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FÖRORD

Uppvärmning av äldre kyrkor har länge varit föremål för forsknings- och ut
vecklingsarbete. Bakgrunden är de omfattande skador på oskattbara kultur
historiska föremål och målningar i kyrkor, som modem uppvärmning har 
förorsakat.

Med anledning av uppvärmningsproblemen gjorde Riksantikvarieämbetet 
1990 en samlad genomgång av hittills framtagen kunskap samt arrangerade 
ett seminarium om kyrkvärme 1991, redovisat i Riksantikvarieämbetets rap
port "Uppvärmning av gamla kyrkor, seminarium 1991".

Inom Riksantikvarieämbetet har seminariet följts upp av flera utvecklingspro
jekt. Slutmålet är att söka åstadkomma en uppvärmning och ett inomhuskli- 
mat i kyrkorna som ger kyrkobesökaren en acceptabel komfort samtidigt som 
byggnaden och inventarierna skadas så litet som möjligt. Ett viktigt delmål är 
att utveckla lämpliga uppvärmningssystem. Den strålvärme som studeras i 
föreliggande projekt är intressant därför att den tycks kunna ge tillräcklig vär
mekomfort under förrättningar även om temperaturen på inomhusluften och 
därmed uppvärmningen av byggnaden och inventarierna hålls låg så att risken 
för skador minskar.

Projektet har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet utförts av filosofie doktor 
David P.Wyon, tidigare laboratoriechef vid Statens Institut för Byggnads
forskning numera verksam vid Arbetsmiljöinstituttet i Danmark. Dr Wyon har 
också utarbetat en arbetsrapport om projektet, som finns tillgänglig på Riks
antikvarieämbetet. Det prototypsystem som prövats har konstruerats av 
Stefan Larsson, AutoControl R&D AB, Göteborg.

Ansvarig projektledare vid Riksantikvarieämbetets byggnadsavdelning har 
varit enhetschef arkitekt Hans Ponnert och ansvarig handläggare har varit 
arkitekt Henrik Kjellberg i samarbete med arkitekt Kerstin Alexandersson.

Projektet har genomförts med bidrag från Kyrkofonden.

Föreliggande skrift är en inom Riksantikvarieämbetet redigerad och bearbetad 
version av dr Wyons arbetsrapport. Den är i första hand ett underlag för ut
veckling av prototypen till en användbar produkt. Nästa steg bör vara att pro
va en komplett anläggning i en kyrka samt att studera strålvärmeinstallationer 
för präst, organist, kör m.fl. Förhoppningen är att denna skrift om utveck
lingsarbetet i dess nuvarande skede också skall ha ett intresse för ingenjörer, 
arkitekter och kyrkliga förvaltare med ansvar för kyrkornas uppvärmning.

Hans Ponnert 
enhetschef
projektledare Henrik Kjellberg

arkitekt
handläggare
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SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER

Huvudsyftet med projektet har varit att utveckla ett prototypsystem för strål- 
värme i kyrkbänkar som vid låga lufttemperaturer kan ge en acceptabel vär
mekomfort. Utgångspunkten har varit att människans värmekomfort inte en
bart beror på lufttemperaturen utan också på faktorer som värmestrålning från 
och till omgivningen - det kan kännas varmt och skönt även på vintern om 
solen skiner.

Strålvärme med någon typ av folie som värmekälla har förekommit i våra kyr
kor under ganska lång tid. Strålvärmens möjligheter har emellertid inte utnytt
jats tillfullo, utan man har hållit ungefär samma lufttemperaturer inomhus som 
vid konventionell uppvärmning. I detta projekt har strålvärmens möjligheter 
att ge värmekomfort vid låga lufttemperaturer undersökts genom systematiska 
prov och mätningar.

Strålvärmen skall slås på endast under förrättningar i kyrkan och då främst 
värma de människor och föremål som strålarna träffar men inte luften som 
strålarna passerar. Därigenom bör människans behov av värme kunna tillgo
doses på samma gång som lufttemperaturen hålls så låg att uppvärmningen av 
byggnaden och dess inventarier minimeras och därmed risken för uppvärm- 
ningsskador.

En viktig sidoeffekt av strålvärmens utnyttjande är att kostnaderna för upp
värmningen minskar. Om ett sådant system är påslaget endast då kyrkliga för
rättningar pågår och kostnaderna minskar med ca 5% för varje grad lufttem
peraturen sänks då skulle kostnaderna enligt beräkningar minska med 70% 
vid en sänkning av temperaturen från +22°C till +8°C.

När strålvärme används skall människan omges av värmestrål are i någon 
form. I detta projekt har provats ett system bestående av en uppvärmd hård 
panel på golvet och en på baksidan av framförvarande bänks ryggstöd, en 
uppvärmd dyna på framsidan av bänkens ryggstöd samt en isolerande men 
ouppvärmd dyna på bänksitsen.

Strålningskällan har varit en 2 mm tjock gummimatta av märket Kanthal med 
ingjutna trådar av metall. Systemet har varit avpassat för 30 volt likström.

Ett syfte har också varit att studera den estetiska utformningen av ett system 
för strålvärme i bänkar. Strävan har varit att systemets utseende skall under
ordna sig och passa in i befintliga kyrkomiljöer. Panelerna har getts sådana 
dimensioner att de går att montera i de flesta typer av kyrkbänkar.

Panelen på baksidan av framförvarande bänk har gjorts så låg att den enbart 
täcker ytan under psalmbokshyllan. Då kan den övre delen av bänkens rygg
stöd vara synlig. Panelen har täckts med en plywoodskiva, som kan målas i 
bänkens färg. Golvpanelen har täckts med ett slitstarkt, värmeledande mate
rial och dynorna har klätts med tyg. Dynorna på ryggstödet och sitsen samt
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panelen på golvet har gjorts lätt borttagbara, så att de tidvis skall kunna av
lägsnas, t.ex. på sommaren. Varje dyna och golvpanel kan ha ett avstånd till 
nästa så att det framhävs att de är lösa.

Alla paneler och dynor har isolerats på baksidan för att minska värmeför
lusterna och för att skona bänkar och golv av trä. Isoleringen mot golvet har 
monterats så att eventuell fukt i golvet skall kunna ventileras bort.

Provanläggningen - bilden visar dynorna på sits och ryggstöd.

Provanläggningen - bilden visar panelen på framförvarande bänk.
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ÅTGÄRDER I PROJEKTET

I projektet har följande moment utförts.

1 Ett representativt urval av gamla kyrkbänkar har mätts upp

2 Ett prototypsystem har tagits fram

3 Tekniska prov av systemet har utförts i ett kapell, varvid
• systemets effektbehov har bestämts
• det resulterande termiska klimatet har uppmätts med 

den termiska mannekängen VOLTMAN
• systemet har testats med försökspersoner vid 

lufttemperaturerna +8°C och +11°C

4 Ett efter proven modifierat system har föreslagits och rekommendationer 
för detaljutförande och användning har lämnats.
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UPPMÄTNING AV GAMLA KYRKBÄNKAR

Dimensionerna på äldre kyrkbänkar av vanligt förekommande slag har kart
lagts genom en enkätundersökning. Prästerna eller vaktmästarna i ett antal 
församlingar i Uppland har fyllt i en speciell blankett för redovisning av di
mensionerna på bänkarna i sin kyrka. Svar har inkommit beträffande bän
karna i 22 kyrkor.

Resultaten framgår av nedanstående tabell. I denna listas "10%-värden" etc., 
vilket innebär att endast 10% av vanliga kyrkbänkar kan förväntas ha dimen
sioner som är mindre än de angivna värdena. Prototypsystemet har konstrue
rats med utgångspunkt från dessa värden. Som en jämförelse visas i tabellen 
även motsvarande mått för den provbänk, som har använts under försöken.

Kyrkbänksdimensioner - mått i millimeter

10% 50% 90% Provbänkar

Bänkavstånd: A 817 850 972 900
vid golv: B 548 755 886 500
i sitthöjd: C 421 470 553 470

Ryggstödets höjd: D 
framför/under

400 480 550 520

psalmbokshyllan: E 314 455 603 470
Sitthöjd: F 437 450 500 480
Sittytans djup: G 340 370 408 410
Kortaste rad: 1.746 3.300 5.584 -

Längsta rad: 2.454 3.650 5.910 -



UNDERSÖKT PROTOTYPSYSTEM

3

Principsektion av provanläggningen.

Prototypsystemet som användes vid fältprovningen har följande specifikation.

1 Dyna på bänkrvggens framsida
Längd=1.800 mm, höjd=350 mm, uppvärmd
Maximal temperatur +35°C
Materialskikt från dynans baksida: 

ylletyg
komfortskum, 5 mm 
AB S-plast, 2 mm 
polyuretanskum, 5 mm 
uppvärmd gummimatta, 2 mm 
komfortskum, 5 mm
ylletyg av god kvalitet, lika det på sittdynan - avtagbart för tvätt

Dynan, som hänger i 4 st läderklädda krokar av metall, 
kan tagas bort.

10



2 Panel på framförvarande bänkryggs baksida
Längd= 1.800 mm, höjd=350 mm, uppvärmd
Maximal temperatur +50°C
Materialskikt från panelens baksida: 

polyuretanskum, 10 mm 
uppvärmd gummimatta, 2 mm 
plywood målad i bänkfärgen

3 Golvpanel
Längd=1.800 mm, bredd=350+150=500 mm, uppvärmd
Maximal temperatur +35°C på delen med bredd 350 mm och +50°C
på delen med bredd 150 mm
Materialskikt från panelens undersida:

luftningsskikt av hård räfflad gummimatta 
polyuretanskum, 5 mm 
uppvärmd gummimatta, 2 mm 
ABS-plast, 3 mm, grå

Golvpanelen kan tagas bort.

4 Sittdyna
Längd= 1.800 mm, bredd=350 mm, ouppvärmd
Materialskikt från dynans undersida: 

glidskydd av plysch 
komfortskum, 5 mm 
ABS-plast, 2 mm 
polyuretanskum, 10 mm 
komfortskum, 5 mm
ylletyg av god kvalitet, lika det på ryggdynan - avtagbart för tvätt

Sittdynan kan tagas bort.

De elektriskt uppvärmda gummimattoma är av märket Kanthal, 30 VDC. 
Strömmen passerar gummimaterialet vinkelrätt mellan ingjutna jordade flätor 
av metalltråd.

Systemet är dimensionerat för 30 VDC, dvs 30 volt likström. De uppvärmda 
komponenterna 1-3 har matats med 30 VDC via pulslängdsmodulatorer med 
feedback från givare på varje uppvärmd yta, så att varje yttemperatur kunnat 
ställas in separat och hållas konstant.

Efter utförda prov har vissa mindre modifikationer av utförandet föreslagits.
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TEKNISKA PROV I ETT KAPELL

Alla helgons kapell i Linköping.

Bestämning av effektbehovet

Testsystemet har monterats i två bänkar i Alla Helgons Kapell i Linköping. 
Kapellet är en putsad tegelbyggnad uppförd 1885 och har termostatreglerade, 
elektriskt uppvärmda konvektorer. Kapellets tidskonstant är så lång att perio
den mellan uppvärmningssystemets tillslag är flera timmar med mycket lång
sam nedkylning. Lufttemperaturen stiger dock flera grader under tillslaget. 
Alla mätningar har gjorts när systemet varit frånslaget.

Sammanfattat har de tekniska proven visat att nedanstående effekter behövs 
för att önskade yttemperaturer på respektive dyna eller panel skall erhållas vid 
en lufttemperatur på +8°C.

1 Ryggdynąn
Med effekten 150 W/m2 skulle dynan bli +22°C vid en luft
temperatur på +8°C. Nuvarande maximieffekt är 285 W/m2.

Observera, på basis av proven med försökspersoner rekom
menderas att ryggdynan skall vara ouppvärmd.
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2 Panelen på baksidan av framförvarande bänkrygg
Med effekt 415 W/m2 skulle panelen bli +50°C vid en lufttem
peratur på +8°C. Nuvarande maximala effekten är 348 W/m2.

Den tillkommande panel, som efter erfarenheter från proven, 
rekommenderas att placeras vertikalt under bänksitsen, ges 
samma dimensionering.

3 Golvpanel
Med effekt 440 W/m2 skulle golvpanelen bli +40°C vid en luft
temperatur på +8°C. Nuvarande maximala effekten är 338 W/m2 
i panelens två delar.

Det elektriska motståndet bör dimensioneras så att de effekter som behövs 
kan uppnås med 30 VDC (30 volt likström). Uppskattningarna av effektbe
hovet har gjorts på basis av empiriska prov, där yttemperaturen uppmätts vid 
konstant effekt och lufttemperaturer kring +12°C.

VOLTMAN-mätningar

Prototypsystemets, och strålvärmens, möjligheter att ge värmekomfort vid 
låga lufttemperaturer har testats med en termisk mannekäng kallad VOLT
MAN 13 och med försökspersoner.

VOLTMAN i kapellet under försöken iklädd endast gångkläder, dvs. den 
tunna varianten av klädedräkt.



Mannekängen VOLTMAN 13 har tillverkats av Statens Institut för Byggnads
forskning och används av Volvo Lastvagnar vid kartläggning av de komplexa 
termiska förhållandena i lastvagnshytter. Med hjälp av VOLTMAN kan män
niskans värmebalans simuleras och värmeförlusten från 19 olika kroppsdelar 
mätas. Dessas värmeförlust omräknas till EHT, Ekvivalent Homogen Tempe
ratur, som definieras nedan. Alla kroppsdelar på dockan har samma hudtem
peratur som en människa i termisk komfort. VOLTMAN har åtsittande gans
ka tunna inomhuskläder som gör att den neutrala temperaturen är ca +24°C.

En kroppsdels EHT, den ekvivalenta temperaturen i kroppsdelens närhet vid 
en given mätbetingelse definieras som temperaturen i ett rum där värmeflödet 
från kroppen skulle bli detsamma som under mätbetingelsema, men där

• temperaturgradienter saknas
• alla ytor har samma temperatur som luften
• luftrörelsema är så små att kroppens egenkonvektion är ostörd

I praktiken bestäms förhållandet mellan värmeflödet och referensrummets 
temperatur under ovannämnda standardbetingelser i en serie empiriska "refe
rensmätningar". Förhållandet är linjärt och uttrycks i regressionsekvationen 
W-a-bT, där W är värmeflödet mätt i watt/m2, T är referenstemperaturen 
samt a och b är konstanter. Varje enskild kroppsdel samt hela kroppen har 
egna värden för a och b.

VOLTMAN i kapellet under försöken iklädd en tunn överrock av bomull 
utanpå gångkläderna, dvs. den tjockare varianten av klädedräkt.



EHT bestäms av den sammanlagda inverkan av såväl luftens temperatur och 
hastighet som temperaturen på omgivande ytor. Om EHT är +16°C för en 
kroppsdel, betyder det att värmeflödet från kroppsdelen är detsamma som om 
lufttemperaturen vore +16°C i ett normalt rum. Eftersom värmeflödet också 
beror på avvikande lufthastighet och kalla ytor i närheten kan emellertid luft
temperaturen vara flera grader högre.

VOLTMAN kalibrerades vid ankomsten till kapellet och en ny referensmät
ning gjordes med dockan iförd åtsittande kläder och en tunn tröja, men ingen 
jacka eller överrock.

Mätningarna i testbänkama gjordes först med nyssnämnda klädsel och sedan 
med tillägg av en tunn ytterrock av märket Burberry, öppen framtill. Vid be
räkning av EHT-värden i sådana fall betraktas rocken som en del av omgiv
ningen. Då kan EHT-värdena bedömas som om de vore normala rumstempe
raturer upplevda utan ytterkläder. Möjligheten att bära varmare ytterkläder än 
en rock av bomull och att knäppa denna framtill skall ses som en säkerhet för 
att betingelserna skall upplevas minst lika varma som de uppmätta. Möjlighe
ten att ta av ytterkläderna skall ses som en säkerhet för att ingen behöver upp
leva kyrkan som för varm.

VOLTMAN-mätningama presenteras som "profildiagram" i figurerna 1-11 
där EHT för hela kroppen och 19 olika kroppsdelar visas.

Figurerna 1-3 visar EHT utan överrock vid en lufttemperatur på +11-12°C, 
med panelerna på framförvarande bänk respektive golv samt ryggdynan på
slagna var för sig.

5 15 25 35
Hela kroppen 

Ansiktet 
Hjässan 

Kroppens framsida 
Övre delen av ryggen 

Vänster överarm 
Höger överarm 

V änster underarm 
Höger underarm 

Vänster hand 
Höger hand 
Vänster lår 
Höger lår 

Vänster vad 
Höger vad 
Vänster fot 

Höger fot 
Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Figur 1: EHT°C - försök utan överrock vid +11-12°C med 
panelen på framförvarande bänk på- eller avslagen.

Referens 
Panel av

Panel på

Samtliga kroppsdelar utom hjässan värms något.



5 15 25 35
Hela kroppen 
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Kroppens framsida 
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Vänster överarm 
Höger överarm 

Vänster underarm 
Höger underarm 

Vänster hand 
Höger hand 
Vänster lår 

Höger lår 
Vänster vad 
Höger vad 
Vänster fot 

Höger fot 
Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Referens:-----
Golvpanel av

Golvpanel på

Figur 2: EHT°C-försök utan överrock vid +11-12°C med golv
panelen på- eller avslagen.

Golvpanelen värmer fotterna till en behagligt varm temperatur 
och vaden något, men inte övriga kroppsdelar.

Hela kroppen 
Ansiktet 
Hjässan 

Kroppens framsida 
Övre delen av ryggen 

Vänster överarm 
Höger överarm 

Vänster underarm 
Höger underarm 

Vänster hand 
Höger hand 
Vänster lår 

Höger lår 
Vänster vad 

Höger vad 
Vänster fot 
Höger fot 

Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Figur 3: EHT°C -försök utan överrock vid +11-12 °C med rygg
dynan på- eller avslagen.

Även en måttlig uppvärmning av ryggdynan har för stor effekt, 
EHT på nedre delen av ryggen blir för hög. Detta bekräftas av 
proven med försökspersoner.
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Den samlade effekten av hela systemet på EHT utan överrock vid lufttempera
turen +11-12°C framgår av Figurerna 4 och 5. Med systemet avslaget var 
EHT för hela kroppen +11,6°C, med systemet påslaget var EHT +15,9°C. 
Med överrock var motsvarande värden +16,4°C respektive +19°C.
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Vänster underarm 
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Höger lår 
Vänster vad 

Höger vad 
Vänster fot 

Höger fot 
Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Referens:- 
Utan rock

Med rock

Figur 4: EHT°C -försök utan och med överrock vid +11—12 °C 
och systemet avslaget.

Huvudet, händerna och fotterna är opåverkade men även en tunn 
bomullsrock, öppen framtill minskar avsevärt värmeförlusten i 
övrigt. EHT för hela kroppen ökar från +11,6°C utan överrock, 
till +16,4°C med överrock.
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Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Referensr- 
Utan rock

Med rock

Figur 5: EHT°C -försök utan och med överrock vid +11-12 °C 
och systemet påslaget.

EHT för hela kroppen var +15,9°C utan överrock och +19,o°C 
med överrock.



Slutsatsen av mätresultaten enligt Figur 5 blir att en tunn bomullsrock, öppen 
framtill, med systemet påslaget räcker för att omvandla upplevelsen av 
+11,6°C till en nästan behaglig upplevd temperatur på +19°C.

Fotterna, låren och överkroppen är varma och ryggen något för varm, men 
EHT på vaden är inte mer än +15-16°C. Slutsatsen av mätningarna är att en 
person kommer att uppleva vaderna som för kalla och övriga kroppsdelar 
som tillräckligt varma.

Varje kykobesökare kan också själv genom valet av klädsel reglera sin egen 
värmekomfort - t.ex. genom att bära varmare kläder eller att knäppa bomulls- 
rocken för att minska värmeförlusterna ytterligare. Händerna kan skyddas ge
nom vantar eller genom en gynnsammare placering mot kroppen. Huvudet är 
vant att vara oskyddat även utomhus.

Figurerna 6 och 7 visar hur systemet höjer EHT-värdena vid lufttemperatu
rerna +8°C och +11-12°C, i båda fallen med överrocken på.
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Övre delen av ryggen 

Vänster överarm 
Höger överarm 

Vänster underarm 
Höger underarm 

Vänster hand 
Höger hand 
Vänster lår 

Höger lår 
Vänster vad 

Höger vad 
Vänster fot 

Höger fot 
Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

—..................1.........==
Referens:

!^^-aystem av

Y/ På Fntstödet
^.....=7

Jy z system på
Ly................... ...........................

/ ----------—' »

Figur 6: EHT°C -försök med överrock vid +8°C och systemet 
på- och avslaget.

Den upplevda temperaturen, EHT, för föttema kan sänkas till un
der +15°C när temperaturer över +20°C känns för varma, genom 
att föttema då och då placeras på bänkens fotstöd. En något 
mindre sänkning kan uppnås om endast hälen vilar på den upp
värmda golvpanelen, t.ex. om benen hålls framsträckta. På detta 
vis kan man reglera fottemperaturen så att den blir behaglig. Vid 
+8°C i luften var den upplevda temperaturen, EHT, dock endast 
+17,2°C.
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Referens:] 
System av

System på

Figur 7: EHT°C -försök med överrock vid +11-12°C och 
systemet av- och påslaget.

Systemet höjer klart den upplevda temperaturen, EHT, mer för 
benen än för överkroppen, till skillnad från hur det brukar vara 
inomhus när varm luft stiger och ger en positiv termisk gradient, 
dvs. kalla fötter men varm luft att andas. Trots denna konstgjorda 
"negativa termiska gradient" ville försökspersonerna ha det ännu 
varmare för benen, men var i stort sett nöjda med hur det kändes 
för huvudet och överkroppen.
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Ansiktet 
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Kroppens framsida 
Övre delen av ryggen 

Vänster överarm 
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Vänsterhand 
Höger hand 
Vänster lår 

Höger lår 
Vänster vad 
Höger vad 
Vänster fot 

Höger fot 
Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Figur 8: EHT°C - försök med överrock vid +8°C och +11-12°C 
och hela systemet påslaget.
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Figurerna 9 och 10 visar skillnaderna när endast panelen på den framförva
rande bänkryggens baksida respektive golvpanelen eller hela systemet är på
slaget. Det är klart att ingendera panelen ger nämnvärd värme åt vaden. Där
för föreslås en extra panel under bänken.
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Kroppens framsida 
Övre delen av ryggen 

Vänster överarm 
Höger överarm 

Vänster underarm 
Höger underarm 

Vänsterhand 
Höger hand 
Vänster lår 

Höger lår 
Vänster vad 

Höger vad 
Vänster fot 
Höger fot 

Vänster skinka 
Höger skinka 

Nedre delen av ryggen

Figur 9: EHT°C -försök med överrock vid +11-12 °C och endast 
panelen på den framförvarande bänkryggen påslagen eller hela 
systemet påslaget.

"Referens^ 
. Panel på_

System på

Hela kroppen 
Ansiktet 
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Kroppens framsida 
Övre delen av ryggen 

Vänster överarm 
Höger överarm 

Vänster underarm 
Höger underarm 

Vänsterhand 
Höger hand 
Vänster lår 

Höger lår 
Vänster vad 

Höger vad 
Vänster fot 

Höger fot 
Vänster skinka 

Höger skinka 
Nedre delen av ryggen

Referens:

System på

Figur 10: EHT°C - försök med överrock vid +11-12°C och 
endast golvpanelen påslagen eller hela systemet påslaget.
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Figur 11: EHT°C -försök med överrock vid +8°C och hela sys
temet påslaget - den upplevda temperaturen, EHT, vid olika sitt- 
ställningar.

Det går att reglera ryggens upplevda temperatur genom att luta sig 
fram från det uppvärmda ryggstödet. Om detta är tillräckligt för 
att göra det varma ryggstödet acceptabelt kan endast besvaras av 
försökspersonerna.

Prov med försökspersoner

Med hjälp av Linköpings kyrkliga samfällighet rekryterades 41 försöksperso
ner för att testa prototypsystemet. De informerades om att försöket gällde en 
ny typ av uppvärmningssystem. Under försöket skulle personerna sitta i en 
provbänk i 60 minuter. Det var under +5°C utomhus hela perioden och alla 
kom med ytterkläderna på. 28 försökspersoner, 68%, var kvinnor. Enligt 
försöksledamas uppskattningar var 24 personer, 59%, över 60 år. Tre perso
ner deltog åt gången. Sammanlagt 20 personer skulle ha exponerats för en 
lufttemperatur på +8°C och 21 personer för en lufttemperatur på +11-12°C i 
kapellet. Som framgår av nedanstående redovisning kom dock genomsnitts- 
temperaturen att ligga något högre.

Kapellets ordinarie uppvärmningssystem var avstängt under varje exponering 
så att de snabba temperaturstegringar som uppstod när värmen slogs på und
veks. Lufttemperaturen i kyrkan kunde därmed hållas någorlunda konstant 
under proven. Den genomsnittliga temperaturen vid proven under den kallare 
betingelsen var +8,9°C, +8,9°C och +9,t°C med en standardavvikelse på 
0,5°C vid 0, respektive 30 och 60 minuter efter starten. Motsvarande värden 
var +12,6°C, +12,4°C och +12,3°C med en standardavvikelse på 0,7°C vid 
proven under den varmare betingelsen.

Vid proven mättes systemets inverkan på fingertemperaturema och den upp
levda komforten.
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APPEND XX F E3__ENKÄTEN

Försöksledaren meddelar när Du ska svara på frågorna 1-7

FP NR

1 Skriv vid respektive kroppsdel 
hur det känns:

+3 = allt för varmt 
+2 = lite för varmt 
+ 1 = lite varmt 

0 = perfekt 
-1 = lite kallt 
-2 - för kallt 
-3 - allt för kallt

2 Färga de varma kroppsdelarna röda

3 Färga de kalla kroppsdelarna blå

4 Skriv med motsvarande siffra 
hur det känns för hela kroppen

5

6

Luften känns: torr = + 1
normal = 0
fuktig -1

Ögonen känns: mycket torra = +2
lite torra + 1
normala 0

TID, MINUTER

7 Skriv egna kommentarer här:
(Använd gärna baksidan)

Den blankett som försökspersonerna fick fylla i vid försöken.
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Försökspersonerna tog plats i bänken inom två minuter efter att de kommit in 
i kapellet. Alla ombads omedelbart att hålla en tunn, platt termistorgivare 
(Crafttemp tillverkad av Gambro, Lund) mellan tummen och pekfingret under 
1 minut. Med ett mätinstrument avlästes därefter givarens temperatur. Finger
temperaturen mättes på samma sätt även efter 30 och 60 minuter.

0 20 40 60

Figur 12: Genomsnittet av de fingertemperaturer som uppmättes 
efter noll, trettio och sextio minuter vid +8 °C och +11—12 °C.

Det framgår klart att försökspersonerna kommit i termisk balans 
vid lufttemperaturen +11-12°C med en stabil handtemperatur 
över +29°C innan de suttit i bänken i 30 minuter. Vid lufttempe
raturen +8°C har handtemperaturen däremot inte höjts till en be
haglig nivå. Den har istället minskat under försökstiden till under 
den låga nivå på omkring +22°C som den hade vid försöksperso
nens ankomst utifrån.

När den upplevda komforten testades, läste och pratade försökspersonerna 
med varandra samt justerade kläderna efter behag. Endast en person tog av 
sig ytterkläderna helt, men många andra tog av sig något plagg.

Efter 30 och 60 minuter ombads varje försöksperson att besvara en enkät, se 
sidan 22, om den term iska komfortupplevelsen. Komforten skulle redovisas 
för vaije kroppsdel med användning av en 7-punktig kategoriskala, där de tre 
centrala kategorierna betecknats som komfortabla. Svaren för närliggande och 
vänster/höger kroppsdelar har kombinerats och medelvärden för redovisade 
kategori vikter har beräknats.

Kategorivikterna enligt blanketten varierar från -3, "Alltför kallt", till +3, 
"Alltför varmt", med värdet 0 för neutrala betingelser, som varken är för 
varma eller för kalla. Medelvärdet av de valda kategori vikterna betecknas 
MTV, Mean Thermal Vote. Samma procedur har tillämpats för svaren som 
gällt hela kroppen.
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Med utgångspunkt från erhållna värden samt antagandet att det är ett linjärt 
samband mellan MTV och lufttemperaturen i kapellet kan regressionsekvatio- 
ner bildas för att extrapolera till högre temperaturer som skulle bedömas som 
neutrala, dvs. för att räkna fram den lufttemperatur för vilken försöksperso
nerna skulle ha valt den mittersta svarskategorin. Dessa framräknade neutrala 
värden visas i Figur 13.

Hela kroppen

Huvudet

60 min.

Armarna

Händerna

30 min.

Vaden

Fotterna

Figur 13: Neutraltemperaturer, MTV-0.
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Figur 14: Försök vid +8°C och +11-12°C som uttryckt i procent 
visar hur många som tyckt att en viss kroppsdel varit "för kall" 
efter 60 minuter.

Klagomålen är mest frekventa för vaderna och låren, men mindre 
än 15% har ansett att dessa kroppsdelar känts "för kalla" vid en 
lufttemperatur på +12°C. Vid +8°C har klagomålen beträffande 
händerna och vaderna stigit och omkring 20% har varit miss
nöjda.
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Figur 15: Försök vid +8°C och +11-12 °C som uttryckt i procent 
visar hur många som tyckt att en viss kroppsdel varit "för kall" 
efter 30 minuter.

Klagomålen efter 60 minuter har varit något färre än efter 30 mi
nuter när fler försökspersoner känt att de kommit i termisk ba
lans, trots en förväntan om motsatsen.

Proven har visat att systemet måste ge mer värme till benen och fotterna för 
att temperaturen i kapellet skulle kunna sänkas under +15°C utan att någon 
tycker att det är lite kallt.

De två sista frågorna har gällt luftens torrhet samt torrhetsförnimmelse i ögo
nen. Försökspersonerna var sannolikt ovana att sitta inomhus vid så låga 
temperaturer. Trots att man kan förvänta att inomhusluften vintertid är torr, 
har endast en person känt att luften varit torr vid +8°C och tre personer vid 
+11-12°C, sammanlagt 10%. Fem personer, har känt att luften varit fuktig 
vid +8°C och sex personer vid +11-12°C, sammanlagt 29%. Hela 61% har 
således svarat att luften känts normal. Endast två personer, 5%, har känt att 
deras ögon varit "mycket torra" medan 78% svarat att ögonen känts normala.
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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER

Syftet med projektet har varit att vid låga lufttemperaturer i kyrkan med hjälp 
av strålvärme skapa bra värmekomfort för människor som sitter i kyrkbänkar.

Strategin har varit att installera måttligt varma ytor (paneler och dynor) i när
heten av varje person. Genom uppmätning av ett slumpurval äldre kyrk
bänkar har storleken på panelerna och dynorna anpassats så att de skall kunna 
monteras i 90% av befintliga kyrkbänkar i Sverige. Ett villkor är dock att 
bänkarnas kulturhistoriska värde inte lägger hinder i vägen.

Ett prototypsystem har konstruerats för tre personer med förutsättningen att 
utrymmesbehovet är 600 mm/person, dvs. totalt 1.800 mm. Systemet består 
av en lodrät panel på baksidan av framförvarande bänk, en golvpanel, en 
ryggdyna och en sittdyna. Dynorna har varit mjuka och textilklädda. Alla pa
neler och dynor har isolerats mot underlaget. Endast sittdynan har varit oupp
värmd.

Systemet har provats i Alla Helgons kapell i Linköping, som för närvarande 
inte används. Yttemperaturerna var vid proven +43°C på golvpanelen, +35°C 
på panelen på framförvarande bänk och +21°C på ryggdynan. Mätningar har 
utförts med en termisk mannekäng VOLTMAN, och med hjälp av 41 för
sökspersoner i åldrarna 20-70 år. Iförda egna ytterkläder satt försöksperso
nerna i kyrkbänken med provanläggningen under 60 minuter vid lufttempera
turerna +8°C och +12°C.

Den ekvivalenta temperaturen (luft+strålning+luftrörelse), som uppmättes 
med den termiska mannekängen var betydligt högre för benen och fotterna än 
för överkroppen. Trots detta var det huvudsakligen de lägre kroppsdelarna, 
som av försökspersonerna upplevdes som för kalla. Emellertid ansåg minst 
85% att ingen kroppsdel kändes obehagligt kall efter 60 minuter vid lufttem
peraturen +12°C och med testsystemet påslaget. De uppmätta fingertempera- 
turema steg snabbt från genomsnittet +22°C vid starten till behagliga i genom
snitt +28 °C efter 60 minuter.

Om lufttemperaturen skall sänkas till +8°C rekommenderas att temperaturen är 
+50°C på den framförvarande panelen och +40°C på golvpanelen (inget vär
meobehag har noterats vid de temperaturer som hållits under proven) samt att 
ytterligare en panel, med måtten 1.800x350 mm och en yttemperatur på 
+50°C, monteras i lutande läge under bänken. Den nya panelen är huvudsak
ligen till för att värma vaden bakifrån men även för att värma den luft som sti
ger upp förbi låren.

Den uppvärmda ryggdynan har av många upplevts som obehagligt varm även 
när yttemperaturen sänkts till +21°C. Den bör ersättas med en isolerande 
ryggdyna utan uppvärmning.

Yttemperaturerna bör sänkas linjärt med stigande lufttemperaturer från ovan
nämnda maximivärden vid +8°C ned till minimivärden med panelerna av-
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slagna vid förslagsvis +22°C. Vid lufttemperaturen +12°C kommer då pane
len framför den sittande och golvpanelen att ha yttemperaturerna +42°C res
pektive +35°C, dvs samma temperaturer som under försöket då 85% var 
nöjda. Värmetillsköttet från den nya panelen under bänken, +42°C vid luft
temperaturen +12°C, kommer att minska det upplevda obehaget av kyla där 
det varit mest besvärande. När kyrkobesökarna har provat systemet några 
gånger kommer de att kunna justera sitt klädval så att ännu färre kan förväntas 
känna obehag än i de utförda försöken.

Den sammanlagda erforderliga effekten i watt per kvadratmeter för panelerna 
på golvet, framför och under bänken anges i Figur 18 som en funktion av 
lufttemperaturen i kyrkan. Dessa värden påverkas av och gäller med nuva
rande konstruktion och geometri.

Lufttemperatur mätt Effektuttag
i grader Celsius mätt i procent

8 100
9 93

10 86
11 79
12 71
13 64
14 57
15 50
16 43
17 36
18 29
19 21
20 14
21 7
22 0

Figur 18: Rekommenderade effektuttag iför
hållande till lufttemperaturen i kyrkan.

Då lufttemperaturen i kyrkan är en funktion av årstiden, men ganska stabil 
under en kyrkoförrättning, kan effektuttaget ställas in manuellt vid varje till
slag efter avläsning av rådande lufttemperatur i kyrkan. På detta sätt kan in
ställningen justeras lättare med ledning av eventuella klagomål från besökare 
än vid en helautomatisering av den inställda effekten. Inställningen av den 
manuella kontrollen bör anges som procent av det maximala effektuttaget. En 
tabell med rekommenderade värden bör finnas tillgänglig i närheten av kon
troll vredet. Tillslag bör ske separat för varje bänk beroende på antalet besö
kare. Frånslag av hela systemet bör ske automatiskt efter inställbar tid, för
slagsvis 30-90 minuter.

27



Systemet föreslås utformas med följande detalj utförande:

1 Ryggdyna på bänkryggens framsida
Mått: 1.800x350 mm, ouppvärmd
Materialskikt räknat från bänksidan: 

ylletyg
komfortskum, 5 mm 
ABS-plast, 2 mm 
komfortskum, 5 mm
ylletyg av god kvalitet, lika det på sittdynan - avtagbart för tvätt

Ryggdynan, som hänger i fyra läderklädda krokar, avstånd 
ca. 58 mm, skall kunna tagas bort.

2 Sittdyna
Mått: 1.800x350 mm, ouppvärmd
Materialskikt räknat från bänksitsen: 

glidskydd av plysch 
komfortskum, 5 mm 
ABS-plast, 2 mm 
polyuretanskum, 10 mm 
komfortskum, 5 mm
ylletyg av god kvalitet, lika det på ryggdynan - avtagbart för tvätt 

Sittdynan skall kunna tagas bort.

3 Panel på den framförvarande bänkrvggens baksida
Mått: 1.800x350 mm, uppvärmd
Maximal effekt: 415 W/m2
Maximal temperatur: +50°C
Materialskikt räknat från bänkryggen: 

polyuretanskum, 10 mm 
uppvärmd gummimatta 30 VDC 
plywood målad i bänkens färg

4 Panel snett upphängd under bänksitsen
Mått: 1.800x350 mm, uppvärmd
Maximal effekt: 415 W/m2
Maximal temperatur: +50°C
Materialskikt räknat från baksidan: 

plywood målad i bänkens färg 
polyuretanskum, 10 mm 
uppvärmd gummimatta 30 VDC 
plywood målad i bänkens färg

Panelen skall vara upphängd i snedställt läge för att ge utrymme för 
städning av golvet och för eventuell radiator som värmer luften. Va
den skall dock bekvämt kunna placeras i närheten av panelen.
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5 Golvpanel
Mått: 1.800x500 mm, uppvärmd
Maximal effekt: 440 W/m2
Maximal temperatur: +40°C
Materialskikt räknat från golvytan:

luftningsskikt av hård räfflad gummimatta 
polyuretanskum, 5 mm 
uppvärmd gummimatta 30 VDC 
ABS-plast, 3 mm, grå

Golvpanelen skall kunna tagas bort.

De uppvärmda komponenterna 3-5 styrs centralt med 30 VDC via puls- 
längdsmodulatorer, som regleras med ett manuellt vred med markeringar för 
hur stor procent av den maximala effekten som tas ut. Alla bänkar slås ifrån 
automatiskt efter 30-90 minuter med en inställbar timer. Tillslag görs med 
hold-on relä för vaije bänk separat, en knapp för tre element.

Det undersökta prototypsystemet visar på goda möjligheter att använda strål- 
värme i kyrkbänkar. Beträffande detaljutförandet kan alternativ diskuteras. 
Det bör observeras att grundvärme i lokalen förutsattes. Löses denna med 
t.ex. en konvektor under bänksitsen är kanske den föreslagna panelen under 
bänksitsen inte nödvändig. Eftersom ryggdynan på bänkryggens framsida 
skall vara ouppvärmd kanske inte heller denna alltid behövs. Den isolering en 
bänkrygg av trä ger kan eventuellt vara tillräcklig.

Det här föreslagna utförandet visar sammanfattningsvis att det finns åtmins
tone ett sätt att utföra strålvärme i kyrkbänkar. De alternativa detaljlösningar 
som kan vara möjliga bör studeras på samma empiriska och experimentella 
sätt i det fortsatta utvecklingsarbetet om strålvärme.

Principskiss visande det föreslagna systemets utformning.
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Exempel på uppvärmnings- 
skador: Det mesta av färgen 
harflagnat bort och träet 
spricker.
Petrusskulptur från 1250 
i Råby-Rekarne kyrka, se 
omslagets framsida.
Foto Peter Gavel 1995.
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