man 
kan värma olika delar av kyrkan olika mycket. Systemen kan vara lågtempe- 
rerade och fungera som grundvärme i kombination med exempelvis bänk
värme för snabbuppvärmning.

Åsikterna om golvvärme var starkt divergerande. I Danmark tillåts golvvärme 
endast om man av andra skäl måste lägga om golvet men de danska seminari- 
edeltagama ansåg inte att golvvärme var speciellt intressant i jämförelse med 
andra system.

I Danmark anser man inte heller att lågtemperaturanläggningar är lämp
liga i äldre kyrkor bl a beroende på att det är svårt att få tillräcklig effekt. De 
flesta seminariedeltagama delade denna uppfattning, speciellt beträffande in
termittent uppvärmda kyrkor. Möjligen kan lågtemperatursystem användas 
för grundvärme. Lågtemperatursystem har utvecklats bl a för värmepum
par, som inte heller rekommenderades. I intermittent uppvärmda kyrkor 
krävs stora effekter för snabbuppvärmning och värmepumparnas egenskaper 
kan därför inte utnyttjas på ett ekonomiskt sätt.

Diskussionen om värmesystemen avslutades med att vikten av driftsinstruk
tioner underströks. Det mest genomtänkta värmesystem kan bli helt förö
dande om det utnyttjas fel.
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PLANERING, PROJEKTERING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Föredragning av Kerstin Alexandersson

Inom Riksantikvarieämbetet har problematiken kring uppvärmningsfrågoma 
lett till ett försök att utarbeta ett förslag till planeringsordning med klart for
mulerade krav på bedömningsunderlag och samråd med antikvarisk myndig
het i alla skeden fram till färdig installation. För att underlätta ställningstagan
den och diskussion har fyra typfall skisserats där valet av uppvärmning rela
teras till förutsättningarna.

Innan ett nytt värmesystem i en kyrka projekteras bör en förundersökning 
göras så att man får underlag för val av lösning. Denna förundersökning skall 
omfatta dels en kulturhistorisk värdering och undersökning av byggnaden 
och inventarierna, dels en teknisk utredning av befintliga förhållanden och 
klimat.

Den kulturhistoriska värderingen utförs i samråd med länsmuseet och skall 
omfatta hela kyrkan inklusive väggmålningar, inredning, textilier, orgel 
m m. En skadeinventering av byggnadens ytskikt, målningar och inventarier 
utförs av konservator som även gör en bedömning av känsligheten för olika 
typer av klimatpåverkan t ex luftfuktighet och temperatur.

Den tekniska undersökningen skall omfatta byggnadens tekniska utförande 
och konstruktion, samt problem och skador såsom kondens, mögel och röta. 
Det befintliga värmesystemets utformning och hur anläggningen drivits skall 
redovisas. Betydelsefullt är uppgifter om hur ofta kyrkan används, drifttider 
för värmeanläggningen, temperaturvariationer m.m. Vid behov görs klimat
mätningar.

Förundersökningens omfattning och detaljeringsgrad anpassas efter den ak
tuella kyrkan och planerade åtgärder.

Med utgångspunkt från förundersökningen upprättas ett principförslag. 
Detta skall redovisa typ av värmesystem och ange målsättningen för det kli
mat man vill skapa i kyrkan för att på bästa sätt bevara byggnad och inventa
rier samt få tillräcklig värmekomfort för människor.

Vid val av principlösning kan följande fyra typfall vara vägledande.

1. När inventarier, ytskikt eller byggnad ej är skadade av det tidi
gare klimatet kan och bör uppvärmningen fortsätta på samma sätt som tidigare 
även efter förnyelse av systemet. En förändring av klimatet kan ge upphov till 
skador.

2. När inventarier, ytskikt eller byggnad ej är klimatkänsliga,
t ex. som ofta i en modem kyrka, kan värmesystemet dimensioneras för kon
stant uppvärmning.

3. När inventarier, ytskikt eller byggnad är skadade eller kli
matkänsliga och kyrkan används högst två dagar per vecka, måste tempera
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turen hållas låg och ett system för intermittent uppvärmning installeras. Kyr
kan uppvärms till max 18°C under så korta perioder som möjligt. För att få 
tillräcklig värmekomfort är någon form av bänkvärme lämplig, eventuellt i 
kombination med ett annat system.

4. När inventarier, ytskikt eller byggnad är skadade eller kli
matkänsliga och kyrkan används tre gånger i veckan eller mer kan en kon
stant lufttemperatur på max 12°C tillåtas. Värmesystemet bör då innefatta 
bänkvärme, som ger komfort utan att lufttemperaturen höjs. Om ett tillfreds
ställande klimat ej går att ordna kan känsliga inventarier behöva flyttas inom 
kyrkan eller till någon annan plats för att inte bli förstörda.

Dessa fyra typfall redovisar en grov metod för principlösning. I det enskilda 
fallet måste en mycket mer nyanserad bedömning göras. Principförslaget 
skall granskas och godkännas av Riksantikvarieämbetet innan detaljprojekte
ringen påbörjas.

Detaljprojekteringen av värmesystem, styr- och reglersystem skall ske 
efter riktlinjerna i principförslaget.

Alla installationer projekteras så att de kan utföras med minsta möjliga in
grepp i byggnad och inredning. De skall kunna avlägsnas när de är förbru
kade utan att efterlämna bestående skador.

Värmesystemet utformas och värmama placeras så att värme i form av kon
vektion eller strålning inte direkt träffar känsliga föremål eller åstadkommer 
luftströmmar längs väggarna med svärtning som följd. Värmama placeras 
också så att kallras från väggar och fönster motverkas.

Riksantikvarieämbetet skall godkänna arbetshandlingarna innan installationen 
genomförs. Där så bedöms nödvändigt kan ämbetet föreskriva att klimatmät
ning skall utföras efter installationen.

Det nya värmesystemet skall installeras under antikvarisk kontroll av länsmu
seet.

Efter installationen kontrolleras att anläggningen uppfyller de uppställda kra
ven. Till varje uppvärmningssystem skall det finnas en drifts- och under- 
hållsinstruktion. Något år efter att ett nytt system tagits i drift, bör inven
tarierna, målningar och ytskikt åter undersökas av konservator. Om nya ska
dor har uppstått måste orsakerna utredas och åtgärdas. I kyrkor med känsliga 
föremål bör klimatet stå under regelbunden sakkunnig kontroll.

Kommentarer av Eduard Troelsgård och Vagn Korsgaard

I Danmark strävar man efter intermittent uppvärmning generellt, (grundvärme 
8°C, bruks värme 18°C) tills forskning och erfarenheter visar att andra riktlin
jer är bättre. Detta är tillämpbart i framför allt landsortskyrkoma, som utgör 
den största gruppen. Övriga kyrkor används så ofta, att de i princip måste 
vara mer eller mindre kontinuerligt uppvärmda - man försöker hålla nere tem
peraturen till 12 - 15°C mellan förrättningarna, men används kyrkan varje dag 
blir det i princip en konstant brukstemperatur.
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Vid en större restaurering anlitar församlingen en samordnande arkitekt som 
börjar med att utarbeta en rapport innehållande bl a uppgifter om skador på 
inventarier och målningar. Denna rapport ligger sedan till underlag fór projek
teringen. Om byte av värmesystem ska ingå, utarbetas ett förslag av en lämp
lig konsult Hela restaureringsförslaget stickas in till stiftsstyrelsen, som re
mitterar förslaget till olika konsulenter, bl a till en värmekonsulent. Yttranden 
från konsulenterna kommer till stiftsstyrelsen. Om anmärkningar eller förslag 
till ändringar inkommer ska förslaget revideras.

I Danmark lägger man mycket större vikt vid den roll kyrkans arkitekt har. 
Han ska vara projektledare och sammanfatta alla krav, behov och önskemål 
som kyrkobyggnaden, inventarierna och brukarna har. Han ska se till att an
lita all expertis som behövs for att reda ut problemen - han har alltså även an
svaret för att se till att de antikvariska frågorna behandlas rätt i projektet.

Man utarbetar för närvarande riktlinjer för driftsansvariga i kyrkorna. Ambi
tionen är att varje kyrka ska ha en person som är ansvarig för att klimatet är 
rätt i kyrkan. Denna person ska rapportera vid prostsynen vartannat år. Han 
skall ansvara fór att anläggningen sköts enligt driftsinstruktionen, att mätin
strument läses av, att reparationer och justeringar görs om något inte fungerar 
som det ska. Vid prostsynen deltar, förutom prosten, en byggsakkunnig per
son. Man diskuterar huruvida kompetensen vid prostsynema bör breddas och 
fördjupas.

Det finns ett förslag att man som arbetsredskap ska utarbeta ett "kyrkans 
driftsprotokoll" (drift- och vårdplan) för vaije kyrka, som sedan skulle kunna 
vara underlag för prostsynema. Här skulle framgå vilka åtgärder som ska gö
ras kontinuerligt, vilka som ska göras varje, vartannat, vart femte år osv.

I Danmark finns något som heter "kalkningstjänsten" vid Nationalmuseet. Dit 
kan man vända sig kostnadsfritt för att få råd om man har problem med flag
nande kalkmålningar e.d. Det borde finnas en motsvarande "värmetjänst" 
men det gör det inte.

Kommentarer av Nils Marstein

I Norge finns inga generella regler för uppvärmning av kyrkor. Alla medel
tidskyrkor (157 sten- och 29 stavkyrkor) är automatiskt skyddade av kultur
minneslagen. Riksantikvaren fungerar i princip som förvaltare av stavkyr- 
koma. Beträffande stenkyrkorna arbetar man nu med riktlinjer som liknar de 
danska. Man utnyttjar här de erfarenheter som gjorts i stavkyrkoma.

För övriga kyrkor som är äldre än 90 år (1700 stycken) har Riksantikvaren 
enbart en rådgivande roll. Den kyrkliga myndigheten - stiftsdirektionen - fat
tar beslut i restaureringsärenden efter hörande av Riksantikvaren.

Man har i Norge utarbetat rutiner för drift och underhåll av brandskyddsin- 
stallationer i stavkyrkor. I varje kyrka har en tillsyningsman, som ska bo nära 
kyrkan, ansvar fór en daglig kontroll och en veckokontroll. Han har skyldig
het att anmäla eventuella fel till en ingenjörsfirma, med vilken Riksantikvaren 
har ett avtal, som innebär en månatlig kontakt med tillsyningsmannen samt 
kontroll på plats två gånger om året. Man skulle kunna organisera kontroll av 
värmesystemets funktion på motsvarande sätt. Lägger man så stor vikt vid ut
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formningen av värmesystemet som det är tänkt här, så bör man lägga minst 
lika stor vikt vid att se till att systemets möjligheter tas till vara.

Kommentarer av Pentti Pietarila

I Finland har vi precis samma problem med flagning o s v i kyrkorna. Orgel- 
byggarna kräver dock konstant temperatur i kyrkorna vilket gör det svårt att 
hävda intermittent uppvärmning. Dessutom är de vattenburna värmesystemen 
svåra att anpassa till intermittent uppvärmning.

Diskussion

Diskussionen kom mindre att beröra den formella myndighetshandläggningen 
av värmefrågor än vilka krav som bör ställas på uppvärmningen. I Sverige 
har aldrig funnits riktlinjer för kyrkornas uppvärmning såsom i Danmark. 
Frågan om klimatmätningar och mätutrustning berördes också ganska ingå
ende.

Allmän enighet fanns om att en principdiskussion gällande vilka krav som ska 
ställas på klimatet i kyrkan måste föregå den egentliga projekteringen av en 
värmeanläggning. Eftersom kraven i många fall är motstridiga måste alla par
ter (brukare, fastighetsförvaltare, konservatorer, konsulter och antikvarier) 
medverka. Kraven måste ställas utifrån de förutsättningar som framkommer 
vid förundersökningen. Några generella regler gällande alla kyrkor kan inte 
ställas upp och förekommer inte heller i våra grannländer.

Anvisningar för hur förundersökningar skall genomföras måste upprättas. 
Systemet får dock inte bli alltför byråkratiskt och formaliserat. Undersök
ningen måste anpassas efter förutsättningarna i den aktuella kyrkan.

Värmefrågorna är komplexa och kompetensen hos alla inblandade måste vara 
hög. Där finns många brister idag på alla plan. Riksantikvarieämbetet hade 
tidigare ett samarbete med Byggnadsstyrelsen, som innebar att alla ärenden 
gällande värmefrågor remitterades det för granskning och yttrande. Detta har 
nu upphört eftersom Byggnadsstyrelsen inte längre har kvar den kunskap i 
dessa frågor som byggdes upp när tillståndsprövningen låg hos dem. Riksan
tikvarieämbetet har inga egna VVS- eller eltekniker utan måste samarbeta med 
konsulter utanför myndigheten.

För att klarlägga förutsättningarna måste klimatmätningar göras i vissa fall. 
Ett problem är att riktigt tillförlitlig och lättanvänd mätutrustning knappast 
finns på marknaden. De vanligen använda termohygrografema måste skötas. 
Ett vanligt fel är att hårharpoma inte fuktas upp regelbundet, vilket medför att 
de visar konstant RF. Även de små runda hårhygrometrama måste fuktas 
med destillerat vatten. Hårharpoma behöver bytas med jämna mellanrum. 
Den vanliga enkla slungpsykrometem behövs för att kontrollera och kalibrera 
de mer avancerade instrumenten.

Bland seminariedeltagama fanns skilda meningar om hur länge mätningar bör 
pågå. Peter Tångeberg m.fl. hävdade att man måste mäta minst två år, medan 
Krister Berggren ansåg att det räckte med kortare mätningar under olika tid
punkter på året och att situationen under extrema förhållanden sedan kunde 
räknas fram. Instruktioner för hur klimatmätningar skall utföras måste upprät-
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tas. I Danmark har en privat firma specialiserat sig på dessa frågor och köper 
dessutom in instrument m m för användning i museer och kyrkor.

Drift- och underhållsfrågoma har stor betydelse. Dels behövs utförliga drifts- 
instruktioner och dels behövs utbildning av den personal som ska sköta kyr
korna. Stora brister finns idag, och med mer sofistikerade system ökar kra
ven på utnyttjama. En väl fungerande uppvärmning, som inte ger skador, 
kräver en kombination av rätt värmesystem och rätt användning.
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FORSKNING, UTVECKLINGS- OCH ANVISNINGSARBETE

Bakgrund och målsättning

Uppvärmning i äldre kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
har länge varit föremål för forskning och utvecklingsarbete. Anledningen är 
de skador som modem uppvärmning har medfört på dessa byggnader och de
ras inredning.

Genom det forsknings- och utvecklingsarbete som hittills har gjorts vet vi en 
hel del om uppvärmningsskadoma och deras klimatmässiga förutsättningar 
liksom hur de, i princip, skall undvikas. Vid seminariet diskuterades flera ty
per av skador orsakade av uppvärmning.

Uttorkningsskador:
Modem uppvärmning ger stora svängningar i inomhusluftens 
relativa fuktighet (RF) mellan vinter och sommar. Vintertid sjun
ker den och blir låg. Luften torkar då ut föremål och byggnad, 
vilket kan medföra olika typer av skador. Detta gäller särskilt i 
en byggnad som förut haft ingen eller endast liten uppvärmning.

Vid uttorkning krymper trä och tenderar att spricka. Målning och 
förgyllning, framför allt på kredering som också påverkas av ut- 
torkningen, följer inte träets rörelser utan flagnar av.

Om byggnadens murverk innehåller salthaltigt vatten kan ut- 
torkningen medföra att saltet kristalliserar i ytskikten så att puts 
och målning vittrar.

Skada av svärtning:
Uppvärmning leder ofta till svärtning av puts och kalkmålningar 
då varm luft möter kalla vägg- och takytor. När sedan en deko
rativ kalkmålning måste rengöras från svärtning försvinner en 
del av dess substans. Svärtningen innebär givetvis också en es
tetisk skada.

Andra skador:
Sprickor i murverk har ibland uppstått på grund av stora tempe
raturväxlingar och av dessa orsakade rörelser i murverket.

Skador på kalkmålade valv som har tilläggsisolerats har 
observerats i Danmark. Det är dock inte utrett om skadorna är 
orsakade av tilläggsisoleringen.

Beträffande andra klimatbetingade skador, som inte beror på 
uppvärmning nämndes vid seminariet också röta och mögel.

Trots tidigare forsknings- och utvecklingsarbete kan konstateras att uppvärm
ning av kulturhistoriska byggnader alltjämt är ett problem och av seminariet 
framgick det att ett stort behov föreligger av såväl forsknings- och utveck
lings- som informationsinsatser.
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Den samlade målsättningen för de insatser som behövs är dubbel. Det gäller 
att åstadkomma en uppvärmning som ger människan en acceptabel komfort 
samtidigt som den inte skadar byggnaden och dess inredning. I praktiken in
nebär detta att man skall värma människan men värma byggnaden så litet som 
möjligt. Det "naturliga" klimatet för en byggnad som förut haft liten eller 
ingen uppvärmning bör inte rubbas.

Seminariet innebar i huvudsak en sammanfattning av den diskussion som un
der en följd av år förts om uppvärmningsfrågoma. Detsamma gäller därmed 
denna rapport från seminariet samt de redovisade forskningsuppslagen.

Skadeinventeringar

De skadeinventeringar som gjorts är en ovärderlig grund för vår kunskap om 
skadorna. De täcker emellertid endast vissa delar av Sverige och har i första 
hand inriktats på medeltida målade träinventarier. Ytterligare inventeringar är 
därför viktiga. Enstaka iakttagelser t ex beträffande kyrkorna i Norrland, är 
inte tillräckliga för allmännare bedömningar.

För att kartlägga förekomsten och omfattningen av uppvärmningsskadoma i 
Sverige behövs fortsatta inventeringar som täcker in alla delar av landet och 
alla skadetyper. I första hand bör ett program för dessa inventeringar utarbe
tas.

Byggnadens och inventariernas krav på inomhusklimat

Att klarlägga vilket inomhusklimat som inte skadar och hur detta skall åstad
kommas måste vara ett primärt mål för forskningen. I huvudsak innebär detta 
en precisering och fördjupning av redan befintliga kunskaper.

Vid seminariet uppmärksammades i detta sammanhang särskilt hur inom- 
husklimatet kan påverkas av byggnadens förmåga att uppta, lagra och avge 
fukt liksom av dess ventilation och luftläckage.

Beroende på vilken slags skada det gäller behövs olika FoU-insatser.

Beträffande alla typer av skador:
De skadeinventeringar som gjorts och kommer att göras för att 
kartlägga skadornas förekomst och omfattning, bör följas upp 
med fördjupade fältstudier. Detta för att kartlägga sambanden 
mellan skadorna och inomhusklimatet under olika förhållanden.
Ett sådant studium kan göras genom samtidig registrering under 
viss tid av klimat och skador i ett särskilt urval av kyrkor, bygg
da av sten respektive trä, och som ligger i skilda klimatzoner och 
har olika typer av uppvärmningssystem.

Beträffande uttorkningsskador:
Med avseende på uttorkningsskador är det viktigt att bestämma 
vilka lägsta värden som kan hållas på den relativa luftfuktigheten 
och hur stora svängningarna kan vara utan att byggnad, föremål 
och material skadas. För bestämning av gränsvärden bör bland 
annat utredas:
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* hur den relativa luftfuktigheten påverkar olika material, t ex 
trä av olika slag, ålder, form och storlek samt olika sorters mål- 
ningsgrundningar. De kunskaper sådan forskning ger, kan även 
vara till hjälp för t ex val av klimattåligt material vid konserva
torsar be ten.

* hur den relativa luftfuktigheten påverkar fuktvandring och 
saltkristallisation i murverk och puts.

* om den relativa fuktigheten inomhus kan tillåtas vara lägre i 
kallare än i varmare klimatzoner utan att skador uppstår. Kan 
den till exempel vara lägre i norra än i södra Sverige?

Gränsvärdena för den relativa luftfuktigheten måste studeras se
parat for kontinuerlig respektive intermittent uppvärmning. I det 
senare fallet, som är det mest intressanta, kan gränsvärdet sättas 
lägre. Ju kortare uppvärmningsperioden är, desto lägre värde på 
den relativa fuktigheten är möjligt.

Tyvärr går nog utredningarna om gränsvärdena för den relativa 
luftfuktigheten inte att få fram inom en snar framtid. I avvaktan 
på forskningsresultat bör därför generella gränsvärden för olika 
typfall anges och gälla tills vidare. Detta skulle svara mot pro
jektorernas önskemål vid seminariet. Utgångspunkter finns bl a i 
de värden som föreskrivs i Danmark. Kanske bör värdet be
stämmas preliminärt och sedan revideras efter individuell upp
följning för vaije värdefull och klimatkänslig kyrka.

Beträffande svärtning:
Med tanke på svärtningens orsaker bör i första hand utvecklas 
ett klimat som ger minimal temperaturskillnad mellan inneluften 
och väggarnas ytskikt. Förrättningarna i kyrkan bör studeras 
och anpassas så att de inte ger onödig nedsmutsning, t ex bör 
starkt sotande ljus inte användas. Det är också önskvärt att finna 
metoder för att mäta svärtningen.

Beträffande andra skador:
Sprickor i murverk på grund av värmerörelser, medför i princip 
krav på jämn temperatur. Förekomsten av dessa skador bör un
dersökas genom inventering.

De skador på kalkmålningar som har befarats på grund av tem
peraturväxlingar vid intermittent uppvärmning bör också beläg
gas genom inventeringar. Om och hur sådana skador kan uppstå 
bör studeras genom prov, t ex i klimatkammare.

Inventeringsbehovet gäller vidare den eventuella vittring av 
kalkmålningar på valv som kan bero på att valven har tilläggsi- 
solerats på ovansidan. En provundersökning av tilläggsisole- 
ringens konsekvenser skulle kunna utföras genom att i en och 
samma kyrka isolera ett valv men inte ett annat.

Beträffande byggnadens fuktlagring och ventilation:
När en byggnad skall uppvärmas men en skadlig uttorkning 
undvikas, är det viktigt att kunna beräkna byggnadens förmåga
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att fungera som fuktbuffert liksom dess avsiktliga och oavsikt
liga ventilation. Fram till praktiskt användbara beräkningssys
tem bör utredas:

* hur byggnaders förmåga att uppta, lagra och avge fukt till 
omgivande luft kan påverka luftens relativa fuktighet. Denna 
förmåga, som kan mildra inneluftens uttorkning och risken för 
skador vid uppvärmning, beror på byggnadens material och yt
behandling. Stenbyggnader kan lagra mer fukt än träbyggnader. 
Om ytskikten är täta kan byggnaden uppta respektive avge min
dre fukt än om ytskikten är "öppna". Kunskaper om byggna
dens lagring och utbyte av fukt är värdefulla när uppvärmningen 
skall bestämmas. Omvänt är de användbara när material och yt
behandlingar skall väljas med tanke på önskad fuktlagring m m.

* vilka konsekvenser luftläckage och ventilation har för den re
lativa luftfuktigheten och därmed regleringen av uppvärmning
en. Kunskaper om denna fråga är givetvis också viktig när, i en 
motsatt situation, uppvärmningen är given samt ventilation och 
tätningsåtgärder skall användas som instrument för att styra luft
fuktigheten inomhus.

Människans krav på värmekomfort

Ett andra huvudmål för uppvärmningsforskningen - att ge människan en ac
ceptabel värmekomfort - måste tillgodoses med anpassning till byggnadens 
klimatkrav. Exakta gränsvärden för olika byggnaders krav kan bestämmas 
först efter ytterligare forskning. Det är dock allmänt känt att klimatkänsliga äl
dre byggnader bör värmas så litet som möjligt.

I första hand bör forsknings- och utvecklingsverksamheten här inriktas på 
den praktiska tillämpningen av idéer och lösningar som redan finns och som 
kan förbättras.

Lösningar som utnyttjar förhållandet att värmekomforten, den s. k. operativa 
temperaturen, också bestäms av många andra faktorer än luftens temperatur 
har ett särskilt intresse. Ett exempel är strålvärmen. Den har egenskapen att 
inte värma luften som strålarna passerar utan endast objektet - i det här fallet 
människan - som de träffar. Användes strålvärmen på ett bättre sätt än vad 
som är vanligt idag, kan god värmekomfort erhållas vid jämförelsevis låga 
lufttemperaturer.

Intermittent uppvärmning kan också användas effektivare än vad som är 
brukligt idag. Tanken med intermittent uppvärmning är att komforttemperatur 
enbart skall hållas vid förrättningar och det gäller att lösa detta på ett så vär- 
mesnålt sätt som möjligt.

Av intresse är också försöken att koncentrera uppvärmningen till de punkter i 
kyrkorummet där folk uppehåller sig i stället för att värma hela kyrkorummet.
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Uppvärmningssystem och tekniska lösningar

I konsekvens med vad som ovan anförts, bör målet för att utveckla värmesys
tem vara att åstadkomma system som värmer människan men samtidigt vär
mer byggnaden och inomhusluften så litet som möjligt. Systemens konse
kvenser för nedsmutsning, luftrörelser och temperaturrörelser bör beaktas 
liksom de ingrepp i byggnaden som installationen kräver. I ett långtidsper
spektiv är det också viktigt att anläggningarna är reversibla, d v s att de går att 
avlägsna och byta ut utan att andra byggnadsdelar skadas. Flera uppvärm
ningssystem synes utvecklingsbara och bör studeras.

Intermittent uppvärmning, allmänt:
System för intermittent uppvärmning enbart vid förrättningar 
värmer byggnaden mindre än kontinuerlig uppvärmning. Ett så
dant system bör vidareutvecklas såväl i renodlad form som i 
kombination med en låg grundvärme.

En förbättrad reglerteknik är av stort intresse. Datorstyrd inter
mittent uppvärmning skulle kunna minska risken för överupp
värmning på grund av den s.k. mänskliga faktom. Därtill skulle 
det i vaije situation ge en optimal uppvärmning relaterad till rå
dande utomhu stemperatur.

För intermittent uppvärmning bör utvecklas system som ger en 
snabb uppvärmning och koncentrerar värmen till de ställen i 
rummet där den behövs. Bänkvärme är i detta sammanhang in- 
tressam genom att värmekällorna, radiatorerna, är placerade nära 
kyrkobesökarna. Enligt systematiska prov i Danmark kan därtill 
erforderlig förrättningstemperatur uppnås på relativt kort tid och 
med jämförelsevis liten värmeåtgång.

Varmluftsvärme:
Varmluft för intermittent uppvärmning enligt en dansk modell 
har förutom i Danmark också använts i Sverige sedan något tio
tal år. Enligt uppgift har det i ett par kyrkor fungerat väl utan att 
skada känsliga inventarier. För en bedömning av systemets ge
nerella användbarhet krävs dock ytterligare undersökningar av 
utförda anläggningar. Systemet har ibland medfört ljudstöming- 
ar, ojämn temperaturfördelning och starka luftströmmar.

Golvvärme:
Den traditionella golvvärmen med i betong ingjutna rör är trög 
och inte reversibel. Den är därför klart olämplig för intermittent 
uppvärmning. Modema varianter av golvvärme kan däremot 
eventuellt bli intressanta om utvecklingen mot reversibla utfö
randen fortsätter. Vid intermittent uppvärmning kan sådana sys
tem i första hand kanske nyttjas för grundvärme i situationer när 
radiatorer är störande i kyrkorummet.

Lågtempererade uppvärmningssystem:
Lågtempererade system med radiatorer synes svåra att utveckla 
med hänsyn till deras låga effekt och därmed också stora krav på 
utrymme. Speciellt svårt torde det vara att använda ett lågtempe- 
rerat system för intermittent uppvärmning där stora effekter 
krävs. Eventuellt kan ett lågtempererat system för grundvärme
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användas i kombination med ett annat system som snabbt kan 
höja inomhustemperaturen inför förrättningar.

Strålvärme:
System med strålvärme är som ovan nämnts angeläget att ut
veckla. Genom strålvärme skulle i princip risken för alla typer av 
värmeskador minska eftersom luftens uppvärmning i hög grad 
minimeras. Problemet med kallras efter ytterväggarna blir även 
mindre då skillnaden i temperatur mellan inneluften och ytterväg
gen inte blir så stor. Strålvärmen bör prövas mera, såväl i renod
lad form som i kombination med grundvärme. Ingrepp i bänkar 
bör studeras liksom lösningar för uppvärmning i närheten av 
präst, organist, kör mm. De försök med strålvärme som gjorts i 
Norge ger värdefulla utgångspunkter för strålvärmens utveck
ling.

Skydd mot kallras:
Bland tekniska lösningar förutom uppvärmningssystemen som 
bör vidareutvecklas kan nämnas skydd mot kallras från fönster.

Planering, projektering, drift och underhåll

Såväl för planering och projektering av värmeinstallationer i klimatkänsliga 
kyrkointeriörer som för drift och underhåll efterlystes metodutveckling samt 
skriftliga råd och rekommendationer. Detta borde också vara ett av de snab
baste sätten att påverka dagens situation. Goda utgångspunkter för detta finns 
i de danska föreskrifterna.

Bland annat bör följande utarbetas:

* generella anvisningar för förvaltare och projektorer om såväl 
planering och projektering som drift och underhåll av uppvärm- 
ningsanläggningar.

* kurser för utbildning av driftspersonal

* instruktioner för klimatmätningar såväl vid planering av nya 
anläggningar som i samband med driften. Utrustning för mät
ning av relativ luftfuktighet finns idag i många kyrkor men den 
kan ofta inte användas på rätt sätt.

Riksantikvarieämbetets FoU-projekt och anvisningsarbete

Förhoppningen är att de behov av forsknings- och utvecklingsarbete, som re
dovisats i denna rapport i huvudsak skall tas om hand av forskare, projekto
rer och förvaltare på fältet. Seminariet har också gett underlag för ett FoU- 
program inom Riksantikvarieämbetet där en serie projekt om uppvärmning av 
kyrkor nu genomförs.
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Övergripande insatser görs för att ge överblick och ytterligare underlag till 
forskning:

* en samlad redovisning för uppvärmningsproblematiken skall 
ges genom en bearbetning av det material som lämnades ut vid 
seminariet.

* en inventering av in- och utländsk litteratur inom området är 
under genomförande.

* program för rikstäckande inventeringar av alla typer av upp- 
värmningsskador planeras.

Prov med två typer av uppvärmningssystem pågår och skall redovisas i sepa
rata rapporter:

* datorstyrd intermittent uppvärmning studeras i ett pilotprojekt.
Ett sådant system bör kunna minska risken för överuppvärm
ning på grund av den s. k. mänskliga faktorn och ge en optimal 
uppvärmning i förhållande till rådande utomhustemperatur.

* beträffande strålvärme i renodlad form framtages en prototyp 
för strålvärme i kyrkbänkar. Strålvärmen skall slås på endast 
under förrättningar och då främst värma människor som sitter i 
bänkarna.

Metoder för klimatmätning före och efter installation av en ny värmeanlägg
ning liksom vid löpande drift skall utvecklas genom systematiska klimatmät
ningar i tre kyrkor.

Generella anvisningar och information som vänder sig till förvaltare och pro
jektorer är under utarbetande för planering, projektering, drift och underhåll 
av uppvärmningsanläggningar i befintliga kyrkor.
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SEMINARIUM OM UPPVÄRMNING AV KYRKOR 
TORSDAGEN DEN 25 APRIL 1991

09.00 - 09.15 Introduktion. (Christina von Arbin)

09.15 - 09.30 Uppvärmningshistorik och skador.
(Håkan Lindberg)

09.30 - 10.30 Materialegenskaper och skademekanismer.
(Krister Berggren/Eduard Troelsgård)

10.30 - 11.30 Klimat-fysikaliska samband.
(Krister Berggren/Eduard Troelsgård)

11.30 - 12.00 Människans krav på inomhusklimat.
(Karl Eric Rinman/David Wyon)

13.00 - 14.00 Klimatskärm och ventilation.
(Krister Berggren/Per Ingvar Sandberg)

14.00 - 15.00 Värmesystem.
(Krister Berggren/Vagn Korsgaard)

15.00- 17.45 Handläggning och arbetsgång.
(Kerstin Alexandersson)

17.45 - 18.00 Sammanfattning och avslutning.
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DELTAGARFÖRTECKNING

Christina von Arbin, avdelningschef
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
tel: 08-7839000

Magnus Ahrén, arkitekt 
Ahrén Jacobson Arkitekter AB 
Teatergatan 3 
582 22 Linköping 
tel: 013-132510

Kerstin Alexandersson, arkitekt
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm 
tel: 08-7839000

Lars Alm, elingenjör 
Egen verksamhet 
Kungsholmstorg 10 
112 21 Stockholm 
tel: 08-6542435

Jerk Alton, arkitekt
Jerk Alton Arkitektkontor AB
Hagendalsvägen 1
692 30 Kumla
tel: 019-79200

Sten-Åke Andersson, elingenjör
S.Å.Andersson Ingenjörsbyrå AB 
Skäpplandsgatan 1C, Box 1244 
701 12 Örebro 
tel: 019-261080

Krister Berggren, civilingenjör 
Berggren & Engström Byggkonsult AB 
Witts tocksgatan 16 A
115 27 Stockholm 
tel: 08-6654075

Erik Berggrund, byggnadsingenjör 
Götgatan 3 
752 22 Uppsala 
tel: 018-524557
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Björn Björk, byggnadsingenjör 
Bjerking Ingenjörsbyrå 
Trädgårdsgt. 3, Box 2006 
750 02 Uppsala 
tel: 018-651202

Inga Carlström, arkitekt 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
tel: 08-7839000

Nils Dafgård, civilingenjör 
Henriksdalsringen 121 
131 32 Nacka 
tel: 08-6229240

Gunvor Forssell, informationssekreterare
Byggforskningsrådet
S:t Göransgatan 66
112 33 Stockholm
tel: 08-6177300

Margareta Gavel, arkitekt 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
tel: 08-7839000

Lars Göthberg, konservator 
Egen verksamhet 
Östanvägen 10, Box 25 
146 00 Tullinge 
tel: 08-7782423

Birgitta von Häslingen, arkitekt 
Byggnadsstyrelsen 
106 43 Stockholm 
tel: 08-7831581

Arne Hermansson, byggnadsingenjör 
Jerk Alton arkitektkontor AB 
Hagendalsvägen 1 
692 30 Kumla 
tel: 019-79200

Sven-Olof Hjorth, målningskonsulent
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
tel: 08-7839000
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Olle Johnson, hyttmästare 
Byggnadshyttan på Gotland 
Box 2095 
621 02 Visby 
tel: 0498-71027

Martti Jokinen 
Museiverket 
PB 187
00171 Helsingfors, Finland 
tel: 358-0-651611

Arne Jönsson, civilingenjör
EVR & Wahlings installationsutveckling AB
Svärdvägen 7
Box 1
152 11 Danderyd 
tel: 08-6229200

Kenneth Kartaschew, antikvarie 
Fortifikationsforvaltningen 
631 89 Eskilstuna 
tel: 016-154911

Henrik Kjellberg, arkitekt 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
tel: 08-7839000

Vagn Korsgaard, professor 
Laboratoriet för Varmeisolering, Bygn 118 
Danmarks Tekniske Höjskole 
DK-2800 Lyngby, Danmark 
tel: 45-45934477

Håkan Lindberg, konservator
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
tel: 08-7839000

Frantisek Makes, förste konservator
Livrastkammaren
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm
tel: 0766-27358

Nils Marstein, underdirektör
Riksantikvaren
Postbox 8196
0034, Oslo, Norge
tel: 00947-22940400
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Lennart Moen, fastighetsingenjör
Uppsala Kyrkliga Samfällighet, Fastighetsförvaltningen
Box 1204
751 42 Uppsala
tel: 018-187125

Carl Michael Nilsson, civilingenjör
K-Konsult
Box 8062
700 08 Örebro
tel: 019-174468 (174400)

Per-Olov Nylund, professor 
Tekniska Högskolan 
100 44 Stockholm 
tel: 08-7906000

Lars-Olof Nilsson, professor 
Chalmers Tekniska Högskola 
Fack
412 96 Göteborg 
tel: 031-7721000

Pentti Pietarila, konservator
Museiverket
PB 187
00171 Helsingfors, Finland 
tel: 358-0-651611

Hans Ponnert, enhetschef 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
tel: 08-7839000

Josef Piihringer, tekn dr 
Bjömkällevägen 35 
183 64 Täby 
tel: 08-7564142

Karl-Eric Rinman, fastighetschef 
Göteborgs kyrkonämnd 
Box 1526 
401 50 Göteborg 
tel: 031-7718800

Gösta Rodenborg, elingenjör 
Gjörwellsgatan 14 
112 60 Stockholm 
tel: 08-6189404
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Per Rudenstam, arkitekt 
Rudenstam Arkitektkontor AB 
Box 4021 
561 92 Huskvarna 
tel: 036-50496

Per Ingvar Sandberg, docent 
Statens provningsanstalt 
Brinellgatan 4, Box 857 
501 15 Borås 
tel: 033-165000

Lena Simonsson, arkitekt 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
tel: 08-7839000

Lennart Svärd, ingenjör 
WS-kontroll AB 
Södra Gubberogatan 8 
416 63 Göteborg 
tel: 031-192905

Uno Söderberg, arkitekt 
Egen verksamhet 
Hudiksvallsgatan 8 
113 30 Stockholm 
tel: 08-345650

Eduard Troelsgård, civilingenjör 
Egen verksamhet 
Over Gaden Neden Vandet 49 B 
1414 Köpenhamn K, Danmark 
tel: 00945-32962212

Peter Tångeberg, konservator 
Egen verksamhet 
Sofieborgsvägen 4 
610 60 Tystberga 
tel: 0155-218567

Lillemor Walldén, informationschef 
Kyrkans Hus 
S:t Eriksgatan 63 
112 34 Stockholm 
tel: 08-7377162

Erik Wikerstål, arkitekt 
Forsberg & Wikerstål arkitektkontor 
Fågelsångsgatan 22 
252 20 Helsingborg 
tel: 042-113982
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David Wyon
Statens institut för byggnadsforskning 
Box 785 
805 29 Gävle 
tel: 026-100220

Anders Öhm
Uppsala Kyrkliga Samfällighet, Fastighetsförvaltningen 
Box 1204 
751 42 Uppsala 
tel: 018-187125
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