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November 2020

og eventuelt:

Alternativt



Utskifting av eldre elektriske hovedfordeling/-sikringsskap (med «skrusikringer») 

Hensikten

• Oppnå økt el-sikkerhet og redusert risiko for brann i eldre kirkebygg (med vernestatus)

• Tilrettelegge for mer effektiv brukstilpasset oppvarming for å kombinere gode termiske forhold 
for kirkens brukere sammen med akseptabel bevaring av verdifullt interiør og bygning

Ny elektrisk hovedfordeling/-sikringsskap som skal tilfredsstille gjeldende forskrifter!

• Overspenningsvern – for å hindre store skader på det elektriske fordelingsnett/utstyr
og spesielt data- og kommunikasjonsutstyr

• Jordfeilbryter/-vern – for automatisk utkopling av strømmen dersom det oppstår 
jordfeil på det elektriske fordelingsnett og tilkoplet utstyr

• Belastningsvern – med riktig dimensjonerte elektriske kurser/kabelnett og sikringer
(automatsikringer av godkjent kvalitet og driftssikkerhet)

• Lysbuevern – for tidlig detektering av såkalte lysbuer og hindre utvikling av høy 
temperatur og i verste fall brann i skadede elektriske kabler, 
tilkoblingspunkter og tilkoblet el-utstyr



Lysbuevern – for å oppdage utvikling av høy temperatur og branntilløp i elektriske kabelnett og utstyr 

Meget aktuelt i kirkebygg med eldre el-anlegg/utstyr

Kirkebygg med høy vernestatus
med eldre kabelnett og el-utstyr

Høyere risiko
for branntilløp

Nyere teknologi/utstyr utviklet 
for rask detektering av «lysbuer»
i kabelnett, tilkoplinger og utstyr

Automatsikring med lysbuevern

NB! Denne anbefales installert
på alle elektriske kurser!

Dette vil bety en merkostnad samlet
på kr. 10.-20.000 (for 20-25 el-kurser) 



Ny elektrisk tilførsel/fordeling må også dimensjoneres etter nødvendig behov og kapasitet

I kirker med liten til moderat bruk anbefales gjennomført med mer brukstilpasset oppvarming med lave hviletemperaturer
utenfor bruk og aktivitet som riktig utført vil gi og kombinere:
• Gode termiske forhold for kirkens ansatte og brukere under aktivitet og bruk
• Akseptabel luftfuktighet og bevaring av verdifullt interiør og bygning ved korte oppvarmingsperioder
• Lavere samlet energibruk og driftskostnader (evt. for energi/effekt-tariffer som vil kreve bedre og god kontroll med tilført effekt)

• Oppvarmingen i de store kirkerom er i utgangspunktet dimensjonert å ivareta konstant oppvarming og er i liten grad
egnet til å heve lufttemperaturen raskt opp til ønsket/anbefalt temperaturnivå (rundt 19-20oC)

• Bevaringsmyndighetene anbefaler få og korte oppvarmingsperioder opptil 8-10 timers varighet 

• I de eldre og mer tradisjonelle kirke med kirkerom som utgjør det meste av kirkens oppvarmede areal/volum vil 
rundt 80-90 % av energibruken og installert kapasitet gå til oppvarming

Et praktisk eksempel og sammenligning mellom to relativt like kirker som gjennomførte forskjellige oppvarmingsrutiner!



Sammenligning mellom to kirker

Prestebakke kirke
•Oppført 1793
•Oppvarmet areal 254 m2/

volum 1.100 m3

•Tre/tømmer kirke
•El-rørovner/panelovner
•Brukstid 2,1 timer/uke

Kroer kirke
•Oppført 1925
•Oppvarmet areal 113 m2/

volum 715 m3

•Tre/tømmer kirke
•El-rørovner/panelovner
•Brukstid 0,8 timer/uke



Målt midlere
luftfuktighet
•Kor    30,0 %RF
•Skip   29,0 %RF
•Orgel 30,3 %RF

Temperatur, luftfuktighet og el-effekt i Prestebakke kirke
Måleperiode 1  (20/2 – 19/4)

Befuktning i drift



”Tørkeskader” i Prestebakke kirke

Sprekk i alterfot Avflass altertavle Sprekk orgelfasade

Sprekk i søyle Sprekk i rekkverk Sprekk i drager



Temperatur, luftfuktighet og el-effekt i Kroer kirke
Måleperiode 1  (21/2 – 20/4)

Målt midlere
luftfuktighet
•Kor    54,5 %RF
•Skip   54,9 %RF
•Orgel 54,8 %RF

Oppvarming til brukstemperatur



Prestebakke kirke
•Kontinuerlig oppvarming 
•Varmeeffekt 24 W/m3

Kroer kirke
•Oppvarming etter bruken 
•Varmeeffekt 34 W/m3

Energibruk

155 kWh/m2 år
24 kWh/m3 år 

Energibruk

366 kWh/m2 år
85 kWh/m3 år 

Sammenligning av energibruken



•Effektiv brukstilpasset oppvarming med korte
oppvarmingsperioder ga lav årlig energibruk

•Gjennomsnittlig luftfuktighet rundt 50 %RF

•Ingen synbare ”tørkeskader” ble påvist

Oppnådd resultatet for Kroer kirke

Kirken har et akseptabelt bevaringsmiljø
med lav energibruk ”på kjøpet”



Hvordan blir luftfuktigheten inne når temperaturen ute er lav?

Eksempel fra en kald vinterdag

Yttervegg kirke

Ute Inne

Temperatur -10oC

Luft av:

Relativ fuktighet 70-100 %RF
Temperatur 5oC
Relativ fuktighet 40-60 %RF

Hviletemperatur

Lavere

Temperatur 10oC
Relativ fuktighet 25-40 %RF Høyere

Lavere

Temperatur 23oC
Relativ fuktighet 10-17 %RF Høyere

Brukstemperatur

Temperatur 18oC
Relativ fuktighet 16-25 %RF

Varmes videre opp



Akseptabel bevaring av verdifullt og uerstattelig interiør og bygning  

Bevaringsmyndighetenes 
anbefalinger og krav

Relativ luftfuktighet 40-60 % RF
Nedre grense 40 %RF

Altertavle fra 1723

Sprekk i maleri

Avflassing av dekor (gullblad)

Øvre grense 60 %RF

+

NB!  Dette er skader som ofte krever omfattende
renovering forbundet med store kostnader!



Nødvendig effektbehov for brukstilpasset oppvarming

Bygn.konstruksjon TungLett

25 W/m3 40 W/m3

Isolasjon DårligGod

Oppvarming Tradisjonell varmeVarme nær bruker

Takhøyde Høy Lav

Effekt til oppvarming

200 W/m2 300 W/m2



Bruk av riktig og skånsom nærvarme reduserer behovet for høyere brukstemperatur
Erfaringsvis anbefales en brukstemperatur opp mot 19-20oC i kirkerom/seremonirom ved kortvarig opphold (rundt 1-2 timer)
NB! Ved lengre opphold og stillesittende arbeid er behovet normalt høyere rundt 20-22oC i lufttemperatur (bl.a. i flerbruks-/arbeidskirker)

Gode termiske forhold oppleves
under opphold ved lavere
lufttemperatur ned mot 16-17oC

Nærvarme til bruk på organistplass ved øving med lufttemperaturer ned mot 8-10oC

Nærvarme i kirkebenker med
lavtemperatur strålevarme 

Kirkens faste organist opplever gode termiske arbeidsforhold under øving!



Ofte situasjon med eksisterende elektrisk oppvarming i eldre kirkebygg

Hovedplan Galleriplan

Skip

Rørovner

Kor

Panel-/rørovner

Panel-/rørovner

Ofte
ingen varme

Sakristi

Panelovn/
konvektor

Våpenhus

Panelovn/
konvektor

Kirkerommet har
for lav kapasitet!!



Nye aktuelle elektriske varmekilder montert under sete i kirkebenker

Eldre rørovner 
erstattes av 

nye varmepanel
under benkesete

NB! Varmepanelene leveres i mange lengder og farger for å harmonere med 
kirkebenkens farge og uttrykk

Paneler med lavtemperatur strålevarme
som avgir varme skånsomt til omgivelsene

Elvarm BO400 – 400 W/m ovn

Alternativt

Safeheat DVB62 – 600 W/m ovn
med varmeskjold



Nye aktuelle elektriske varmekilder i kirkens kor og alterområde

Plassert langs vegger
ved alter og prekestol

Ribberørsovn plassert på gulv
langs vegg bak stoler

Ribberørsovn med 600 W/m
plassert på gulv langs vegg



Hovedplan Galleriplan

Varmesone
Sakristi
3-4 kW

Varmesone
Våpenhus

Varmesone
Våpenhus

2-3 kW

Eventuelt nye elektriske kurser/kabelnett med inndeling i praktiske varmesoner
(for fremtidig varmestyring)

Varmesone
kor/alter
6-8 kW

Varmesone
bakre skip
10-12 kW

Varmesone 
fremre skip
13-15 kW

Varmesone
Galleri,orgel og 
Organistplass

1-2 kW

Typisk inndeling

Eksempel på
brukervennlig
varmestyring

Aktiv 
oppfølging



Viktig for å få godkjent økonomisk bidrag fra BFD’s støtteprogram
for utskifting av eldre sikringsskap og rørovner

Følge ovenevnte råd og anbefalinger under planlegging og gjennomføring for å bidra:

• Til økt el-sikkerhet og redusert risiko for brann i sine kirkebygg

NB!
Følgende forhold vil kreve ekstra godkjenning fra bevaringsmyndighetene:
• Installasjon og fysisk plassering ny elektrisk fordeling/sikringsskap på et annet sted
• Utskifting eller erstatte eldre rørovner med mer miljøriktige oppvarmingsalternativ (f.eks. varmepumper) 

Det er under utarbeidelse en skriftlig veileder til praktisk bruk under planlegging og gjennomføring
av de aktuelle forbedringer og tiltak 

• Tilrettelegging for mer effektiv brukstilpasset oppvarming for å kombinere gode termiske forhold 
for kirkens brukere sammen med akseptabel bevaring av verdifullt interiør og bygning


