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• Faglig rådgiver/leder for prosjektet 
Kirkeoppvarming – Energieffektiv og Miljøriktig i 
KA’s regi (fra 2001-2005) 

• Faglig rådgiver i flere omganger og perioder de 
siste 20 årene for KA i deres pågående prosjekter 
innen dette fagområdet

• Praktisk faglig rådgiving og planlegging for 
energieffektiv og miljøriktig drift til mange 
kirkelige fellesråd av deres kirkebygg 
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Hva og hvordan oppnå godt og akseptabelt termisk inneklima i kirkebygg?

Eldre kirkebygg med høy vernestatus (fredet) Eldre kirkebygg uten/med vernestatus Nyere arbeids- og flerbrukskirker med
mange forskjellige arealer og funksjoner

Hvordan oppnå dette på best mulig måte i den daglige drift av våre kirkebygg?

Gode termiske forhold for kirkens ansatte og brukere
God klanglig/teknisk funksjon og bevaring

Akseptabel bevaring av
verdifull og uerstattelig
kirkekunst, interiør og bygning



Akseptabel bevaring av verdifullt og uerstattelig interiør og bygning  

Bevaringsmyndighetenes 
anbefalinger og krav

Relativ luftfuktighet 50 % RF
Nedre grense 40 %RF

Altertavle fra 1723

Sprekk i maleri

Avflassing av dekor

Øvre grense 60 %RF

+

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



Hvordan er luftfuktigheten inne når temperaturen ute er lav? 

Yttervegg kirke

Ute Inne

Relativ fuktighet 80-100 %RF
Temperatur 5oC
Relativ fuktighet 40-60 %RF

Hviletemperatur

Lavere

Temperatur 10oC
Relativ fuktighet 25-40 %RF Høyere

Temperatur 23oC
Relativ fuktighet 10-17 %RF Høyere

Lavere

Brukstemperatur

Temperatur 18oC
Relativ fuktighet 16-25 %RF

Varmes videre opp

Om sommeren:

Lufttemperatur +20oC
Absolutt fuktighet 10-15 g vann/m3 luft

I kaldere vinterperiode:

Temperatur -10oC
Absolutt fuktighet 2-5 g vann/m3 luft

Riktig og effektiv
brukstilpasset 
oppvarming

Lavere og akseptabel
brukstemperatur

i korte perioder

Lav hviletemperatur -
akseptabel luftfuktighet

i lengre perioder



• Få driftsproblemer med relevans
til termisk inneklima

• Jevn luftfuktighet (ca. 50 %RF) viktigere
enn raske/korte temperaturendringer

• Dypere toner i orgel må aksepteres
av organister under øving utenfor bruk

Brukstilpasset oppvarming riktig utført er bra for de fleste orgler
• Lengst mulig perioder med hviletemperatur tilpasset riktig luftfuktighet
• Korte - men tilstrekkelig oppvarmingsperioder for å oppnå jevnest mulig 

temperaturfordeling for akseptable klanglige forhold i orgelet
• God nærvarme for organist med individuell regulering av temperatur

Noen viktige dokumenterte erfaringer:

Veileder utarbeidet og tilgjengelig fra 2010 

+

Erfaringer og resultater fra grundig oppfølging
av orglers klanglige og tekniske funksjon
under varierende termiske forhold over  tid

Loggføring av organist under bruk av orgel

Målinger av termisk inneklima i kirkerom og inne i orgel



Aktuelle typer nærvarme som bidrar til akseptable termiske forhold rundt organist

Mobil varmeplate med høyere avgitt temperatur nærmere gulv 

Operativ temperatur under orgeløving i ellers «kaldt kirkerom»

«Varmesøyler»
rundt organist

Mobile «varmesøyler» bak på hver side av organist

Nærvarme som gir gode termiske forhold
med individuell regulering av temperatur!
Godt hjelpemiddel ved øving i ellers kaldt kirkerom

Panelovn - stor varmeflate Trinnløs temp.regulering

Varmeplate under
fotmanualer spillebord 

Lys- og varmelist med individuell regulering for 
bedre lys og termiske forhold for øvre manualer



En annen utfordring – for liten kapasitet til å gjennomføre effektiv brukstilpasset oppvarming

Hovedplan Galleriplan

Skip

Rørovner

Kor

Panel-/rørovner

Panel-/rørovner

Ofte
ingen varme

Sakristi

Panelovn/
konvektor

Våpenhus

Panelovn/
konvektor

Kirkerommet har
ofte for lav installert
kapasitet!



Nødvendig kapasitet for brukstilpasset oppvarming i kirkerom

Bygn.konstruksjon TungLett

25 W/m3 40 W/m3

Isolasjon/tetthet DårligGod

Takhøyde Høy Lav

Kapasitet til effektiv oppvarming

200 W/m2 300 W/m2



Enkle bygningsmessige tiltak utført i egen regi eller på dugnad (1)

Uisolert kaldt loft
Isolert med 20 cm
mineralullplater

Ytterligere forbedringer
• sydd isolasjonsmatte over

allerede lagt isolasjon
• med god overlapp 

For eldre kirkebygg med vernestatus anbefales brukt 

Cellulosebasert isolasjon
- Isofiber (på markedet i flere år)

eller
Trefiberbasert isolasjon
- Huntons Nativo (relativ ny på markedet)

I tillegg til gode isolasjonsegenskaper 
• Relativt gode brannhemmende egenskaper
• Mer formstabil ved fysisk belastning 
• Fukt fjernes relativt raskt ved tørking
• Ingen vesentlig hudirritasjon ved bearbeiding
• Miljøvennlig - lett nedbrytbart materiale

Forventet 10-20 % reduksjon av årlig energibruk og kapasitet til oppvarming 



Utettheter rundt
vinduskarm/vegg

Enkle bygningsmessige tiltak utført i egen regi eller på dugnad (2)

Andre 
utettheter i

kirkebygget 

Ved repo/opptrinn kor Overgang gulv/yttervegg

Forventet 5-10 % reduksjon av årlig energibruk og kapasitet til oppvarming

Etter utbedring og tetting

Isolasjonsremse Robust tetningslist

+

Utettheter mellom karm og dørblad



Nødvendig kapasitet for brukstilpasset oppvarming i kirkerom

Bygn.konstruksjon TungLett

25 W/m3 40 W/m3

Isolasjon/tetthet DårligGod

Oppvarming Varme langs kirkens ytterflaterVarme nær kirkens brukere

Takhøyde Høy Lav

Kapasitet til effektiv oppvarming

200 W/m2 300 W/m2



Nye aktuelle elektriske benkevarmere montert under sete i kirkebenker

Eldre rørovner 
erstattes av 

nye varmepanel
under benkesete

med varmeskjoldSafeheat DVB62 – 600 W/m ovn

Benkevarmere med 
lavtemperatur strålevarme

- skånsomt for omgivelsene

Elvarm BO400 – 400 W/m ovn

TermIQ –
500 W/m ovn

Varmekilder under
hver kirkebenk gir
jevnere fordeling
av avgitt varme og
bedre termiske forhold!



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)

Nærvarme i kirkebenker med
lavtemperatur strålevarme
(direkte elektrisk) 

Nærvarme i kirkebenker med
lave radiatorer under sete
(vannbåren oppvarming) 

Gode termiske forhold oppleves
under opphold ved lavere
lufttemperatur ned mot 16-17oC
Resultat fra utførte målinger og spørreundersøkelser



Aktuelle varmekilder i kirkens kor og alterområde

I mindre kirkerom
Ribberørsovn (600 W/m)

Nede i fremre kirkeskip

I kor og alterområde I større kirkerom

Lav konvektor på gulv
(600-900 W/m)

Lav radiator (2-4 kW)

Viftekonvektor på gulv (4-6 kW)



Mange kirker med ny elektrisk oppvarming og varmestyring med gode resultater

Siljan kirke - 1150/1838

Aktiv oppfølging av termisk inneklima og energibruk

Nes kirke - 1860

Eide kirke - 1795

Flere 10-talls kirker har fått
ny elektrisk oppvarming basert
på lavtemperatur strålevarme

Med gode erfaringer og resultater:
• Tilstrekkelig oppvarmingskapasitet for gjennomføring av brukstilpasset drift
• 25-50% reduksjon i samlet energibruk og betydelig bedre termisk inneklima 



Eldre kirker med vernestatus som har/kombinerer mer miljøriktige oppvarmingsløsninger

Elektrisk oppvarming
kombinert/samkjørt med
luft-luft varmepumper

Tidligere el.varme erstattet med
luft-vann varmepumpesystemVarmepumpenes utedeler m/ bygningsskjerm

Konvektorer på gulv langs yttervegg

Konvektor på gulv  
Radiator

under kirkebenk

Oppnådde gode resultater etter noen års drift
• Riktig plassering av varmepumpenes inne- og utedeler

var utslagsgivende for godkjenning av Biskop og RA
• Brukstilpasset oppvarming med forbedret termisk inneklima
• 40-50 % reduksjon i kirkens samlede årlige energibruk

I god avstand fra kirken

Det er oppnådd følgende gode resultater
• Nok kapasitet for effektiv brukstilpasset oppvarming
• 60-70 % energibesparelse sammen med god varmestyring
• Til tross for økt bruk og hyppigere aktivitet av kirkerom
• Bedre kontroll og forbedret termisk inneklima 

Tilbygg rundt varmepumper



Sør-Fron kirke - «Gudbrandsdalsdomen»

Oppvarming – eldre rørovner:
• På gallerigulv ved alle vinduer

og nede
• Under smale kirkebenker

Eldre og ny oppvarming samkjørt med tilstrekkelig kapasitet
på en mer akseptabel måte både funksjonelt og estetisk    

Viftekonvektor
lite synlig plassert
- sett nedenfra

Malt rørnett
som vegg



Vannbårent rørnett med vifte-
konvektorer inne i kirkerom

Kapell

Sør-Fron kirke
Omlegging til mer vannbåren oppvarming
basert på energiutnyttelse av bergvarme
Oppnådd resultat etter 3-4 års drift:
• En del tekniske utfordringer under oppstart
• Tilstrekkelig installert kapasitet
• Realisering av effektiv brukstilpasset drift
• 60-70 % reduksjon i kjøpt elektrisk energi
• Bedre termiske forhold under bruk/aktivitet
• Mye bedre og akseptabelt bevaringsmiljø
• Kirkens energimerke forbedret fra F til B
NB! Vellykket prosjekt grunnet godt samarbeid med

bevaringsmyndigheter og god oppfølging/faglig
forståelse av kirkens driftsansvarlig 

Ny driftsbygning med energisentral

Rørnett for varme og fra energibrønner
under terreng

Kapellet

Radiator
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Innsats
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De siste 20 års erfaringer fra prosjekter og innsats for bedre drift av
Energi, Miljø og Inneklima i våre kirkebygg har gitt oss mer fokus på

For gode termiske forhold for brukere
og akseptabel bevaring av kirkebygg, 
interiør og orgel

Inneklima

Energi Med reduserte varmetap gjennom bygning 
og effektiv/forbedret/skånsom oppvarming

Miljø Mindre bruk av høyverdig elektrisk energi 
og omlegging til mer fornybar energi


