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1 Bakgrunn
Barne- og familiedepartementet utlyste midler for sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg
med frist 21.12.2020. Midlene blir kanalisert gjennom Riksantikvaren, og søknadene ble lagt
inn i Kirkebyggdatabasen.
Denne veilederen er utarbeidet av KA som et ressursdokument for gjennomføring av eltiltakene man kunne søke på: utskifting av gamle rørovner og eltavler med skrusikringer.
Veilederen vil også kunne benyttes for andre som skal gjennomføre tilsvarende tiltak.
Veilederen går gjennom forhold som det er viktig å legge vekt på under den videre
gjennomføring av arbeidet for å oppnå et funksjonelt og akseptabelt resultat.

2 Prisinnhenting med vurdering og valg av utførende firma
Alle anskaffelser med en estimert verdi over kr 100.000,- må konkurranseutsettes. Ved
beregning av verdi er det viktig å huske på at dersom det skal innhentes tilbud for utskifting
på flere kirker innenfor samme fellesrådsområde, vil det være den totale verdien av samtlige
kirker som skal legges til grunn ved beregningen. Det er ikke adgang til å dele opp arbeidene
med den hensikt å få en lavere estimert verdi.
Arbeid som nevnt i denne veilederen går under kategorien Installasjon av elektriske ledninger
og armaturer og er derfor å anse som en bygg- og anleggskontrakt. Det betyr at alle
anskaffelser med en estimert verdi opp til 1,3 millioner kroner følger anskaffelsesforskriften
del I, mens anskaffelser mellom 1,3 og 51,5 millioner kroner følger anskaffelsesforskriften del
II.
For anskaffelser med estimert verdi under 1,3 millioner kroner kan følgende fremgangsmåte
benyttes:
•

Sørg for at det gjennomføres en konkurranse – send invitasjon til minst 3 relevante
tilbydere (på e-post), evt. foreta en frivillig kunngjøring på Doffin.

•

Utarbeid et konkurransegrunnlag/forespørsel med en beskrivelse av arbeidene som
skal utføres, hvilke krav som stilles til leverandørene, litt om hva dere ønsker å
vektlegge ved valg av tilbud, tilbudsfrist, hvilke kontraktsbestemmelser som
kommer til anvendelse og evt. andre forhold dere mener er av relevans.

•

Husk at ved anskaffelser som overstiger kr 500.000,- skal valgte leverandør levere
skatteattest.
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•

Sørg for at de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 følges; krav til
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og
forholdsmessighet.

For anskaffelser med estimert verdi over kr 1,3 millioner kroner skal anskaffelsen følge
anskaffelsesforskriften del II. For mer om dette se KA.no.
Det anbefales at NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legges til grunn som
kontraktsbestemmelser.

Krav til utførende firma
Dersom anskaffelsen ikke overstiger kr 100.000,- kan denne type arbeid med fordel utføres av
en el-installatør som dere har gode erfaringer. Ved anskaffelser som overstiger kr 100.000,kan det være hensiktsmessig å vurdere om dere eller kommunen har en gunstig rammeavtale
som kan benyttes. Dersom det ikke foreligger noen rammeavtale, må fremgangsmåten i første
strekpunkt benyttes. I alle tilfeller må det aktuelle el-installasjonsfirmaet ha nødvendig faglig
kompetanse og være registrert som godkjent for denne type virksomhet (godkjent for både
prosjektering av elektriske anlegg og bygning for lavstrømsanlegg). Dette kan kontrolleres
gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) og deres
elvirksomhetsregister: https://innmelding.dsb.no/elvirksomhetsregisteret/start?0

3 Noen råd for videre gjennomføring med riktig planlegging
og installasjon
Utskifting av elektrisk fordelingstavle/sikringsskap og oppvarming
3.1.1

Krav til ny elektrisk fordelingstavle/sikringsskap

Elektrisk fordelingstavle/sikringsskap blir i dag stort sett levert ferdig fra produsent med
innmontert utstyr (ansett som et elektrisk utstyr) og skal derfor tilfredsstille kravene i forskrift
om elektrisk utstyr (FEU). Nye fordelingstavler/sikringsskap skal eksempelvis være utstyrt
med godkjent overspennings- vern, jordfeilbrytere og automatsikringer for å oppnå stor grad
av sikkerhet mot brann og for kirkens brukere og ansatte. Derfor skal elektrisk
fordelingstavle/sikringsskap som installeres være utført i samsvar med forskriften NEK EN
61439.
Da utskiftingen av fordelingstavle/ sikringsskap stort sett skal utføres i kirkebygg med
vernestatus og erfaringsvis med mye eldre elektrisk utstyr og kabelnett - vil det være riktig å
installere nyere utviklede automatsikringer som raskt detekterer utvikling av høye temperaturer
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og hindrer mulige branntilløp i eldre kabelnett, forgrenings- og tilkoplingspunkter –
automatsikring med såkalt lysbuevern.
3.1.2

Hvordan oppnå akseptabel bevaring av interiør og bygning i eldre kirkebygg?

Flere års erfaringer viser at gjennomføring av såkalt brukstilpasset oppvarming er viktig for å
oppnå akseptable termiske forhold og lav energibruk i eldre kirker med lav til moderat bruk

Figur 1 Anbefalinger til luftfuktighet for å oppnå akseptabel bevaring av verdifullt og uerstattelig interiør

(eksempelvis opptil 2-3 aktiviteter i uken). I kirker med vernestatus og spesielt i kirkerom er
det viktig å oppnå akseptable forhold for bevaring av verdifullt og uerstattelig interiør. Dette
oppnås stort sett ved å holde luftfuktigheten stabilt inne rundt 50 %RF (dog med tillatte
variasjoner/grenseverdier på +/- 10 %RF) i henhold til bevaringsmyndighetenes anbefalinger
og retningslinjer. Dette for å hindre utvikling av typiske skader som kan oppstå ved for høy
relativ luftfuktighet inne (over 60 %RF) - såkalte fuktskader - som oftest kan oppstå i fuktige
høstperioder. I kaldere vinterperioder med lavere relativ luftighet (under 40 %RF) vil faren
for utvikling av såkalte tørkeskader være så absolutt til stede. Erfaringene viser at denne type
skader på interiør og kirkebygget innvendig fører til tid- og arbeids- krevende renovering og
istandsettelse med betydelige kostnader. Det er derfor viktig å oppnå et termisk inneklima
stort sett innenfor de anbefalte grenseverdier, som nærmere vist under.
I sommerhalvåret vil luftfuktigheten i uteluften erfaringsvis være betydelig høyere enn i
kaldere vinterperioder. Dette fører til at kald «tørrere luft» som kommer inn kirkebygget
varmes opp til et innstilt og ønsket temperaturnivå. Under oppvarmingen vil luftens evne til å
holde på fuktighet eller vanninnholdet (den såkalte relative luftfuktighet) avta – stigende
lufttemperatur fører til synkende relativ luftfuktighet. Erfaringsvis vil det oppnås 2-3 % lavere
relativ luftfuktighet ved å varme opp luften 1oC som eksempelvis vist nedenfor.
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Figur 2 Hvordan luftfuktigheten påvirkes av oppvarmingen inne i kirkebygget i kaldere vinterperioder

Dette viser at det er praktisk mulig å regulere og styre inneluftens relative fuktighet gjennom
riktig innstilt temperatur. Videre viser dette at lav lufttemperatur inne gir muligheten for å
oppnå relativ luftfuktighet innenfor de anbefalte grenseverdier for akseptabel bevaring.
Videre er det betydelige geografiske og klimamessige variasjoner i uteluftens fuktighet
gjennom året som bidrar til noe høyere luftfuktighet inne i kirker med kystklima enn de som
ligger i innlandet. Ut ifra dette anbefales gjennomføring av såkalt brukstilpasset oppvarming
med anbefalt brukstemperatur og lav hviletemperatur for å oppnå og kombinere gode
termiske forhold både under og utenfor bruk av spesielt kirke- og seremonirom i kaldere
vinterperioder. Samtidig er det viktig at oppvarmingsperioden fra hviletemperatur opp til
brukstemperatur inklusiv brukstiden ikke blir lengre enn nødvendig – ikke lengre enn 8-10
timer for å unngå unødig negativ påvirkning på bevaringsmiljøet for interiør og bygning.
3.1.3

Nødvendig kapasitet for å oppnå effektiv brukstilpasset oppvarming

Erfaringene viser at de mange eldre kirker har for lav installert kapasitet til å gjennomføre
effektiv brukstilpasset oppvarming spesielt i kaldere vinterperioder. De fleste kirkerom
varmes opp hovedsakelig av eldre rørovner plassert under annenhver kirkebenk eller noen
tilfeller med enda færre varmekilder. Sammen med bygningsmessige forhold som massive
yttervegger med stor termisk treghet og manglende varmeisolasjon bidrar til større varmetap
og lange oppvarmingsperioder opp til anbefalt brukstemperatur på inntil et døgn eller ofte
lengre i større kirkerom. I den forbindelse er det basert på tidligere erfaringer utarbeidet en
oversikt som viser hvilke forhold som påvirker fastleggelsen av anbefalt behov og installert
kapasitet for å kunne gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming i eldre kirkebygg, som
vist i oversikten nedenfor.
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Figur 3 Nødvendig installert kapasitet for gjennomføring av effektiv brukstilpasset oppvarming

De eldre tradisjonelle kirker har store kirkerom ofte med store takhøyder i kombinasjon med
tung og massiv bygningskonstruksjon i kombinasjon med dårlig eller mangelfull
varmeisolering og ofte utettheter mellom bygningsdeler. Dette medfører behov for betydelig
større kapasitet for å gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming i kaldere vinterperioder
- erfaringsvis mellom 200-300 W/m2 oppvarmet bruksareal eller 25-40 W/m3 oppvarmet
nettovolum.
Erfaringsvis viser det seg at eldre kirkebygg med yttervegger i massivt treverk og tømmer uten
nevneverdig varmeisolasjon krever noe mindre kapasitet enn tykke og massive yttervegger
istein og mur med hensyn til gjennomføring av effektiv brukstilpasset oppvarming i kaldere
vinterperioder, som forsøkt vist nedenfor.
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Figur 4

Forskjell i behov for installert kapasitet for kirkebygg med massive yttervegger i treverk/tømmer og stein/mur

Videre vil nødvendig installert kapasitet påvirkes også av om det er gjennomført etterisolering
i tak/himling og eventuelt i gulv mot krypkjeller og igjen av varmeisolasjonens type og
tykkelse. En den forbindelse er det forsøkt utarbeidet en mer spesifikk oversikt til bruk for
nærmere å fastlegge nødvendig samlet installert kapasitet i større kirkerom basert på
erfaringstall fra tidligere gjennomførte oppvarmingsprosjekter, se nedenfor.

Figur 5

Forskjell i behov for installert kapasitet for kirkebygg med massive yttervegger i treverk/tømmer og stein/mur

Basert på den enkelte kirkes bygningsmessige forhold med hensyn til konstruksjon og
varmeisolasjon vil det være mulig å fastlegge nærmere samlet kapasitet spesielt i kirkerom for
å oppnå anbefalt effektiv brukstilpasset oppvarming i de aktuelle eldre kirkebygg. Dette

gjøres basert på å benytte de mest aktuelle erfaringstall fra oversikten ovenfor sammen
med kirkerommets samlede oppvarmede bruksareal og/eller netto volum.
For disse kirkenes øvrige rom og lokaler med normal lav takhøyde (eksempelvis sakristier) er
det ofte installert nok kapasitet for å gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming. Til
orientering kreves det installert 60-100 W/m 2 oppvarmet bruksarea l avhengig av ovennevnte
konstruksjon og varmeisolasjon for å kunne gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming.

Mer varmeisolasjon i himling og gulv krever mindre installert kapasitet.
3.1.4

Hvordan fastlegge oppvarmet bruksareal og netto volum for kirkerom i den
enkelte kirke

Den raskeste måten er å sjekke om oppvarmet bruksareal og netto volum allerede er registrert
eller ligger i kirkebyggdatabasen - se
www.kirkebyggdtabasen.no/BygningGravplass/EtasjerRom. Skulle dette ikke foreligge der - er
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det relativt greit å måle dette opp innvendig i kirkerom med en enkel såkalt
lasermåler/avstandsmåler som vist eksempelvis nedenfor.

I kirkerom med horisontale tak/himling er det greit å måle høyden mellom gulv og himling –
mens midlere høyde må anslås ut ifra om tak/himling er skrått eller hvelvet eller i annen
geometrisk form, som forsøkt vist ovenfor til høyre (H kor midlere). Ved bruk av mest mulig

riktige erfaringstall i oversiktstabell på foregående side sammen oppmålt oppvarmet
bruksareal og netto volum vil nødvendig kapasitet for effektiv brukstilpasset
oppvarming fastlegges for både kor og kirkeskip og samlet for kirkerommet.
3.1.5

Oppnåelse av mer termisk balanse mellom kirkerommets brukerområder er også
viktig

Erfaringene viser at det ofte er vanskeligere å oppnå tilstrekkelig installert kapasitet i kor og
alterområdet og i de mer åpne bruksareal fremme i kirkeskipet. Her er det stort sett lave
varmekilder med moderat kapasitet plassert på gulv langs tilgjengelige vegger som til nå er
aktuelle og blir godkjent av bevaringsmyndighetene. Derimot er det lettere å oppnå nødvendig
installert kapasitet i kirkeskipet med varmekilder montert under hver eneste kirkebenk. Dette
fører ofte til betydelig lavere temperaturnivå fremme i kirkerommet enn i de midtre og bakre
deler av kirkeskipet særlig under oppvarmingsfasen fra lav hviletemperatur til ønsket
brukstemperatur. I kaldere vinterperioder vil dette resultere i termisk ubalanse mellom
kirkerommets ovennevnte brukerområder med ofte sjenerende luftbevegelser i blafrende lys
og rennende stearin og søl. Luftbevegelsene er vil også kunne transportere smuss- og
støvpartikler med eksempelvis uheldig svertning av verdifullt interiør og kirkekunst i kor og
alterområde. Derfor er det viktig å få installert eller regulert kapasiteten til oppvarmingen i
kirkeskipets benkeområde i forhold til åpne brukerområder fremme i kirkerommet. De
aktuelle og anbefalte varmekilder under kirkebenker avgir såkalt lavtemperatur strålevarme
som avgir god opplevd varme ned til gulv og til føtter til de som oppholder seg der og som også
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er skånsomt for nærliggende interiør og gulv. Basert på utførte grundige målinger med blant
annet termografering med opphold av personer i kirkebenker vil det ofte oppnås nærvarme

med gode termiske forhold for de som oppholder seg i kirkebenkene ved lavere
lufttemperaturer ned mot 16-17o C. En viktig forutsetning er at det installeres
varmekilder under hver eneste kirkebenk. Dette vil bidra til noe redusert behov og
kapasitet til oppvarming nede i kirkeskipets benkeområder. Dette vil igjen bidra til mer
termisk balanse mellom kirkerommets brukerområder og betydelig mindre sjenerende
luftbevegelser under oppvarming til brukstemperatur.
Valg av riktig type varmekilde under kirkebenker vil derfor være viktig og vil også være
avhengig av kirkebenkenes oppbygging og konstruksjon sammen med tilgjengelig plass
mellom benkens ben og setets bredde for god og el-sikkerhetsmessig installasjon av de aktuelle
varmekilder. Sammen med de aktuelle installasjons- firmaer vil dette avklares nærmere med
hensyn til å fastlegge antall og aktuelle typer varmekilder under den enkelte kirkebenk og
samlet for benkeområdene. De oppgitte erfaringstall for nødvendig kapasitet baseres i
utgangspunkt ved på oppnåelse av lufttemperatur rundt 19oC inne i kirkerommet. Derfor kan
nok nødvendig samlet kapasitet reduseres med 10-20% ved valg av aktuelle type varmekilder
for å oppnå effektiv brukstilpasset oppvarming nede i benkeområdene.

4 Ny fordelingstavle/sikringsskap - størrelse og plassering
Den nye fordelingstavle/sikringskapasitet skal være utstyrt med nødvendig utstyr for å levere
elektrisk strøm til alle aktuelle elektriske funksjoner (både eksisterende og eventuelt nye
kurser) og ny elektrisk oppvarming med økt kapasitet med eventuell ny inndeling i flere
varmesoner og elektriske kurser i den forbindelse.

Figur 4 Nødvendig funksjonalitet og utstyr for sikkerhet til personer og mot brann

Behovet for automatisert varmestyring er aktuelt og erfaringsvis helt nødvendig for å sikre
gjennomføring og oppnåelse av riktig brukstilpasset oppvarming. I den forbindelse kan det
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være aktuelt å plassere nødvendig sentralutstyr/-komponenter for dette i
fordelingstavle/sikringsskap. Erfaringsvis bør det settes av nødvendig plass på 50x50 cm i
tavle/skap til dette. I tillegg må ny elektrisk tavle være tilpasset eller forberedt for nødvendig
kapasitetsøkning og hensiktsmessig inndeling av varmesoner og elektriske kurser for å
gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming.
Det er viktig at den nye fordelingstavle/sikringsskap har nok plass til ovennevnte utvidelser
også med noe plass for å dekke fremtidige behov. Videre er det viktig å holde det
fordelingstavle og sikringsskap så kompakt som mulig for å holde skapet fysiske utvendige
størrelse omtrent som eksisterende sikringsskap. Det er også hensiktsmessig og økonomisk
rimelig å erstatte eksisterende sikringsskap på samme plass med det nye. Hvis det av vektige
grunner ikke lar seg gjøre – må en ny plassering et annet fysisk sted godkjennes av Den norske
kirkes godkjenningsorgan og eventuelt bevaringsmyndigheter.

5 Utskifting av rørovner til nye elektriske varmekilder
Eldre rørovner i seg selv representerer en lav risiko for brannfare så lenge de er riktig
installert med akseptabel avstand til treverk og annet brennbart materiale (minimum 2-3 cm
luftavstand). Rørovner har erfaringsvis for høy overflatetemperatur (ofte målt mellom 120180oC) som er langt over gjeldende forskrifters krav på maksimalt 80oC. Likevel viser
erfaringene ved påmontering av gode og funksjonelle berøringsbeskyttelse at
overflatetemperaturen stort sett vil senkes under forskriftskravet. De eldre rørovnene har lang
funksjonell levetid med en relativt avgitt kapasitet på 500-600 W/m ovn.

Eldre fordelings- og kabelnett til rørovner representerer større risiko for
brannfare
Risiko varmeutvikling og branntilløp skjer oftere i eldre og utdaterte kabelnett med
fordelingspunkter og i tilkoblinger til rørovner og eventuelt eldre elektrisk utstyr og
komponenter. Derfor er det viktig at eldre og utdaterte fremførings- og kabelnett blir skiftet ut
samtidig med installasjon av nye varmekilder.

Erstatte eldre rørovner med aktuelle elektriske varmekilder
5.2.1

Under kirkebenker

Eldre rørovner på gulv kan med fordel erstattes av såkalte elektriske benkevarmere som
monteres under sete på kirkebenker. Det anbefales installert benkevarmere av typen som
leverer lavtemperatur strålevarme jevnt fordelt ned mot gulv. Erfaringene viser at dette gir
skånsom oppvarming til føtter og ben til de som oppholder seg der og til nærliggende interiør.
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Ved installasjon av benkevarmere under alle kirkebenker vil det oppnås jevnest mulig
fordeling av varmen. Med valg av riktig type benkevarmere vil det oppnås akseptable
termiske forhold nede i benkeområdet også ved lavere lufttemperaturer ned mot 16-17oC, se
eksempel på utført termografering av besøkende under slike forhold nede i kirkebenk i en
eldre kirke på neste side til venstre.

Figur 5 Akseptable termiske forhold for bruker nede i kirkebenk ved målt lufttemperatur mellom 16-17oC

Figur 6 Aktuelle typer benkevarmere for installasjon under kirkebenker

De aktuelle typer benkevarmere er utstyrt med et beskyttelsesgitter mot varmeelementenes
høye temperatur som har en målt overflatetemperatur utvendig under forskriftskravene for å
hindre berørings- og personskader. Det er mange kirker som etter hvert har installert
benkevarmere av typen DVB62 (SafeHeat AS, www.safeheat.no) med høy kapasitet opp mot
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600 W/m varmekilde. I kirker med behov for høy kapasitet er denne type benkevarmer
installert under hver eneste kirkebenk helt nødvendig. På grunn av større avgitt effekt er det
viktig at disse installeres under kirkebenker som er mest mulig åpne med god lufttilgang for å
unngå for høye temperaturer i benkeseter og uheldig varmepåvirkning av treverk og
overflatebehandling. I den forbindelse er det under enkelte kirkebenker med såkalte skjørt
(som en forlengelse av benkeryggen) viktig å få påmontert såkalte varmeskjold i tillegg for å
motvirke dette. Denne benkevarmeren fra Safe Heat DVB62 leveres også med såkalt
«skreddersøm» med lengder fra 50-200 cm i intervaller på 5 cm som gir muligheter for
fleksibelitet og god tilpasning under kirkebenker.
Det er også andre typer benkevarmere som har lavere kapasitet mellom 400-500 W/m
varmekilde, som er aktuelle i kirkerom som krever noe mindre tilgjengelig kapasitet. Den ene
er Elvarm BO400 (Wimpel AS, www.wimpel.no) som også leveres i mange kapasiteter og
lengder fra 80-200 cm i 5 cm intervaller som gir til stor fleksibilitet og tilpasningsmuligheter
under kirkebenker. Den andre er typen TermIQ-ovner (fra Ensama AS, mobil 920 58 020) avgir
høyere opp mot 500 W/m varmekilde, som vist nederst oversikten ovenfor. Denne
benkevarmeren har en bredde på 30 cm og leveres i to aktuelle lengder 80 cm og 120 cm.
Dette gjør at denne type benkevarmer ikke alltid kan tilpasses mest optimalt under
kirkebenker og i enkelte tilfeller ikke oppnår ønsket samlet kapasitet.
Som en enkel huskeregel og rettesnor vil det i kirkerom med stort sett rørovner under hver
kirkebenk være behov for og nødvendig å installere benkevarmere med den høyeste
kapasiteten (Safe Heat DVB62) for å oppnå omtrent samme kapasitet og muligheten for effektiv
brukstilpasset oppvarming. Derimot i kirkerom med rørovner under annen hver eller færre
kan det også være aktuelt å installere benkevarmer (Elvarm BO400 eller TermIQ) med lavere
kapasitet. I de fleste eldre kirkebygg med erfaringsvis relativt dårlig varmeisolering og
tetthet er det ofte behov for høy kapasitet for å kunne gjennomføre effektiv
brukstilpasset oppvarming i kaldere vinterperioder.»
Det er viktig å bemerke igjen at alle ovennente benkevarmere avgir samme type
lavtemperatur strålevarme som gir opplevde gode termiske forhold ved opphold nede i
benkeområdet. Dette forutsetter varmekilder installert jevnt fordelt under hele benkens
lengde og under alle kirkebenker i dette viktige brukerområdet.
5.2.2

I kor og alterområdet

Eldre elektriske panelovner på vegg eller rørovner installert på gulv langs vegger i kor og
alterområdet erstattes normalt av ribberørsovner enten i standardfargen mørkebrun eller i
passende diskre farger.
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Figur 7 Eldre rørovner erstattet av ribberørsovner i passende farger

Figur 8 Alternativ - lav konvektor (varmelist)

Nye ribberørsovner har omtrent samme som eldre rørovner rundt 600 W/m varmekilde. Det
er installert nye ribberørsovner av typen RR (www.elektroskandia.no) med gode erfaringer og
som stort sett godkjennes av biskop og bevaringsmyndighetene. Denne type ribberørsovner
leveres i flere forskjellige lengder og kapasitet mellom 400-1400 W som gir relativt god
fleksibilitet og tilpasningsmulighet på ledig vegg og gulv i dette viktige brukerområde. Det må
likevel vises stor oppmerksomhet og forsiktighet med plassering av varmekilder med god og
nødvendig avstand fra eksempelvis eldre altertavler, prekestol, døpefont og annet.
Erfaringsvis er det ofte en utfordring å få installert tilstrekkelig kapasitet i kor og alterområdet
for å kunne oppnå omtrent samme lufttemperatur som i kirkeskip og nærliggende
brukerområder. Derfor kan det ofte være aktuelt å benytte mer energieffektive elektriske
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ovner av typen konvektorer som kan distribuere varmen mer effektivt ut fra vegger til de mer
åpne bruksarealer. Et alternativ som nylig er blitt godkjent i noen kirker med vernestatus er
en lav konvektor (varmelist) fra Telco type MX med kapasiteter mellom 300-1300 W
(www.wimpel.no). Denne type varmekilde gir en kapasitet på mellom 600-650 W/m
varmekilde som også bør leveres og installeres med en diskre og passende farge til
nærliggende gulv og vegg, se foto av denne type varmekilde på forgående side til høyre.
Denne typen varmekilde er det foreløpig lite driftserfaringer med – spesielt når det gjelder
eventuelle utfordringer med svertning oppover nærliggende vegger eller interiør. Det kan
også andre typer lave energieffektive konvektorer som også er aktuelle – men alle typer
varmekilder utover ribberørsovner må vurderes nærmere og godkjennes av biskop og
bevaringsmyndighetene. I den forbindelse er det viktig å påpeke at alle varmekilder langs
vegger i kor og alterområdet skal monteres på gulv. Alle aktuelle elektriske varmekilder som
installeres her skal overflatetemperaturer som tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav ved full
kapasitet og drift.
5.2.3

Hensiktsmessig inndeling i elektriske varmekurser og varmesoner etter bruk og
aktivitet

For å oppnå bedre kontroll med oppvarmingen viser erfaringene at hensiktsmessig inndeling i
varmesoner mer tilpasset bruk og aktiviteter gir større muligheter for oppnåelse av effektiv
energibruk kombinert bedre termisk inneklima. Et mer brukervennlig automatisert system
for varmestyring er nødvendig for å oppnå best mulig styring og regulering av lufttemperatur
og luftfuktig – spesielt i kirkerom/seremonirom med verdifullt og uerstattelig interiør
eksempelvis i kor og alterområde. Det bør imidlertid tilrettelegges for nye elektriske kurser
innenfor den aktuell inndeling i varmesoner som eksempelvis vist av oversikten nedenfor.
Ved utskifting av ny elektrisk fordeling/sikringsskap er det viktig å sette av plass til eventuelle
utvidelser med nødvendig kapasitet for riktig oppvarming og andre elektriske kurser for
fremtidig behov.
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Figur 9 Eksempel på hensiktsmessig inndeling i varmesoner med eksisterende og nye elektriske kurser

Ved installasjon av nye varmekilder og eventuelt nytt kabelnett skal det også gjennomføres og
legges opp til en hensiktsmessig inndeling i varmesoner tilpasset kirkens bruk og aktiviteter.
Dette for å tilpasse og tilrettelegge for en bedre drift av eksisterende eller eventuelt
brukervennlig varmestyring i nær fremtid. Erfaringene viser at varmestyring er helt
nødvendig for å gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming med muligheten for aktiv
kontroll og oppfølging av termisk inneklima og energibruk, som eksempelvis vist øverst på
neste side.

Figur 10 Eksempel på brukervennlig varmestyring med aktiv oppfølging av termisk inneklima og energibruk
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Dette eksempelet fra en middelalderkirke viser mulighetene først og fremst for god kontroll
med kirkens termiske inneklima med hensyn til temperatur og luftfuktighet ved bedre
gjennomføring av effektiv brukstilpasset oppvarming. Som igjen gir muligheten for å
kombinere akseptabel bevaring av kirkens verneverdige og uerstattelige interiør og bygning
sammen med gode termiske forhold for kirkens brukere under aktivitet i kirkerommet.
Det oppfordres til installasjon og drift av brukervennlig varmestyring med ovennevnte
funksjonalitet samtidig eller i nær fremtid – selv om det ikke gis direkte økonomisk bidrag av
dette støtteprogrammet.

Erstatte eldre rørovner med ovennevnte varmekilder sammen med mer
miljøriktig oppvarming
I de senere år er det også i større grad installert varmepumper enten sammen med
eksisterende elektrisk oppvarming eller ved omlegging til vannbåren oppvarming i eldre
kirkebygg som er godkjent av biskop og bevaringsmyndighetene. Dette krever imidlertid god
og grundig planlegging innenfor de gjeldende krav og forutsetninger fra
bevaringsmyndighetene for å kunne fremlegge akseptable løsninger for å få denne type mer
miljøriktige oppvarmingsløsninger godkjent.

Figur 11 Eksempler på oppvarmingsalternativer med varmepumper med gode resultater og erfaringer

Det er oppnådd gode resultater og erfaringer i flere eldre kirker med vernestatus (stort sett
listeførte kirker) både når det gjelder praktisk gjennomføring av brukstilpasset oppvarming
med bedre daglig kontroll med det termiske inneklimaet og redusert samlet energibruk.
Likevel er det viktig å poengtere og understreke at det kreves en grundig planlegging for å oppnå
nødvendig godkjenning av ekstern fagekspertise med erfaringer fra liknende prosjekter.
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6 Nødvendig sluttkontroll og dokumentasjon for utført og
driftsklar leveranse
Etter at eldre fordelingstavle/sikringsskap og/eller rørovner er erstattet med nytt skal det
gjennomføres en grundig sluttkontroll av utført installasjon før overlevering og normal drift
iverksettes. Dette skal gjennomføres sammen med grundig funksjonstest av viktig utstyr og
komponenter sammen med nødvendig dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter som
nærmere beskrevet nedenfor.
Ved installasjon av ny fordelingstavle/sikringsskap skal det utarbeides en oversikt over alle
elektriske kurser sammen med eldre og nyere utstyr og komponenter som er installert og satt i
drift etter dagens standard og forskrifter.
Skriftlig dokumentasjon er fremlagt gjennom datablad med tekniske spesifikasjoner til
installerte varmekilder og kabelnett (type og dimensjon) sammen med krav til plassering
for å unngå risiko for personskade og branntilløp.

Hensiktsmessig inndeling i elektriske varmekurser og varmesoner etter
bruk og aktivitet
For å oppnå bedre kontroll med oppvarmingen viser erfaringene at hensiktsmessig inndeling i
varmesoner mer tilpasset bruk og aktiviteter gir større muligheter for oppnåelse av effektiv
energibruk kombinert med bedre termisk inneklima. I denne omgang bør det tilrettelegges for
installasjon av nye elektriske kurser tilpasset den aktuell inndeling i varmesoner. Det må
utarbeides og fremlegges en oversiktlig plan som viser inndelingen i varmesoner med nye
elektriske kurser innen hver enkelt varmesone som eksempelvis vist nederst på side 4.

Rapport fra sluttkontroll for utført leveranse
For både installert ny fordelingstavle/sikringsskap og varmekilder med nytt kabelnett skal det
gjennomføres sluttkontroll.
Det skal gjennomføres en sluttkontroll både visuelt og med nødvendige tester/målinger for å
sikre levert funksjon og grundig kontroll av risiko i forhold til elsikkerhet og brann etter
gjeldende forskrifter. Det skal fremlegges i en skriftlig rapport ferdig utfylt og signert av
utførende og ansvarlig installasjonsfirma. Se EksempelRapportSluttkontrollElarbeider.pdf.
6.2.1

Rapport for utført termografering

Erfaringene viser at det er nødvendig med termografering for å avdekke eventuell varmegang
også i nytt elektriske utstyr og komponenter og ikke minst i tilkoplinger til kabelnett og annet.
Særlig er dette viktig å utføre av nye elektriske varmekurser og under full drift og pådrag av
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oppvarming. Da vil begynnende varmegang og dårligere utført installasjonsarbeid kunne
avdekkes og risiko for utvikling av brann elimineres til et minimum. Installasjonsfirmaer skal
normalt kunne gjennomføre dette i egen regi eller leie inn nødvendig ekstern sertifisert
fagekspertise for å utføre nødvendig termografering før overtagelse av aktuell leveranse.
Resultatet fra utført termografering skal leveres i en skriftlig rapport.
Skjema som kan brukes til termograferingsrapport:
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/553100/name/SkjemaTermoKontrollRapport.d
ocx (word-format)
Eksempel på samme skjema, utfylt:
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/553101/name/EksempelUtfyltSkjemaTermoKo
ntrollRapport.docx

6.2.2

Samsvarserklæring for ferdig driftsklar leveranse

En samsvarserklæring er et viktig dokument som viser at elektriske installert anlegg med
utstyr/komponenter og kabelnett er utført i samsvar med forskriftenes krav og retningslinjer.
Den er byggeiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av elektriske anlegg og
leveranse er i henhold til gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav. Kravet om
samsvarserklæring er hjemlet i «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg» nærmere
beskrevet i § 12 og 13. Samsvarserklæringen er også et samlende dokument som i sin helhet
skal fremlegges ved overlevering og overtagelse av den utførte leveranse.
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