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kirker og oppvarmiNg – hva skJer?

toNe marie olstad og aNNika haUgeN 

INTRODUKSjON
Artikkelen tar utgangspunkt i at oppvarming av 
kirker er en belastning for store deler av kirke-
kunsten og kan være en belastning for kirke-
bygget. Artikkelen legger vekt på kirkekunst i 
form av malt tre og er skrevet ut fra forholdene 
i Norge. Er det slik at forskningen omkring klima-
belastning på kirkekunsten har fått noen følger 
for hvorledes kirkene varmes opp?  Kan det 
være slik at det som er tjenlig for bevaringsas-
pektet også er tjenlig for mindre energibruk? 
Kan en ”grønn kirke” bevare kirkekunsten? 

Målet med artikkelen er presentere:
resultatene av forskning knyttet til ma-• 
terialer og klima, særlig dimensjonsend-
ring i malt tre, og hvilke anbefalinger 
som gis for å unngå skader
resultatene av forskningen sett i sam-• 
menheng med oppvarmingsanbefalin-
gene som gis fra sentrale institusjoner, 
som for eksempel Riksantikvaren
en vurdering av konsekvensene for bru-• 
ker, bygning, interiør og gjenstander av 
tiltak for energisparing i bygninger 

KIRKEBYGG, INVENTAR OG INTERIøR
Kirken som gudshus og kulturminne er en viktig 
del av lokalsamfunnet, og mange elementer i 
dets historie avspeiles i kirkens beliggenhet, ut-
forming, interiør og inventar. Det å ta vare på 
kirkebygningene og kirkekunsten er av sam-
funnsmessig betydning og utfordringen for vår 
generasjon er å skjøtte kirkene på en slik måte 
at fremtidens brukere kan glede seg over de 
samme vakre kirkene som vi.

Endring i liturgi og bruk, varierende menig-
hetsstørrelse, og endrede krav til oppvarming 
av kirkerommet har ført og fører til endringer og 
noen ganger til skader på bygning og inven-
tar. I Norge kom lov om oppvarming av kirkene 
i 1897 (Ørstavik 1990), men flere kirker hadde 
installert vedovner noen ti-år før loven kom. 
Vedovnene ble utover på 1900-tallet erstattet 
med elektrisk, eller annen type oppvarming 
som kunne gi en jevnere temperatur i kirkerom-
met, både i utstrekning og tid. Graden og fre-
kvensen av oppvarming hang sammen med et 
stadig høyere krav til varmekomfort og henger i 
dag også sammen med en økende bruk av kir-
ken til andre aktiviteter enn gudstjenester. Økt 
oppvarming i form av flere eller lengre oppvar-

mingsperioder, høyere temperatur (T) og varier-
ende, ofte lav, relativ luftfuktighet (RF) fører til 
klimatiske påkjenninger for kirke og kirkekunst. 
Senere tiders energisparekrav vil kunne gi ytter-
ligere utfordringer både når det gjelder klima-
komfort for brukere og bevaring av  bygning, 
interiør og gjenstander.

MALT TRE OG KLIMA 
Hovedspørsmålet knyttet til klima og bevaring 
er:

Hvor store, hvor raske og hvor mange • 
klimaendringer tåler egentlig gjenstan-
dene før krymping og svelling i materia-
lene fører til skade?

Treverkets respons på klimavekslinger er den 
dominerende bevegelsen i maleri på tre. Det 
ofte anbefalte ideelle RF-området for oppbe-
varing av malt tre ligger mellom 45 og 55 % RF 
(Thomson 1986) fordi fuktopptaket respektive 
fuktavgivelsen i treverk er minst innenfor dette 
RF-området. Dekorlaget består ofte av flere lag 
og mange materialer. De fleste av disse ma-
terialene er hygroskopiske og vil til enhver tid 
forsøke å være i likevekt med luftens relative 
luftfuktighet.  Det at materialene ikke kan be-
vege seg fritt, at de har forskjellig bevegelses-
mønster og responderer ulikt på RF-endringer, 
gjør at klimabelastninger kan resultere i skader 
i dekor og underlag (Meklenburg & Tumosa 
1991)1.  Det at treet reagerer ulikt i de forskjellige 
retningene, - mest i tangentiell retning-, bidrar til 
effekten av klimabelastningen på maleri på tre 
(Mecklenburg & Tumosa 1991). RF-fluktuasjoner 
som fører til belastninger utover det såkalte flyt-
punktet2 for materialene er en for stor påkjen-
ning og kan ved gjentatte belastninger føre til 
synlige skader, for eksempel utfall av maling 
(Richard, Mecklenburg & Tumosa 1998, Meck-
lenburg 2012). Grunderingslaget er oftest det 
svake punktet fordi dette er særlig utsatt når 
oppbevaringsklimaet fluktuerer: krymping av 
treet fører til at grunderingen presses sammen, 
mens den strekkes når treet sveller. 

FORSKNING PÅ OMRÅDET – HVOR SKjER 
DET – HVA SKjER3 
Museumsforskningssenteret ved Smithsonian 
Institution i Washington (SCMRE)4 har gjort 
grunnleggende forskning innen feltet fra 
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begynnelsen av 1980-tallet. Forskningen ved 
senteret var ledet av Marion Mecklenburg, og 
hans samarbeid med europeiske institusjoner 
i det 21.århundret har vært av betydning for 
utviklingen av forskningsfeltet. Stefan Michalski 
og Canadian Conservation Institute, CCI, har 
også hatt avgjørende betydning for material- 
og klimaforskningen.  De to kongressene 
”Art in Transit”, arrangert i London i 1991 og 
IIC kongressen ”Preventive Conservation” 
arrangert av CCI i Ottawa i 1994, hvor personer 
fra disse miljøene ga viktige bidrag, fikk stor 
betydning for det videre arbeidet og viser at 
det i perioden var betydelig  oppmerksomhet 
rundt klimaproblematikk knyttet til bevaring av 
gjenstander. Like stor betydning fikk den mer 
materialorienterte kongressen ”The Structural 
Conservation of Panel Paintings” arrangert 
ved the Getty Conservation Institute i Los 
Angeles i 1994. I 2007 ble kongressen ”museum 
microclimate” arrangert i København med 
Marion Mecklenburg og David Erhardt fra 
SCMRE som inviterte hovedforedragsholdere. 
Referanser i flere av artiklene i publikasjonen 
og presentasjonene på kongressen, viste 
at forskningsgruppen fra det nasjonale 
forskningssenteret i Krakow, jerzy Haber 
Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 
Polish Academy of Sciences hadde kommet 
på banen5.  Gruppen ledes av Roman 
Kozlowski og ble synlige i det europeiske 
klimaforskningsnettverket gjennom EU-prosjektet 
”Friendly Heating”6 . I prosjektet ”Establishing 
standards for allowable microclimatic variations 
for polychrome wood” fortsatte de særlig 
arbeidet med å se på relativ luftfuktighet og 
temperaturs påvirkning på malt tre7.   Hvorledes 
panelmaleri reagerer på endringer i den relative 
luftfuktigheten har vært et forskningstema ved 
DEISTAF8, universitet i Firenze siden 1980-årene 

(se for eksempel: Uzielli & Ornella 1994, Uzielli 
2010). Miljøet i Firenze har utviklet målemetoder 
for å registrere bevegelse i treverk forårsaket av 
endringer i klimaet som har vært brukt på en 
mengde kunstgjenstander og malerier, blant 
annet på vikingskipet fra Oseberg (Jensen  et al. 
2010) og på Leonardo da Vincis Mona Lisa (Uzielli 
et. al 2006)). Det florentinske og polske miljøet 
har gjennom COST-aksjonen ”Woodculther”9  

nådd ut til et enda bredere nettverk, og utvidet 
samarbeidet med universitetet i Montpellier hvor 
Joseph Gril leder arbeidet med klimapåvirkning 
på panelmaleri (se for eksempel: Colmars, Gril 
& Uzielli 2009).

I 2010 arrangerte arrangerte COST-aksjonen 
”Woodculther” og prosjektet ”Establishing stan-
dards for allowable microclimatic variations for 
polychrome wood” en konferanse i Oslo med 
Mecklenburg og Michalski blant de inviterte 
foredragsholderne.    I oppsummeringen etter 
konferansen heter det blant annet om endrin-
ger i RF: “It was recognized that the damage 
potential of a variation depends on its ampli-
tude, rate, duration, and the temperature and 
RH level at which the variation starts. A study on 
the risk of cumulative, ‘fatigue’ damage due to 
repetitive strains of the materials was presented 
showing that repetitive strains must be conside-
red an important cause for degradation” (Koz-
lowski & Olstad 2010).

AKSEPTABLE KLIMAFLUKTUASjONER
Hovedmålet for forskningen har hele tiden 
vært å kunne finne et område for akseptable 
klimafluktuasjoner. Da Smithsonian i 1990-årene 
lanserte en utvidelse av det strikte RF-området 
50 % +/- 5%, til 30-60% ble det store diskusjoner 
(Weintraub 1996). Ett av målene for forskningen 
etter dette har vært å se hvor stort klimafluk-
tuasjonsområde det er mulig å definere som 

Institusjon/Person Akseptable RF variasjoner Kommentar/Kilde
Jerzy Haber Institute of Catalysis and 
Surface Chemistry, Polish Academy of 
Sciences

RF 50 +/- 14 % - 16 %
Tallene er relatert til paneler av forskjellig tykkelse 
(Bratasz et al 2010, Bratazs et al 2011) og knyttet til 
respons fra panelet som helhet.

RF 50% +/- 5%. 
RF 50% +/-10%

(Set point or annual average:50%,(or historic 
annual average for permanent collections) 

Danmark, Kirkeministeriet RF  65+/-15% (50-80 %) Cirkulærskrivelse publ.1997
Sverige, Svenska kyrkan og 
Energimyndigheten 

RF 60 +/-10% (50-70 %) (Melander 2008)

Smithsonian Institution /  Mecklenburg RF 47 % +/- 15 % RH, (32-62 %) (Mecklenburg 2012)

CCI / Stefan Michalski (ASHRAE Handbook2007)

Smithsonian Institution. RF 45% +/- 8% RH (37-53 %) and 21C +/- 4º 
http://si.edu/mci/english/research/consulting/Muse
umEnvironment.html (Besøkt 15.02.2012)
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akseptabelt for malt tre. Fluktuasjoner innenfor 
rammene skal i teorien ikke føre til skader på 
materialene. 

Tabellen viser at forskjellige institusjoner og 
land opererer med noe forskjellige grenser for 
akseptable klimafluktuasjoner for malt tre.

LOKAL OG ”IKKE-KONTINUERLIG”  
OPPVARMING 
Utprøving av metoder for lokaloppvarming av 
menighetens område i kirkens bruksperioder 
pågikk i Sverige, Danmark og Norge i 1980 og 
-90-årene (Nørgaard & Lund Madsen 1986, Pon-
nert & Kjellberg 1996, Olstad & Haugen 1997). 

Det europeiske EU prosjektet ”Friendly 
Heating” (2002-2005)11  bekreftet at lokalopp-
varming av kirkerommet var en mulig løsning for 
deler av klimaproblematikken for kirker i et kaldt 
klima. Lokal og ”ikke-kontinuerlig” oppvarming 
var dessuten et utgangspunkt for arbeidet med 
den europeiske standarden om kirkeoppvar-
ming ”Bevaring av kulturminne - Inneklima - Del 
1: Veiledning for oppvarming av kirker, kapeller 
og andre sakrale bygninger”12 som ble vedtatt 
i 2011. 

HISTORISK KLIMA
Den europeiske standarden ”Bevaring av kultur-
minne - krav til temperatur og relativ luftfuktig-
het for å begrense klimarelatert mekanisk ska-
de på organiske, hydroskopiske materialer”13  
fokuserer på det historiske klimaet og gir dette 
følgende definisjon: ”Climate conditions in the 
microenvironment whe-
re a cultural heritage 
object has always been 
kept, or has been kept 
for a long period of time 
(at least one year) and 
has acclimatized to it”. 
Standarden forklarer 
hvorledes historiske klima beregnes slik at det 
kan opprettholdes som bevaringsklima for gjen-
stander og bygning. Standarden sier samtidig: 
”Organic material require a mid RH range as the 
extremes (high and low RH ranges) affect the 
EmC…” (NS-EN 15757). Typisk for denne standar-
den og standarden om kirkeoppvarming er at 
de gir forvalterne en metode for selv å beregne 
og velge henholdsvis klimafluktuasjonsområder, 
oppvarmingsomfang og -metode.

RÅD OM KLIMA I KIRKER 
DEn nORskE RiksAnTikvAREns RåD: lOkAl 
OG ikkE-kOnTinuERliG OppvARminG 
Riksantikvarens nåværende informasjonsark14 

om klima og oppvarming i trekirker sier at ved 
oppvarming skal rutinene tilrettelegge for å 

”oppnå et mest mulig stabilt klima og et klima 
som ligger så nær opp til det naturlige klima 
som mulig”. Videre gis det råd om at kirken bør 
stå uoppvarmet når den ikke er i bruk, forutsatt 
at den ikke har innlagt vann, eller har vært opp-
varmet i mange ti-år. Oppvarmede kirker bør 
stå med en grunnvarme på 5°C. Brukstempe-
raturen bør være så lav som mulig, cirka 16°C. 
Oppvarming bør skje i kortest mulig periode og: 
”kirken bør varmes opp færrest mulig ganger i 
løpet av sesongen og bør derfor brukes minst 
mulig i den kalde årstiden. I ekstra kalde pe-
rioder er det enda viktigere enn ellers å redu-
sere antall oppvarminger… i kirker som ligger i 
de deler av landet hvor det er mye nedbør og 
høy RF om sommeren, kan man prøve å senke 
RF og faren for fuktproblemer med svak opp-
varming av kirkerommet i de periodene det er 
aktuelt. Installering av nytt oppvarmingssystem 
basert på strålevarme og soneoppvarming kan 
både redusere skader og være god økonomi. 
Slik oppvarming kan gi høy komfort samtidig 
som den er miljøvennlig på mange plan” (Info-
blad Riksantikvaren 3.12.2:4).

RåD FRA kiRkEns ARBEiDsGivER- OG 
inTEREssEORGAnisAsjOn (kA) i nORGE
KA følger Riksantikvaren når det gjelder lokal og 
”ikke-kontinuerlig” oppvarming. KAs anbefalte 
nivåer for T og RF fra heftet ”kirkeoppvarming 
og inneklima” er oppsummert i tabellen neden-
for (Bøyum, Boysen og Svendsen 2009:29):

SAMMENHENGEN MELLOM FORSKNINGS-
RESULTATER OG RÅD OM KLIMA OG 
OPPVARMING 
Riksantikvarens råd om oppvarming av kirker 
i informasjonsbladet, er justert i forhold til den 
kunnskapen forskningen har gitt. KA sin informa-
sjonsbrosjyre er fra 2009 og er oppdatert i forhold 
til forskningsstatusen15.   Både Riksantikvarens og 
KA sitt rådgivende skriv viser utfordringene som 
ligger i det at kirken er et flerbrukshus og at råd 
om temperatur og RF er basert på kompromis-
ser. I store deler av Norge, og andre geogra-
fiske områder med samme type klima, vil en 
hviletemperatur på 5 til 10°C og en brukstem-
peratur på opp til 20°C gi en meget lav relativ 
fuktighet i de periodene av året det er behov 
for oppvarming. 

Brukermiljøtilpasset aktivitet Bevaringsmiljø, oppbevaring og luftfuktighet
Korte oppvarmingsperioder og lange hvileperioder

Lav hviletemperatur 5-10 °C

Jevn luftfuktighet cirka 50 % +/- 10 %

Gudstjenester, kirkelige handlinger og 
konserter 17-20°C
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Lokaloppvarming er det beste kompromisset 
for å tilfredsstille brukere, kunst og bygning. 
Klimaet i kirkerommet blir påvirket av den 
lokale oppvarmingen, men i løpet av ett år 
blir det, samlet sett, en kortere tidsperiode 
hvor RF-verdiene ligger utenfor de anbefalte 
grenseverdiene, enn det blir i en generelt 
oppvarmet kirke (Olstad & Haugen 1997). 

Ikke-kontinuerlig opp varming betyr en rask 
oppvarming før bruk, ofte fra 5 °C til 18 - 20 °C, 
enten lokalt eller generelt i kirkerommet.  Denne 
typen oppvarming øker antallet raske og 
forholdsvis store T- og RF-endringer gjennom året. 

Gjentatte klimapåkjenninger 
er av betydning for skade-
utviklingen i malt tre.  Stefan 
Michalski diskuterte dette i 
2008, og i 2010 presenterte 
i tillegg Michal Luckomski 
forskningsresultater som 
viser at gjentatte RF-
fluktuasjoner fører til 
materialtretthet og deretter 
skader i kritt-limgrunderinger 
på tre (Michalski 2008, 
2010, Luckomski 2010). 
For at variasjonene skal 
være skadelige, må RF 
endringene være av en 
størrelse som fører til et 
stressnivå i grunderingslaget 
som ligger over 
grunderingens flytpunkt.  
Dersom RF-fluktuasjonene 
fører til klimastress under 
flytpunktet, har forsøk vist at 
grunderte prøvestykker i tre, 
tåler et antall fluktuasjoner 
som tilsvarer mer enn 
100 års døgnvariasjoner 
(36000 sykler), før en 
skade kan registreres. 
Når påvirkningen økes til 
grunderingens flytpunkt-
belastningsgrense, kan 
skade registreres etter 5000 
sykler( Kozlowski et al. 2011). 
Dette kan bety at antall 
påførte RF- endringer per 
år bør holdes så lavt som 
mulig. 

I hvilken grad RF-endrin-
ger ved oppvarming påvir-
ker materialet har først med 
responstiden å gjøre:

Hvor lang tid etter en kli-
maendring kan det registre-
res en endring i materialet? 

I malt tre er det oftest responstiden i treverket 
som registreres, fordi de største bevegelsene 
skjer i treet. Det er usikkerhet knyttet til om det er 
responstiden i treets overflate som er av betyd-
ning, eller om det er responsen i for eksempel 
hele panelet i et panelmaleri som er av betyd-
ning for  påvirkningen den malte strukturen. 

Uansett kreves det en viss bevegelse i treet 
for å belaste malinglaget i den grad at det opp-
står en skade. For en krittlimgrundering vil en 
belastning (strain)utover 0, 002 (grunderingens 
flytpunkt) kunne føre til en skade (Mecklenburg 
& Tumosa 1991, Kozlowski et al. 2011). I 2008 viser 

Foto 1. Gimmestad gamle kirke i norge har en utstoppet torsk fra før år 1700 hengende 
fra taket midt i skipet. Torskens tilstand vitner om god kunnskap om utstopping og beva-
ring. Den henger fra et langt tau av tvinnede røtter som er følsomt til endringer i relativ 
fuktighet eller barometrisk trykk, noe som får torsken til å rotere. Peker torskens nese mot 
altertavlen går det mot høytrykk og pent vær. Snur den andre veien kommer lavtrykket 
med ruskevær. Det er nedskrivinger som forteller at bøndene ofte var innom kirken for å 
lese værmelding på torsken. http://no.wikipedia.org/wiki/Gimmestad_gamle_kirke   Foto: 
C. Hill, 2007.

Gimmestad old church in norway has a stuffed cod from before 1700 rigged above the 
nave. The condition of the cod shows good taxidermy skills and preservation. It hangs 
from a long rope of twined roots which responds to changes in relative humidity or ba-
rometric pressure, causing the cod to rotate. The nose of the cod pointing towards the 
altar indicates high pressure and good weather, but if it turns away low pressure and bad 
weather are indicated. Written sources tell of peasants coming into the church to read 
the weather as forecast by the cod. http://no.wikipedia.org/wiki/Gimmestad_gamle_kirke   
Foto: C. Hill, 2007.



meddelelser  1  · 2012    -   artikel med peer review 2525

Tornari at både eik og furu reagerer raskt etter 
et klimaskifte, og at størrelsen på klimaendrin-
gen er av betydning for responstiden (Tornari 
2008).

Også temperaturen kan, grovt sagt, være 
avgjørende for responstiden eller hvorledes en 
kortvarig RF- endring av en viss størrelse påvir-
ker gjenstanden (Bratazs 2011). Fordi fuktdif-
fusjonen skjer hurtigere i høye temperaturer vil 
en brå endring i RF i en varm kirke kunne bety 
en større klimapåkjenning for gjenstanden enn 
en tilsvarende endring i en kald kirke. Sett fra et 
bevaringssynspunkt er dette et argument for å 
holde både hviletemperatur og brukstempera-
tur så lav som mulig. At lav temperatur synes å 
være gunstig, kan være en av grunnene til at et 
naturlig klima, i kalde områder, lenge har vært 
vurdert som et er et egnet bevaringsklima. 

Ideelt sett burde kirkeklimaet være slik at RF-
endringer skjer i lave temperaturer, er færrest 
mulig i løpet av året og påfører grunderingsla-
get en belasting (strain) som er under 0,002. Slik 
er det ikke i virkeligheten. 

Praktisk erfaring viser likevel at gjenstander 
oppbevart i et klima som i teorien burde ha 
ødelagt dem fullstendig, er forholdsvis velbevar-
te.  Begrepet ”the proofed fluctuation” (Michal-
ski 2010), bygger på Gaël de Guichens idé fra 
1970-årene, nemlig å se gjenstandens tilstand 
i forhold til oppbevaringsklimaet (de Guichen 
1988). Dersom gjenstanden var uten skader 
kunne yttergrensene i et tålt historisk klima 
rettlede yttergrensene for et videre oppbeva-
ringsklima for gjenstanden.  Standarden (NS-EN 
15757) beskriver hvorledes det historiske klimaet 
beregnes, og sier at klimaet i ett år er tilstrekke-
lig for at det skal kunne kalles et historisk klima. 
Det er usikkerhet knyttet til om beregningsmeto-
den for det historiske klimaet, som er basert på 
gjenstandens opplevde klima, virkelig gir et kli-
mabilde som er dekkende for det gjenstanden 
har vært gjennom og tåler. Særlig gjelder dette 
om perioden kun er minimumsperioden (ett år). 
Likevel bør betydningen av det historiske kli-
maet tas hensyn til dersom man ønsker å endre 
oppvarmingsrutiner eller oppvarmingsmetoder.

ENERGISPARING I KIRKEBYGG
Ifølge den norske Plan- og bygningsloven skal 
alle nye tiltak på eksisterende byggverk oppfyl-
le de gjeldende tekniske forskriftene. Disse stiller 
blant annet krav til en bygnings energiforbruk.  
Hvis de nye energikravene ”ikke er forenlig med 
bevaring av kulturminner og antikvariske ver-
dier” åpnes det for unntak fra loven. For man-
ge kirkebygg som kan unntas, har forvalterne 
ofte et økonomisk basert og et etisk ønske om 
en ”grønnere kirke”, om det kan gjennomføres 

uten skade på bygning, interiør eller gjenstan-
der.  

KA har laget retningslinjer med anbefalinger 
i forhold til energiøkonomisk oppvarming, og 
innenfor den europeiske standardiseringsorga-
nisasjonen CEN/Technical Committee 346 ble 
arbeidet med å utvikle en standard for ener-
gisparing knyttet til Europas kulturhistorisk verdi-
fulle bygninger påbegynt i 2011. Standarden vil 
kunne få betydning for hvorledes energisparing 
gjennomføres i kirkene i fremtiden. 

Hver bygning og dens interiør er unik, og det 
er viktig at det gjøres individuelle vurderinger 
ved hver forandring av inneklimaet i kirken. En 
kartlegging av energiforbruket og hvorledes 
energitap skjer, gir grunnlag for å vurdere om 
man kan spare energi ved enkle tiltak som å en-
dre oppvarmingsrutinene, eller oppvarmingskil-
den, eller om andre bygningsmessige tiltak er 
nødvendige.  Om man ønsker å bidra til min-
dre CO2 -utslipp, kan ikke bare den energi som 
direkte spares ved bygningsmessige tiltak i kir-
ken vurderes. Hele miljøregnskapet må settes 
opp slik at vurderingen inkluderer fremstilling og 
transport av nye materialer, avfallshåndtering 
og andre utgifter i tilknytting til det bygnings-
messige tiltaket. Før tiltak gjennomføres er det 
viktig at fagpersoner spesialisert innenfor byg-
ningsteknikk og konservering gjør en risikovurde-
ring slik at man unngår umiddelbare eller senere 
skader på grunn av gjennomførte klimatiltak. 

ENERGISPARING VED FORANDREDE 
OPPVARMINGSRUTINER
En bedret T-styring er det enkleste tiltaket. Regu-
lering av temperaturen til den anbefalte grunn-
temperaturen over frysepunktet og en oppvar-
ming til 15 - 16 °C en gang i uken vil i kirker med 
lokal oppvarming av menigheten, både være 
akseptabelt utfra komfortsynspunkt, og risikoen 
for utvikling av skader på bygningen eller de-
kor, interiør og objekter vil, grovt sagt, ikke øke 
i større grad.  

Senkning av brukstemperaturen til cirka 10°C 
eller lavere vil kun være akseptabelt for bruker-
ne om det innføres effektiv lokaloppvarming. 
For dekor, interiør og objekter er en temperatur-
senking i fyringssesongen ofte positivt, ettersom 
RF da generelt holdes noe høyere noe som er 
gunstig for mange materialer.  Lav temperatur 
inne når RF ute generelt er er høy, kan dog kre-
ve bedret ettersyn i enkelte kirker slik at even-
tuelle nye fuktrelaterte skader oppdages i tide: 
kondensproblemer, fuktig smuss som er bundet 
til kalkoverflatene og  stopp i den naturlige ven-
tilasjonen med  påfølgende sopp-, mugg- og 
insektsangrep. 
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ENERGISPARING MED BYGNINGSTEKNISKE 
TILTAK
Kirkenes betydning som kulturminner vil være 
avgjørende for muligheten for bygningstekniske 
tiltak.  Dette må vurderes fra kirke til kirke.  

Et av de enkleste bygningstekniske tiltakene 
som kan medvirke til å spare energi er tetting 
av fukt-lekkasjer i kirken (Svensson et. al 2011). 
Dette øker ofte brukerkomforten, men tettingen 
kan medføre en risiko for fuktrelaterte skader i 
bygningsstrukturen og i interiøret hvis det ikke er 
god nok naturlig ventilasjon. 

Etterisolering av loft på kald side er tiltak for å 
stoppe luftlekkasjer. Tiltaket er positivt utfra kom-
fortsynspunkt, men det kan gi fuktrelaterte pro-
blemer på loftet hvis ikke god nok lufting tilses 
og det kan føre til skader i himlingsdekor dersom 
loftet tidligere ikke har vært isolert. Også etteri-
solering av gulv er positivt utfra komfortsyns-
punkt. Trekk fjernes og gulvet blir i seg selv ofte 
varmere, men etterisolering kan føre til en større 
risiko for fuktrelaterte skader under gulvet siden 
dette området blir kaldere, og dermed generelt 
fuktigere.

Innsetting av innervinduer eller nytt glass i 
eksisterende vinduer vil øke brukernes komfort, 
men er ofte problematisk i forhold til bygnin-
gen: en viktig del av bygningens historie fjernes, 
det arkitektoniske uttrykket forandres, mellom 
gammelt vindu og innervindu er det en risiko 
for kondens, og forandringer av glassflatene vil 
også kunne gi uønsket refleksvirkning.  Dekor på 
vindusrammene eller mur- og treverk rundt vin-
duene kan dessuten skades ved innsetting av 
innervinduer. 

ENERGISPARING MED NYE ENERGIKILDER
Det er viktig at tiltak som omfatter installasjon av 
nye oppvarmingsmetoder vurderes nøye i for-
hold til om de har effekt og mulighet å varme 
opp bygningen slik vernemyndighet og bruke-
re ønsker. Installasjon av luft-luftvarmepumper 
vil kunne gi lavere strømforbruk og samtidig vil 
hverken komfort eller bevaringsforhold for byg-
ning, dekor, interiør eller objekter bli dårligere, 
forutsatt at luftstrømmene inn i kirkerommet 
plasseres slik at de ikke treffer personer eller ma-
terialer direkte. Installasjonene er dog ofte ikke 
estetisk tiltalende, og hulltaging i bygningen 
ofte nødvendig. Vannbåren varme basert på 
jordvarme er også energisparende, men kan 
medføre store inngrep i kirken og kirkens nær-
meste omgivelser.  Luft-luftvarmepumper og 
jordvarmebasert oppvarming gir en relativt jevn 
og lav effekt over lang tid, noe som passer bra 
for grunnvarme, men er for trege varmekilder til 
periodevis hurtig oppvarming av kirken(Broström 
2010).  En slik oppvarmingskilde må, om hurtig, 

ikke kontinuerlig lokaloppvarming ønskes, sup-
pleres med andre varmekilder. En bra løsning 
kan være installasjon av solcellepaneler på en 
nærliggende bygning eller konstruksjon, for dis-
tribusjon av elektrisitet til kirken. En slik type opp-
varmingskilde må spare miljøet for CO2 - utslipp 
og ikke endre brukerkomfort eller bevaringsfor-
hold for bygning, dekor, interiør eller objekter. 
Solcellepanelene behøver heller ikke være es-
tetisk forstyrrende16.

OPPSUMMERING
Mange av de kirkene vi ønsker å bevare for 
kommende generasjoner er bygget som kalde 
bygg og har en lang historie i et naturlig varier-
ende klima. Man begynte å vurdere inneklima-
et i kirker da man oppdaget at oppvarmingen 
forårsaket skader på materialene.  Klimagrenser 
basert på krav til brukerkomfort og forsknings-
resultater angående bevaringsklima har ført til 
de nåværende retningslinjene for oppvarming.  
I senere tid har det kommet energisparekrav 
som til en viss grad arbeider i samme retning 
som kravene til et bevaringsmiljø for kirke og 
gjenstander fordi mindre oppvarming er ønske-
lig også for bevaring av miljøet generelt.  

Fokus for vurdering av inneklimaet har hittil 
vært på å analysere konsekvensene av et alt-
for varmt og tørt inneklima, og å finne aksep-
table RF-variasjoner, særlig i forhold til en ”tørr” 
RF-grense. På grunn av en forventet generell 
senkning av innetemperaturen, kan det i frem-
tiden bli mer aktuelt å kontrollere de ”fuktige” 
RF- grensene, slik at inneklimaet ikke blir altfor 
fuktig.  En stadig utvikling av energieffektive 
oppvaringsmetoder vil utvide forskningsbeho-
vet rettet mot eventuelle konsekvenser for byg-
ning, interiør, gjenstander og brukerkomfort av 
nye oppvarmingsmetoder.

Utfordringen for forvalterne er avstanden mel-
lom forskningsresultatene og den praktiske hver-
dagen. De forskningsbaserte anbefalte RF- og 
T-områdene er ikke mulig å holde i en kirke som 
er i bruk gjennom en kald vinter, dersom menig-
heten skal kunne bruke kirken uten å fryse. De 
fleste brukere er villige til å justere påkledning 
og komfortkrav i forhold til en senket brukstem-
peratur, men en brukstemperatur på 16°C, slik 
Riksantikvaren ber om, gjennomføres trolig ikke 
i praksis. De som lokalt forvalter kirkene er opp-
tatt av kirke og kirkekunst, men likevel mer opp-
tatt av at brukerne ikke skal fryse. 

De europeiske standardene, NS-EN 
15757:2010 (”Spesifikasjon av T og RF”)og NS-EN 
15759-1:2011 (”Kirkeklima”) er nyttige redskaper 
når ønsket klimaområde for kirken skal vurderes 
og for valg av endret eller ny oppvarming av 
kirken. Den kommende europeiske standarden 
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for energieffektivisering av kulturhistorisk viktige 
bygninger vil sannsynligvis resultere i en metode 
for vurdering av tiltak ved energieffektivisering.  
Standardens metode kan videreutvikles og til-
passes nordiske forhold som en mal for arbeidet 
med energieffektivisering av forskjellige katego-
rier av kirkebygninger.

Enhver gjenstand eller kirke er unik selv om 
de anvendte materialene kan være de sam-
me, mens klima- og oppvarmingsrådene som 
gis av forvaltningen forståelig nok er meget ge-
nerelle. Trolig vil det være en fordel å gi forskjel-
lige råd til ulike grupper av kirker. Kirkene bør 
deles inn i kategorier basert på parametere 
som: Alder, vernestatus, materialbruk, konstruk-
sjonstype, isolasjon, bruksfrekvens, orgeltype, 
dekor og inventar, samt beliggenhet, utvendig 
klima og bygningens klimahistorikk. En katego-
risering må gjøres med stø hånd for å unngå 
for mange kategorier. En god kategorisering vil 
kunne være et startverktøy for et bedret opp-
varmingsregime for kirkene. Individuelle vurde-
ringer må gjøres for enhver kirke som er vurdert 
som et kulturminne ved en eventuell endring i 
oppvarmingsmetoder eller -rutiner. Strengheten 
i kravene til bevaringsklimaet bør være propor-
sjonalt med den definerte kulturminneverdien 
av kirken med interiør og inventar. 

RESYMÉ
Kirkerommet er blitt generelt oppvarmet i min-
dre enn hundre år. Forskning relatert til de klima-
tiske forholdene for bygningene og interiørene 
startet opp da man skjønte at skader kunne 
være relatert til forandringer i inneklimaet på 
grunn av oppvarming. Mye kvalifisert forsknings-
arbeid har blitt gjort, spesielt relatert til bemalte 
tregjenstander. Rådene om oppvarming fra 
forvaltningsorganene reflekterer resultatene fra 
forskningsarbeidet: Lokal og ikke- kontinuerlig 
oppvarming, lav temperatur når kirkene ikke er i 
bruk, og oppvarmet så få ganger som mulig om 
vinteren. Det er avstand mellom forskningsresul-
tatene og virkeligheten: Et strikt forskningsbasert 
bevaringsklima vil føre til klager fra en frysende 
menighet. Energisparing krever nye rammer for 
oppvarming av kirker. Energispareråd som ikke 
øker risikoen for skader på bygninger og interiø-
rer, vil i fremtiden bli en del av oppvarmingsin-
struksene for kirker. 

Kanskje det er på tide å ta neste steg med 
hensyn til oppvarmingsrådgivning: kategorisere 
kirkene etter gitte parametere og samsvare 
oppvarmingsrådene for hver kategori med de 
seneste aktuelle forskningsresultatene, uten å 
glemme at hver kirke er unik og krever en skred-
dersydd oppvarmingsløsning.  

NøKKELORD
kirkeoppvarming, ikke-kontinuerlig oppvarming, 
inneklima, klimarelaterte skade, energisparing,  
polykromt tre

ABSTRACT
Churches have generally been heated for less 
than 100 years. Research related to the climat-
ic conditions advised for the buildings and the 
interiors started when it was understood that 
deterioration might be related to a change in 
climate due to heating. An impressive amount 
of research work has been done, especially re-
lated to painted wooden objects. Instructions 
for the heating of churches from the administra-
tive authorities reflect the results of this research 
work:  Local and intermittent heating, low tem-
perature when not in use and heated for as 
few events as possible during the winter sea-
son. There is however a distance between the 
research results and real life: A strict research- 
based conservation climate in the church may 
result in a freezing and complaining congre-
gation. Compromises are therefore necessary. 
Energy saving requires new guidelines for the 
heating of churches and advice on saving en-
ergy without increasing the risk of damage to 
buildings or interiors will be a part of the heating 
recommendations in the future . 

Maybe now is the time for the next step in de-
veloping heating advice - dividing the church-
es into categories, and adapting the latest re-
search results for the respective categories, not 
forgetting that each church is unique and need 
tailor-made heating advice.

KEY WORDS 
church heating, intermittent heating, indoor 
climate, climate related damages, energy sav-
ing, polychrome wood

YHTEENVETO
Kirkkosaleja on Norjassa lämmitetty vajaan 
100 vuoden ajan. Rakennusten ja sisätilojen 
ilmasto-olosuhteita alettiin tutkia, kun 
ymmärrettiin, että lämmityksen synnyttämä 
lämmönvaihtelu saattoi aiheuttaa 
vaurioita. Aihetta on tutkittu erittäin paljon, 
varsinkin maalattujen puuesineiden osalta. 
Viranomaisten ohjeet kirkkojen lämmittämiseen 
suosittelevat paikallista ja väliaikaista 
lämmitystä,  lämpötilan pitämistä alhaisena 
kun tiloja ei käytetä, ja että talviaikaan 
lämmitettäisiin mahdollisimman harvoin. Ohjeet 
ja todellisuus ovat kuitenkin etäällä toisistaan: 
ihanteelliset, tutkimustuloksiin perustuvat 
ilmasto-olosuhteet aiheuttaisivat valitusta ja 
palelua seurakunnissa. 
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Energian säästäminen vaatii uusia 
kehysarvoja kirkkojen lämmittämiselle. 
Lämmitysohjeisiin on liitettävä sellaiset 
energiansäästöohjeet, joiden noudattaminen 
ei vaurioita rakennuksia. Lämmitysneuvontaa 
on kehitettävä – kirkot voidaan jakaa ryhmiin 
ja jokaiselle ryhmälle laatia viimeisimpien 
tutkimustulosten mukaiset lämmitysohjeet, 
unohtamatta kirkkojen yksilöllistä 
ainutlaatuisuutta ja tarvetta mittatilaustyönä 
tehtyihin lämmitysratkaisuihin.

AVAINSANAT
Kirkkojen lämmitys, väliaikainen lämmitys, 
sisäilma, ilmastonvaihtelun aiheuttamat vauriot, 
energiansäästö, puiset polykromit
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