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Sammanfattning 

Våra kyrkor är en viktig del av samhället, och är en kulturskatt som måste vårdas. 
Kyrkorna använder dock väldigt mycket energi till uppvärmning varje år. Detta beror på 
att de flesta av dem är gamla och att energieffektivitet ej varit en prioriterad fråga i 
deras verksamhet. Grinstad kyrka är en kyrka med hög energianvändning som trots att 
den endast är uppvärmd vid förrättningar använder lika mycket energi som två 
medelvillor. Kyrkan är från 1200-talet, är byggd i tegel och värms idag upp av en 
oljepanna i ett vattenburet system samt några elradiatorer. Det finns planer på att byta ut 
oljepannan mot närvärme. 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka och ge församlingen en inblick i vart den 
energi som tillförs kyrkan tar vägen, hur mängden tillförd energi kan minskas genom 
energieffektiviseringsåtgärder samt vilken miljöpåverkan värmekällan i dagens 
uppvärmningssystem har jämfört med värmekällan i det planerade närvärmenätet. 

 

Målet var att svara på följande frågor: 

• Var sker de största energiförlusterna i kyrkan och hur skall dessa kunna minskas 
genom energieffektiviseringsåtgärder? 

• Hur skall kyrkans värmesystem dimensioneras med avseende på kyrkans 
värmeeffektbehov? 

• Hur skulle miljöpåverkan till följd av kyrkans uppvärmning förändras vid anslutning 
till det planerade närvärmenätet. 

 

Det värmesystem som ansågs passa Grinstad kyrka bäst var ett vattenburet värmesystem 
som värmer kyrkan intermittent. Det ansågs även lämpligt att värma upp på 6 timmar 
från en grundtemperatur av 8°C till en förrättningstemperatur av 18°C. Värmesystemet 
måste då ha effekten 22,5 kW, vilket är en effekt som är högre än dagens system kan 
avge. Därför gavs förslaget att komplettera dagens system med kamflänsrör under några 
av kyrkbänkarna. 

 

De största energiförlusterna i kyrkan visade sig vara genom taket och genom att isolera 
detta kan förlusterna genom det minskas med 85 %. Grundtemperaturen i kyrkan är idag 
högre än vad som behövs och genom att sänka den 4ºC kan energianvändningen för 
grundvärmen minskas med 18 %. 

 
Bytet från en central oljepanna till biobränsleeldad närvärme skulle leda till att 
utsläppen av koldioxid och svavel att minska, medan utsläppen från stoft, koloxid och 
svavel kommer att öka. 
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Abstract 
Our churches are an important part of the community, and a cultural treasure that need 
to be preserved. The most of the churches are old and energy efficiency has not been 
prioritized earlier. Because of that the churches uses a lot of energy for heating each 
year. The church in Grinstad is a church with high energy usage. It is not frequency 
used, but in spite of that it uses as much energy for heating as two average hoses. The 
church was built of brick in the 1300th century. The heating system today consists of a 
couple of electric radiators and an oil furnace connected to a hot water system.  
 
The purpose of this report was to investigate and to give the congregation in Grinstad 
insights in where the energy supplied to the church disappears, how the amount of 
energy supplied could be reduced by energy efficiency actions and also which 
environmental influence the heating system today has compared to the heat source in 
the planned small district heating system. 
 
The aim was to answer these questions:  

• Where do the greatest energy losses in the church occur and how could these be 
reduced by energy efficient actions?  

• How should the heating system in the church be designed depending on the need 
for effect of heat in the church? 

• How would the environmental influence change if the church connects to the 
planned small district heating system?  

 
The heating system that was considered to be the most suitable for the church in 
Grinstad was a heat water system that warms up the church intermittent. If the church is 
heated up from the ground temperature 8°C to the ceremony temperature 18°C in 6 
hours the heating system need to have the effect 22,5 kW. This is a higher effect than 
the system today can emit, and therefore extra radiators need to be installed. 
 
Calculations showed that the greatest energy losses in the church occurred through the 
roof. By isolating it the losses could be reduced by 85 %. Today the ground temperature 
is higher than needed. If the ground temperature is decreased with 4ºC, the energy usage 
for ground heating could be reduced with 18 %.   
 
By changing from the oil furnace to biofuel fired small district heating the emission of 
carbon dioxide and sulphur will decrease, and the emissions of dust, carbon monoxide 
and volatile organic compounds will increase.  
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Förord 

Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete som utfördes vid Karlstads 

universitet och Fakulteten för Teknik- och Naturvetenskap. Handledare var Jan 

Forsberg och examinator var Roger Renström. Uppdragsgivare för examensarbetet var 

organisationen Etik och Energi och objektet som studerades var Grinstad kyrka. 
 

Etik och energi är en samarbetsorganisation med samverkan mellan bland annat 

församlingar, kyrkliga samfälligheter, energikontor, högskolor och universitet. Etik och 

energis uppgift är att bistå med hjälp för att genomföra en energiomställning som ger en 

ekonomisk men även etisk och ekologisk vinning. 
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1. Inledning 

I dag när energipriserna är höga och klimatförändringarna är aktuella, är det viktigt att 

vara energieffektiv, speciellt vid uppvärmning av byggnader. Många byggnader är 

gamla och byggdes under en tid då energi var billigt och energieffektivitet var ett okänt 

begrepp. Således finns det stor potential att spara energi genom att effektivisera dessa 

byggnader. Bland dessa byggnader återfinns bland annat våra kyrkor. Kyrkorna är en 

viktig del i samhället, men många av dem är väldigt gamla och använder stora mänger 

energi för sin uppvärmning. Detta gör att en stor del av församlingarnas resurser går åt 

till uppvärmningen, resurser som istället kunde ha använts till andra ändamål. I vissa 

fall leder de höga uppvärmningskostnaderna till att värmen helt eller delvis stängs av. 

Om detta sker eller uppvärmningen på något annat sätt sker på fel sätt, kan det leda till 

skador på byggnaden och dess inventarier. 

 

En kyrka som har problem med sin uppvärmning är Grinstad kyrka. Kyrkan hör till 

Holms pastorat och är en del av Karlstads stift. Kyrkan är belägen i samhället Grinstad 

som hör till Melleruds kommun. Kyrkan förbrukade år 2006 5 m3 olja till uppvärmning 

under de tillfällen då det var aktivitet i kyrkan och uppvärmning krävdes [1]. Detta är 

lika stor energimängd som två medelstora villor använder till både uppvärmning och 

tappvarmvatten under ett helt år, se Bilaga A. Övrig tid användes elradiatorer som 

grundvärme.  

 

Kyrkans oljepanna är gammal och uttjänt och församlingen vill byta till en ny 

energikälla. I närheten av kyrkan finns en lantbrukare som har en halmpanna, vars 

effekt endast utnyttjas till viss del. För att utnyttja pannan mer effektivt vill lantbrukaren 

sälja en del av panneffekten som ej utnyttjas idag, och då föddes idén att bygga ett 

närvärmenät från pannan till kyrkan och en andra byggnader i närheten, bland annat 

församlingshemmet. 

 

Grinstad kyrka 

Grinstad kyrka byggdes på 1200-talet. På 1660-talet byggdes kyrkan ut åt öster med ett 

tresidigt kor och år 1862 byggdes kyrkans nuvarande torn i väster. 1939 tillkom 
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sakristian i öster och under sakristian byggdes en källare för kyrkans 

centralvärmeanläggning. Utrymmet under läktaren byggdes 1988 om till samlingsrum, 

kapprum, toalett samt städskrubb. 

 

Kyrkans stomme består av murat tegel, fasaden är vitputsad och taket består av ett 

valmat sadeltak täckt med skiffer. Från öster sett består kyrkan av kyrktorn med 

vapenhus, orgelläktare, läktarunderbyggnad (med samlingsrum, kapprum, toalett samt 

städskrubb), långhus, kor och längst i öster sakristia. 

 

Den del av kyrkan som valts att studeras är långhuset och koret. Golvet i långhuset och 

koret består av slipade kalkstenshällar. I långhuset är ett lackat trägolv lagt ovanpå 

kalkstenarna. Det tak som är relevant att studera ur energisynpunkt är innertaket, 

eftersom det är där isoleringen mellan inomhusluft och utomhusluft finns. På vinden 

ligger ett 5-10 cm tjockt lager sågspån. Väggarna består till största del av en 110 cm 

tjock tegelstensmur. Eftersom det är en gammal byggnad varierar väggarnas tjocklek 

något, den östra väggen är äldre och tjockare, 150 cm. Väggen är urfasad under fönstren 

där radiatorerna är placerade och är där cirka 60 centimeter tjock. I långhuset och koret 

finns sex rundbågiga fönster, se Bild 1.1  nedan. [2] 

          
Bild 1.1  Fönster i långhuset  

 

Fönstren består av ett inner- och ett ytterfönster med en luftspalt på 9 cm. I alla fönster 

finns tätningslister, men eftersom fönstren är skeva är de inte täta trots listerna. Fönstren 

består av 4 öppningsbara delar samt en halvcirkel ovanför som är fast monterad. 
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Värmesystem 
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Elradiator (panel) Vattenfylld panelradiator Vattenfylld sektionsradiator 

Fig. 1.1 Radiatorernas placering i långhuset, koret och läktarunderbyggnaden i dagens system 

 
Kyrkan är delvis uppvärmd med elradiatorer och delvis med vattenburna radiatorer. I 

Figur 1.1 visas radiatorernas placering. Läktarunderbyggnaden värms upp med fem 

elradiatorer, se Bild 1.2, som är placerade i samlingsrummet, kapprummet, toaletten, 

städskrubben samt entrén till långhuset. Elradiatorernas gemensamma effekt är 3,5 kW. 

Kyrkans långhus värms upp av sex vattenfyllda radiatorer, se Bild 1.3. Av dessa är fem 

sektionssradiatorer och en panelradiator med fyra paneler. I det vattenburna systemet 

finns även en radiator som värmer upp sakristian. Den totala effekten för radiatorerna i 

det vattenburna systemet är 7,2 kW med dagens driftförhållanden. För mer information 

om radiatorerna, se Bilaga B.  
 

     
Bild 1.2  Elradiator 
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Bild 1.3 Vattenfylld sektionsradiator 

 

Det vattenburna systemets värmekälla är en oljepanna som är placerad i källaren under 

sakristian. Pannan är en Norrahammar NL2 tillverkad av Norrahammars Bruk 1969. 

Den har en märkeffekt av 170 Mcal/h (200 kW). Vid uppvärmning till förrättning värms 

pannan upp till en temperatur av cirka 50°C. Oljebrännaren är tillverkad av ELCO och 

är av modellen Econom 2000 och dess ålder är okänd. I den är ett 1,25 gal/h munstycke 

monterat [3]. Med pannans verkningsgrad inräknad motsvarar det effekten 33 kW som 

maximalt skulle kunna gå ut i det vattenburna systemet, se Bilaga C. Panna och 

oljebrännare visas i Bild 1.4 nedan. 
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Bild 1.4  Panna och oljebrännare 

Reglering 

I dagens värmesystem finns inget speciellt reglersystem som anpassar uppvärmningen 

efter behov och rådande inomhusklimat. Alla radiatorer (utom en) i det vattenburna 

systemet saknar termostatventiler, vilket gör att värmeavgivningen från radiatorerna inte 

anpassas till det värmebehov som finns. Den reglering som finns i dagens system är 

främst en trevägsventil, även kallad shunt, på pannan. Se Bild 1.5 nedan. 

 

 
Fig 1.5 Trevägsventil  

 

Denna styr hur varmt vatten som släpps ut på värmesystemet genom att blanda 

systemets returvatten med hetvatten från pannan och sedan skicka ut blandningen i 
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systemet. I dagsläget är den inställd så att varmvatten med en temperatur av ungefär 

45°C går ut i systemet [4]. Trevägsventilen har ingen automatik utan sköts endast 

manuellt. I övrigt är den enda styrningen att pannan slås av eller på för hand. Därmed är 

det vaktmästaren som helt styr uppvärmningen genom att stänga av eller sätta på 

värmesystemet eller reglera trevägsventilens inställning efter hur inneklimatet i kyrkan 

är. Det är svårt för vaktmästaren att veta exakt hur lång tid det tar innan rätt 

inomhusklimat har uppnåtts och därför förekommer det att värmen sätts på i god tid för 

att säkra att det blir varmt i tid. Den önskade temperaturen uppnås därmed ibland flera 

timmar innan den egentligen behövs. Detta är ett osäkert och opålitligt system som gör 

att kyrkan ofta värms upp längre än nödvändigt, vilket får till följd att onödigt mycket 

energi används till uppvärmningen. De eldrivna radiatorerna är försedda med 

termostater som är inställda på 12°C. Det innebär att radiatorerna avger värme så fort 

den omgivande temperaturen understiger 12°C. 

Ventilation 

I gamla byggnader är det vanligt med sprickor och otätheter i väggar, dörrar, fönster, 

golv och tak. Genom dessa sprickor och otätheter tar sig luft in i byggnaden. Luften 

värms sedan upp, stiger och tar sig ut genom springor och otätheter främst i taket. När 

luft transporteras genom en byggnad på detta sätt kallas det för infiltration. Varm luft 

som går ur byggnaden på detta vis medför en energiförlust som måste ersättas genom 

uppvärmning. Denna energiförlust är svår att beräkna, men kan minskas genom tätning. 

 

Kyrkan ventileras i dagsläget genom självdragsprincipen. Detta innebär att ingen 

mekanisk ventilation finns. Självdragsventilationen sker genom tre stycken frånluftsdon 

placerade i städskrubb, samlingsrum och toalett. 

 

Under projektets gång har inga ritningar på byggnaden funnits tillgängliga och det är 

därför mycket osäkert hur ventilationskanalerna i byggnaden går. Troligen strålar dessa 

tre frånluftsdon samman till en isolerad kanal som sedan går ihop med en större 

ventilationskanal som går ut genom kyrkans tak. Bild 1.6 nedan visar frånluftsdonet i 

städskrubben. Frånluftsdonen i de andra rummen är av samma typ. Bild 1.7 visar den 

stora kanalen vilken de olika fråluftsdonens kanaler sammanstrålar till. Den stora 
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kanalen fortsätter sedan ner till städskrubben där den efter en krök som ses på Bild 1.6 

fortsätter in i väggen. Vart den sedan tar vägen är okänt men ett antagande är att den 

fungerar som ventilation till kyrkans trägolv. 

 

 
Bild 1.6 Frånluftsdon till vänster samt stor ventilationskanal 

 till höger i städskrubb. 
 

 

 
Bild 1.7 Ventilationskanaler på vind. Stor kanal som går ut  

genom tak med anslutande kanal från vänster. 
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Bild 1.8 Takhuv till ventilationskanal 

 

Den gemensamma kanalen fortsätter sedan ut genom kyrkans tak till en takhuv. Denna 

takhuv visas i Bild 1.8 där det också kan ses att värme går ut denna väg eftersom snön 

på taket är smält runt takhuven. Kanske går en stor andel energi ut denna väg, och 

eventuellt finns det potential för ytterliggare energibesparingar här. Det finns också en 

möjlighet att det i den mindre isolerade kanalen på vinden finns mekanisk ventilation. 

Bredvid kanalen finns en strömbrytare med kablar som leder in i kanalen, vilket kan 

tyda på att det finns en fläkt. Det fanns dock ingen kunskap om vad detta var för något. 

För att utreda detta måste kyrkans ritningar undersökas och en grundlig utredning av 

ventilationen göras. 
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Syfte och mål 

Syftet var att undersöka och ge församlingen en inblick i vart den energi som tillförs 

kyrkan tar vägen, hur mängden tillförd energi kan minskas genom 

energieffektiviseringsåtgärder och vilken miljöpåverkan värmekällan i dagens 

uppvärmningssystem har jämfört med värmekällan i det planerade närvärmenätet. 

 

Målet var att svara på följande frågor: 

• Var sker de största energiförlusterna i kyrkan och hur skall dessa kunna minskas 

genom energieffektiviseringsåtgärder? 

• Hur skall kyrkans värmesystem dimensioneras med avseende på kyrkans 

värmeeffektbehov? 

• Hur skulle miljöpåverkan till följd av kyrkans uppvärmning förändras vid anslutning 

till det planerade närvärmenätet? 

 

Avgränsningar 

Tre avgränsningar som gjordes var: 

• att inte göra en analys hur ventilationen sker i dagsläget och skulle påverkas av 

energieffektiviseringsåtgärder. 

• att ej genomföra ekonomiska kalkyler.  

• att inte göra en analys av sakristian. 
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2. Teori 

Restriktioner 

Kyrkor är speciella byggnader och många restriktioner finns. Vad som får göras styrs 

bland annat av Lag (1988:959) om kulturminnen mm. I Kap 4 §2 sägs bl.a. att 

”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas”, 

och §3 i samma kapitel säger att ”Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter 

som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan 

tillstånd av länsstyrelsen”. Den första paragrafen innebär att är måste värma upp kyrkan 

på rätt sätt eftersom fel sätt skadar den, vilket innebär att dess kulturhistoriska värde 

minskas. Den andra av paragraferna innebär att byte av uppvärmningssystem som är ett 

stort ingrepp i en kyrka inte är tillåtet utan tillstånd från länsstyrelsen.  

Fuktteori 

Den relativa fukthalten är ett mått på hur mycket vatten luften innehåller i förhållande 

till hur mycket den maximalt kan innehålla vid rådande temperatur. När den relativa 

fukthalten når 100 % är luften mättad på vattenånga och vatten fälls ut som kondens på 

kalla ytor. 

 

Mollierdiagramet, Diagram 2.1, nedan visar hur den relativa fukthalten varierar 

beroende på temperatur. När luft värms utan fukttillförsel rör sig punkten i diagrammet 

lodrät uppåt från 2 till 1 och den relativa fukthalten minskar från 75 % till 40 %. Skulle 

luftens temperatur istället sänkas 10ºC utan avfuktning, sker förflyttningen lodrät neråt i 

diagrammet från 1 till 2. Om luftens temperatur skulle sänkas ytterligare nås till slut 

mättnadslinjen och vattenångan kondenserar. Kyls luften sedan ytterliggare förflyttas 

inte längre punkten lodrät utan den följer nu mättnadslinjen neråt mot lägre temperatur. 
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1

Mättnadslinjen

Diagram 2.1  Molierdiagram som visar hur den relativa fukthalten varierar med temperaturen. Linjen 

från punkt 1 till 2 visar en sänkning av temperatur, vilket resulterar i ökad relativ fukthalt. Det 

markerade området visar inom vilket område temperatur och fukthalt bör ligga för ett lämpligt inneklimat 

i kyrkor.   Källa: Energihushållning. Stockholm: Svenska Kommunförbundet, 1992 
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Lämpligt inneklimat i kyrkor 

För att inte kyrkobyggnaden och dess inventarier skall skadas är det viktigt att 

inomhusklimatet är rätt. En för hög relativ fukthalt, RF, kan leda till fuktskador med 

mögel och röta som följd, men det kan även leda till att lim och färger mjukas upp. RF 

bör inte överstiga 80 % för att förhindra detta [5]. En för låg relativ fukthalt däremot 

leder till uttorkning och kan orsaka sprickor i trä. Detta kan medföra stora skador på 

inventarier så som träsniderier, träfigurer, träbänkar mm. Skadorna i träet beror på de 

volymförändringar som uppstår när träet avger respektive tar upp fukt. För att förhindra 

detta bör RF hållas mellan 30-75 % [5] eftersom förändringarna i materialet då är 

ganska små. Men för att vara på den säkra sidan och undvika de vanligaste skadorna bör 

RF hållas mellan 50 % och 70 %. Detta är markerat i Diagram 2.1 i föregående avsnitt. 

 

Förutom trämaterial påverkas även sten och metall av RF. Kyrkans väggar är av sten 

och även dessa tar skada av främst hög RF som kan göra att färgen lossnar och att 

väggen vittrar sönder. Även metall påverkas och kan korrodera vid hög RF. 

 

En av de viktigaste och värdefullaste inventarierna i en kyrka är orgeln. För att den skall 

fungera bra bör den relativa fukthalten hållas mellan 55 % och 75 %. Den bör heller inte 

utsättas för en temperatur högre än 10°C när grundvärme används och 20°C när kyrkan 

är uppvärmd [5].  

 

Temperaturen i kyrkan bör inte överstiga 16-18°C när kyrkan är uppvärmd. Detta kan 

tyckas vara en låg inomhustemperatur men är oftast tillräcklig då kyrkobesökarna 

behåller ytterkläderna på när de kommer in i kyrkan. När ingen aktivitet råder i kyrkan 

och endast grundvärmen används bör temperaturen hållas så låg som möjligt. Dock ej så 

låg att frysrisk föreligger, eller att den låga temperaturen ger en hög relativ fukthalt. [5] 
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Uppvärmningsstrategier 

Det finns olika strategier för hur en byggnad värms upp. Här nedan presenteras några 

som är vanliga att använda vid uppvärmning av kyrkor. 

 

Ingen uppvärmning: 

Som namnet antyder finns med denna strategi ingen uppvärmning alls. Detta innebär att 

klimatet i kyrkan beror av utomhusklimatet. Med denna strategi är kyrkan och dess 

inventarier helt oskyddade från skadliga temperaturer och relativa fukthalter och det 

finns således risk att stora kulturvärden blir förstörda. Fördelen med denna strategi är att 

den är billig, förutsatt att inga skador uppkommer. 

 

Skyddsvärme: 

Målet med denna strategi är att ha en grundvärme som håller temperatur och fukthalt på 

en sådan nivå att byggnaden och dess inventarier inte skadas. Temperaturen i ett 

grundvärmesystem hålls så låg som möjligt, eftersom uppvärmningskostnaderna ökar 

med ökad grundtemperatur. Det får dock ej föreligga risk för fukt- eller frysskador. 

 

Kontinuerlig uppvärmning: 

Denna strategi håller alltid temperaturen i kyrkan på en komfortabel nivå. Detta är ett 

mycket dyrt sätt att värma upp på om kyrkan inte används ofta. 

 

Intermittent uppvärmning: 

Vid intermittent uppvärmning värms kyrkan enbart upp vid förrättningar. Mellan 

förrättningarna värms kyrkan inte upp alls eller används grundvärme. Denna typ av 

uppvärmning är mycket energieffektiv då den tid som kyrkan är uppvärmd minskar och 

den energi som åtgår för att hålla den uppvärmd beror av tiden den är uppvärmd. 

Eftersom uppvärmningen varar så kort tid är riskerna för uttorkningsskador små.  

 

Vid intermittent uppvärmning värms luften upp snabbare än väggar, golv och 

inventarier. Detta kan göra att kyrkobesökarna upplever diskomfort då olika delar av 

kroppen utsätts för olika temperaturer. Exempelvis kan det vara kallt vid golvet. För att 

minska denna diskomfort kan det vara bra att placera bänkvärme under kyrkbänkarna. 
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Lokal uppvärmning: 

Det kan vara bra att dela in kyrkan i olika zoner som kan värmas var för sig beroende på 

var besökarna finns. Detta är energieffektivare än att värma upp hela byggnaden. 

Exempelvis kan uppvärmningen ske lokalt runt kantorn när han övar, eller bara i 

bänkraderna där besökarna befinner sig. 

 

Värmekällor 

För att värma upp en byggnad kan olika värmekällor användas. Här nedan nämns tre 

värmekällor som skulle kunna vara aktuella för en kyrka. 

 

Central värmepanna 

Det finns en central värmepanna i eller strax intill byggnaden som levererar värme. 

Vanliga bränslen som förbränns i pannan är olja eller någon typ av biobränsle. Pannan 

kan också vara en värmepump eller en elpanna. 

 

Fjärrvärme/Närvärme 

Ett fjärrvärmenät är ofta ett stort nät i en hel stad, där värmekällan kan vara t.ex. en 

sopförbränningsanläggning. Ett närvärmenät är ett mindre rörnät som innefattar ett 

mindre antal byggnader, ofta på en mindre ort. En panncentral förser ett flertal 

fastigheter med varmvatten för uppvärmning och tappvarmvatten. På så vis behöver inte 

alla fastigheterna ha egna pannor, utan de förses med värme från en gemensam panna, 

som ofta eldas med lokalt producerat biobränsle, exempelvis flis eller havre. På detta 

sätt minskar transporterna, vilket innebär en miljönvinst. Varmvattnet levereras till de 

anslutna byggnaderna i ett rörnät som är nergrävt i marken. Rörnätet består av isolerade 

plast eller stålrör. I den anslutna fastigheten finns en undercentral i vilken en 

värmeväxlare överför värmen i rörnätets vatten till fastighetens värmesystem. 

 

Elvärme 

I elradiatorer och strålningsvärmare omvandlas elektrisk energi till värmeenergi. 

Elenergin som driver dem kommer från bland annat i vatten- eller kärnkraftverk. 
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Uppvärmningssystem 

En byggnad kan värmas upp med olika system. Några vanliga system för uppvärmning i 

byggnader och kyrkor är vattenburen värme, luftburen värme och elvärme. 

 

Vattenburen värme: 

I ett vattenburet värmesystem finns en central värmekälla, exempelvis en oljepanna. 

Värmeenergin transporteras från värmekällan i rör med vatten som energibärare. 

Värmen avges sedan i byggnaden via radiatorer, konvektorer eller andra varma ytor 

eller rör. En radiator avger värmeenergi främst genom strålning medan en konvektor 

avger sin värmeenergi främst genom konvektion. En konvektor kan därmed ofta vara att 

föredra då den värmer luften, vilket är det avgörande för besökarnas komfort. Ett 

vattenburet system är ett ganska trögt system och det tar tid innan det når sin 

drifttemperatur. En fördel är att värmekällan lätt kan bytas ut utan ingrepp i resten av 

systemet i byggnaden. Det är också lättare att använda olika bränslen beroende på vilket 

som är mest ekonomiskt fördelaktigt under en period. 

 

Luftburen värme: 

Vid luftburen värme är luft det värmebärande mediet. Oftast finns en central 

varmluftspanna där luften värms och sedan leds genom kanaler till olika tilluftsdon i 

byggnaden. Ett sådant system kan avge buller, och klimatet i kyrkan kan upplevas 

dragigt. 

 

Elvärme: 

I ett elvärmesystem avges värmeenergin från elradiatorer eller elkonvektorer. Det är 

också vanligt med strålningsvärme driven av el. De värmeavgivande konstruktionerna i 

ett elvärmesystem har oftast högre yttemperatur än i ett vattenburet system. Det finns 

således en stor risk för uttorkningsskador, brand, och brännskador på människor. 

Fördelen med elvärme är att det är ett mycket snabbt system som inte behöver lång tid 

för att nå sin drifttemperatur. 
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Närvärme i Grinstad  

Några hundra meter ifrån kyrkan finns en stor halmpanna. Halmpannan används idag 

till att värma upp en lantbruksfastighet vintertid och till att torka hö sommartid. Pannan 

är en Faust Bio-Panna av typen E 21-4, har effekten 500 kW och en ackumulatortank på 

64 m3. Endast 1/5 av pannans effekt utnyttjas idag. Pannan eldas i nuläget med 

gräsfröhalm, men planeras även att eldas med oljeväxthalm och ved. Eldningen sker 

genom att pannan laddas med 2-3 halmbalar som sedan får brinna upp och värma 

ackumulatortanken. När den i ackumulatortanken lagrade värmeenergin börjar ta slut 

upprepas proceduren. Förbränningen styrs av en dator som mäter temperatur och 

syrgashalt i rökgaserna och styr förbränningsförloppet utefter dessa värden. Detta 

borgar för att bästa möjliga förbränning hela tiden erhålls. [6] 

 

Att få närvärme levererad till kyrkan är ett driftsäkert system sett ur kyrkans perspektiv 

då mycket arbete och underhåll försvinner. Skulle pannan dock haverera och inte kunna 

leverera närvärme under en tid finns ingen backup. För att skydda kyrkan från fukt- och 

frysskador skulle dock en mindre elpanna kunna användas som klarar en låg 

grundvärmeeffekt. Om halmpannan av någon anledning helt skulle sluta leverera 

närvärme är detta ingen hållbar lösning. En lösning skulle då kunna vara att bygga en 

mindre värmeanläggning vid församlingshemmet eftersom en kulvert då redan skulle 

finnas mellan det och kyrkan. [6] 

Miljöpåverkan 

I dagsläget värms kyrkan upp med olja. Olja är en lagerresurs som har legat i marken 

under lång tid. Den förbrukas i snabb takt och det tar lång tid för den att nybildas. Med 

andra ord minskar tillgången av olja. Halm är däremot ett biobränsle vilket är en 

fondresurs. Då fondresurser förvaltas väl kan de ge avkastning för lång tid framöver. 

Med andra ord är inte tillgången på halm lika begränsad som tillgången på olja. [7] 

 

Både olja och biobränsle innehåller ett flertal ämnen som frigörs vid förbränning och 

påverkar miljön på olika sätt. Några av de viktigaste utsläppen är kväveoxider, stoft, 

svavel, koloxid, koldioxid och flyktiga organiska ämnen. 
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Kväveoxider 

Kväveoxider (NOx) är gasformiga föroreningar som bildas vid förbränning och sprids 

med luften. Utsläpp av kväveoxider bidrar till försurning av mark och vatten samt 

övergödning. [8] 

 

Stoft 

Stoft är luftburet fast material som bildas vid förbränning. Stoft kan irritera luftvägarna, 

smutsa ner i omgivningen och bära andra farliga miljöföroreningar.  

 

Svavel 

Utsläpp av svavel (S) sker vid förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol, torv och 

olja. Vid förbränningen bildas svaveldioxid. I luften omvandlas svaveloxiden till 

svavelsyra som orsakar försurning av mark och vatten. Svaveloxiden kan också vara 

skadlig för människors lungor. [9] 

 

Koloxid  

Koloxid (CO) är en färglös gas som bildas då kolhaltiga ämnen blir ofullständigt 

förbrända. Koloxid försämrar syreupptagningen hos människor och kan därför vara en 

hälsofara för hjärt- och kärlsjuka personer. [10] 

 

Koldioxid 

Koldioxid (CO2) är en gas som finns naturligt i atmosfären och är en del av 

fotosyntesen. Både fossila bränslen och biobränsle innehåller kol som frigörs vid 

förbränning och bildar koldioxid. Eftersom nytt biobränsle produceras i ungefär samma 

takt som det förbrukas och koldioxiden upptas igen i växternas fotosyntes sker inget 

nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Däremot ger förbränning av fossila bränslen 

ett nettotillskott, eftersom fossila bränslen används i snabbare takt än de nybildas. 

Koldioxid är ofarligt för människor, men är skadlig genom att vara en av de mest 

betydelsefulla växthusgaserna. [11] 
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Flyktiga organiska ämnen 

Flyktiga organiska ämnen (VOC) är flyktiga gaser som bland annat bildas vid 

förbränning. Flyktiga organiska ämnen kan påverka människor genom att irritera 

andningsorganen, framkalla allergier, eller påverka nervsystemet. Miljön påverkas av 

flyktiga organiska ämnen genom att de påverkar bildandet av marknära ozon. 

[12] 
  

Värmeenergitransport 

Värmeenergi transporteras ut ur byggnaden främst genom två olika principer, 

konvektion och ledning. Värmeenergi transporteras även via strålning, men den kan 

försummas eftersom det handlar om relativt låga temperaturer. 

 

Konvektion är när energi transporteras med hjälp av en strömmande fluid t.ex. luft eller 

vatten. Luft som är varmare än väggen kyls av väggen varpå dess densitet ökar och en 

luftström neråt bildas. Det omvända händer med varm vägg och kall luft. 

Värmeövergångskoefficienten för konvektion h är ett värde på hur stor effekt som 

överförs på varje kvadratmeter för varje °C temperaturdifferens. 

 

Ledning är värmeenergitransport i ett material. Värmeledningskoefficienten k är ett mått 

på hur stor effekt som transporteras per varje meter tillryggalagd sträcka och °C 

temperaturdifferens. 

 

Konvektionen och ledningen kan förenklas till ett U-värde och blir då ett mått på hur 

stor effekt som överförs per kvadratmeter och °C för en hel vägg med alla dess olika 

lager inräknade. 

 

Hur stor effekt som passerar de olika delarna av klimatskalet beräknas med följande 

ekvationer: 
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Intermittent uppvärmning 

Genom att mäta vägg- och lufttemperaturer vid intermittent uppvärmning kan en 

byggnads värmetröghet beskrivas. Då en byggnad värms upp intermittent finns samband 

mellan temperaturökning, uppvärmningstid och tillförd effekt. Dessa samband kan 

användas för att beräkna hur stor effekt som krävs för att uppnå en viss 

temperaturökning på en önskad tid. Sambanden kan även användas för att beräkna 

uppvärmningstiden för att uppnå en viss temperaturnivå. 

 

Teorin som ligger till grund för kommande beräkningsmetod hämtad från Tor 

Broströms doktorsavhandling om uppvärmning i kyrkor [13]. Metoden tillämpas här 

utan att teorin bakom metoden beskrivs närmare. Den som är intresserad av teorin 

bakom metoden hänvisas till Tor Broströms avhandling. 

 

Hur temperaturen ökar i väggen och i luften kan beskrivas med ekvationerna: 

A
uP

T v
vägg

τ
=Δ    (ekv 1) 

hA
P

A
uP

T vv
luft +=Δ

τ     (ekv 2) 

 

 

 

21 



Där:  

TΔ = Temperaturökning (°C) 

vP  = Effekt tillförd väggen (W) 

 u = Uppeldningskonstanten 

τ  = Uppvärmningstiden (s) 

A = Värmeöverförande area (m2) 

h = Värmeövergångsstal (W / m2 °C) 

 

Temperaturerna som ligger till grund för beräkningarna är mätdata från loggning av 

luft- och väggtemperatur i en kyrka under uppvärmningsförloppet. Temperaturökningen 

plottas i ett diagram med tid på x-axeln och temperatur på y-axeln. En teoretisk bild av 

hur linjerna för ekvation (1) och (2) kan se ut visas i Diagram 2.2 nedan. 

 

Väggtemperatur 
Lufttemperatur 

 

 

 

Te
m

pe
ra

tu
r 

 

 

 

 

 

 Kvadratroten ur tiden

Diagram 2.2 Teoretisk bild av temperaturökningen i luft och på vägg under uppvärmningsförloppet. 

 

Temperaturökningen i ekvation (1) och (2) är en linjär funktion av kvadratroten ur tiden 

och kan jämföras med räta linjens ekvation: 

bxay +=  (ekv 3) 

 

Då x sätts till kvadratroten ur tiden ( τ=x ) ger ekvationerna (1),(2) och (3) 

riktningskoefficienten för de räta linjerna: 

A
uP

b v=  (ekv 4) 
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samt avståndet mellan linjerna: 

vl
v TT

hA
P

a Δ−Δ==  (ekv 5) 

 

För att beräkna vilken värmeeffekt som krävs för att uppnå en viss temperaturhöjning 

under en viss tid bryts effekten ut ur ekvation (2):  

hAA
u

T
P luft

v 1
+

Δ
=

τ
 (ekv 6) 

 

där:  

luftTΔ  = skillnaden mellan önskad lufttemperatur och luftens grundtemperatur 

τ  = önskad uppvärmningstid 

vP
b

A
u
=  (Omskrivning av ekvation 4) (ekv 7) 

a
P

hA v=  (Omskrivning av ekvation 5) (ekv 8) 

 

Då ekvation (7) och (8) sätts in i ekvation (6) blir ekvationen för det nya systemet: 

ab

PT
P vluft

nyv
+

Δ
=

τ,  (ekv 9) 
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3. Genomförande 

Loggningsförfarande 

För att undersöka vilka värmetekniska egenskaper Grinstad kyrka har i form av 

värmetröghet loggades temperatur och relativ luftfuktighet under ett antal veckor. 

Loggningen startade den 22 mars och avslutades den 9 april. I kyrkans långhus mättes 

temperaturen i 5 olika mätpunkter och den relativa fukthalten i en mätpunkt. 

Mättvärdena loggades med hjälp av dataloggern Mitec AT40, se Bild 3.1 nedan. 

 

 
Bild 3.1 Datalogger Mitec AT40 med anslutna givarkablar 

 

Temperaturgivaren T1 och fuktgivaren RH1 var en kombinerad givare som placerades 

hängande ut från läktaren, se Bild 3.2 nedan. Detta ansågs vara en lämplig placering 

eftersom luften där borde kunna strömma obehindrat förbi. En annan orsak till 

placeringen var den korta längden på sladden till just dessa givare. 
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Bild 3.2 Kombinerad givare som mäter RF och temperatur, hängande ut från läktare 

 

De övriga temperaturgivarna T2-T5 placerades på väggarna för att mäta 

väggtemperaturen. Givarna fördelades två på nordväggen och två på sydväggen. Av 

dessa placerades en ovanför läktaren och en under. Tanken med detta var att undersöka 

om det var någon skillnad i sydväggen jämfört med nordväggen, en skillnad som i så 

fall beror på solinstrålning. Anledningen till att givarna placerades på olika höjd var att 

undersöka om det fanns någon skillnad i höjdled. För att få ett bra värde på väggens 

temperatur tejpades givarna fast på väggen och täcktes sedan över med skumplast för att 

isolera givarna från den varma luften i rummet under uppvärmningsfasen. Se Bild 3.3 

nedan. 
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Bild 3.3 Givare för mätning av väggtemperatur, isolerad med skumplast 

 

Förutom i långhuset loggades även temperatur och relativ fukthalt på vinden. Där var 

utrustningen en Testo 175 H2 som hängdes i ett snöre runt en takbjälke, se Bild 3.4 

nedan. Placeringen valdes för att uppnå bästa möjliga kontakt med luften. Syftet med 

denna logger var att se hur klimatet på vinden påverkades av klimatet inne i kyrkan och 

det utomhus. 

 

 
Bild 3.4  Logger Testo 175 H2 som mäter RF och temperatur, 

 hängande i en bjälke på vind 
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Även utomhus loggades temperatur och relativ fukthalt med en Testo175 H2. Loggern 

placerades i den södra kyrkogårdsmurens stiglucka hängande i en bjälke, se Bild 3.5 

nedan. Syftet med denna logger var att erhålla värden på hur utomhusklimatet varierar 

och sedan kunna använda dessa värden för att undersöka hur utomhusklimatet påverkar 

klimatet inne i kyrkan och på dess vind. 

 

 
Bild 3.5 Logger Testo 175 H2 som mäter RF och temperatur, 

 hängande i en bjälke under tak i södra murens stiglucka 
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Tillämpning av teorin om intermittent uppvärmning 

 
Diagram 3.1 Temperaturförändring i inomhusluften och på norrväggen under en två veckors period 

 

Diagram 3.1 ovan visar hur temperaturen i inomhusluften och på norrväggens insida 

varierar med tiden. De första 12 dagarna var oljepannan avstängd, och endast el-

radiatorerna värmde kyrkan. Den 2 april sattes oljepannan på. Hur temperaturen steg i 

inomhusluften och på norrväggen under uppvärmningsförloppet visas i Diagram 3.2 

nedan. 
 

 
Diagram 3.2 Temperaturökning i inomhusluften och på norrväggen under uppvärmningsförloppet 
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Under den första delen av uppvärmningen sker ingen temperaturökning eftersom det tar 

tid för systemet att nå sin drifttemperatur. Under den andra delen av uppvärmningen har 

systemet nått sin drifttemperatur och luften börjar värmas upp, olinjär 

temperaturökning. I uppvärmningens tredje del har temperaturökningen blivit konstant, 

värmeenergin som finns i luften värmer upp väggar och inventarier och mätpunkterna är 

samlade kring en rät linje. För att få fram ekvationen för linjerna görs en linjär 

regression av mätpunkterna. Den linjära regressionen gjordes i programmet MATLAB. 

Uppvärmningens andra del visas i Diagram 3.3 nedan.  

 

 

Linjärisering luft 

Linjärisering vägg 

Diagram 3.3 Linjärisering av uppvärmningsförloppets linjära del 
 

Linjärisering 

Linjärisering av mätpunkterna för lufttemperaturen: 

y = 0,012641x + 14,972 

  

Linjärisering av mätpunkterna för väggtemperaturen: 

y = 0,016813x + 8,6831 

 

För att kunna beräkna det nya effektbehovet behövs en gemensam ekvation för luft- och 

väggtemperaturen.  

bxay +=  
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Beräkning av b 

Eftersom riktningskoefficienterna för de räta linjerna skiljer sig något för linjerna 

beräknas ett medelvärde på b. 

 

014727,0
2

016813,0012641,0
2

=
+

=
+

= väggluft bb
b   

 

Beräkning av a 

Eftersom linjernas lutning skiljer sig lite åt är inte avståndet mellan linjerna konstant. 

Därför beräknas ett medelvärde på a. 

 

( ) ( )

( ) ( ) 575,4
2
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=
−+−
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=
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=
+
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Dagens system 

Idag värms kyrkan upp av elradiatorer samt vattenfyllda radiatorer som har den 

gemensamma maximala effekten 10,7 kW. Det är den effekten som värmer upp väggen. 

 

kWPv 7,10=  

 

Det nya systemet 

När konstanterna a och b samt effekten i dagens system är kända kan effekten som 

behövs i det nya systemet beräknas beroende på vilken temperaturökning och/eller 

uppvärmningstid som önskas. Ekvation (9) med dessa värden insatta ger: 
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Klimatskalsberäkningar 

Vid intermittent uppvärmning sker inte den största energiomsättningen under 

uppvärmningstillfällena, utan det är grundvärmen som står för denna. Således kan 

mycket energi sparas genom en sänkning av grundtemperaturen. I dagsläget ligger 

grundvärmetemperaturen på 12°C. Om denna sänktes till exempelvis 8°C skulle mycket 

energi kunna sparas. För att visa hur procentuellt stor denna besparing skulle bli 

genomfördes beräkningar för de olika grundtemperaturerna vid en antagen 

utomhustemperatur på -10°C. Dessa beräkningar som finns i Bilaga F visar även hur 

energitransporten genom klimatskalet fördelar sig mellan dess olika delar. 

 

 
Bild 3.6  Bild på takbjälklag med sågspånsisolering på vind 

 

Kyrkans takbjälklag är idag isolerat med 7,5 cm sågspån, se Bild 3.6 ovan. Sågspån är 

ingen bra isolering med tanke på att det kan mögla om det blir fuktigt och ge upphov till 

skador på byggnaden. Är sågspånet istället torrt är det en stor risk i händelse av brand 

då det fungerar som bränsle. Sågspån har heller ingen bra isolerande förmåga. Genom 

att byta ut sågspånet mot någon annan typ av isolering kan många av ovan nämnda 

risker elimineras och den värmeenergi som lämnar kyrkorummet genom taket minska. 

Vanlig glasfiberisolering har ett lågt k-värde och används ofta vid isolering. Glasfiberull 

har däremot ingen fuktbuffrande förmåga vilket innebär att det kan bildas kondens och 
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därmed fuktskador. Bättre är då ekofiber som är en isolering tillverkad av återvunnet 

material i form av dagstidningar. Ekofibern är fuktbuffrande och är behandlad för att 

motstå både brand och mögel. [14] Vid tilläggsisolering eller byte av isolering på en 

vind är det även viktigt att tänka på vindens ventilation. Är denna otillräcklig finns det 

risk för fuktskador. Därför kan det vara lämpligt att se över och kanske komplettera 

denna samtidigt som en tilläggsisolering görs. 

 

Vid energieffektivisering av byggnader är det förutom tilläggsisolering av 

vindbjälklaget även vanligt med tilläggsisolering av väggar och byte till mer 

energieffektiva fönster. Att tilläggsisolera väggen på en stenkyrka är ovanligt eftersom 

det så kraftigt skulle förändra dess utseende och därmed påverka dess kulturhistoriska 

värde. Av samma anledning är det heller inte aktuellt med fönsterbyte, varför inga 

beräkningar för fönsterbyte eller tilläggsisolering av väggar genomförts. 

 

Nytt system 

Det nya systemets värmekälla är halmpannan i närvärmenätet. Rören från närvärmenätet 

kommer att dras in i rummet under läktaren som idag används som samlingsrum. 

Värmen från det varma vattnet i närvärmenätet överförs till det kallare vattnet i kyrkans 

värmesystem i en värmeväxlare. Vattnet i närvärmenätet kommer att ha 

framledningstemperaturen 70°C [6]. På grund av värmeväxlarens effektivitet antas att 

den nya framledningstemperaturen till radiatorerna blir 65°C. Eftersom 

framledningstemperaturen ökar jämfört med dagens framledningstemperatur, som är 

45ºC, kommer effekten för dagens vattenfyllda radiatorer att öka. I det nya systemet 

föreslås att elradiatorerna byts ut mot vattenfyllda radiatorer. De nya radiatorerna 

behöver inte ha samma effekt eller placering som de gamla, men radiatorer bör sättas in 

på toaletten och i städskrubben eftersom de är stängda rum. Om så behövs för 

värmekomforten kan radiatorer även sättas i kapprummet, entrén och samlingsrummet. 

Vid intermittent uppvärmning kommer effektbehovet att variera beroende på vilken 

grundtemperatur och vilken uppvärmningstid som önskas. Vid låga grundtemperaturer 

och korta uppvärmningstider blir effektbehovet så högt att dagens vattenradiatorer inte 

klarar av att tillgodose det. Förutom de nya vattenradiatorerna under läktaren kan 
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ytterligare radiatorer installeras i långhuset, förslagsvis under kyrkbänkarna då detta 

dessutom skulle ge ökad värmekomfort för besökarna.  

 

Miljö 

För att undersöka vilken förändring i miljöpåverkan ett byte av värmekälla från 

oljepanna till biobränsleeldad närvärme genomfördes beräkningar på utsläpp vid 

förbränning av de olika bränslena. Dessa beräkningar visas i Bilaga I. 
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4. Resultat 

Loggning 

Mätdata från loggningen visas i diagrammen nedan. Fler diagram finns i Bilaga D. 

 
Diagram 4.1 Diagrammet visar hur RF varierar utomhus, på vind och inomhus  

under loggningen 
 

 
Diagram 4.2 Diagrammet visar hur temperaturen varierar utomhus, på vind och inomhus  

under loggningen 

 fukthalt inomhus 

inomhus 

 fu
kt

ha
lt 

%
 

inomhus 
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Energieffektivisering 

Transport av värmenergi sker genom väggar, fönster och tak procentuellt fördelat enligt 

Diagram 4.3 nedan. Beräkningarna som ligger till grund för resultaten redovisas i 

Bilaga F. 

 

2370 W; 29%
2597 W; 32%

3142 W; 39%

Fönster

Tak

Vägg

 
Diagram 4.3 Fördelning av värmeeffekt genom tak, väggar och fönster i dagsläget i  

procent och watt vid en inomhustemperatur på 12ºC 

 

Genom att sänka grundtemperaturen från 12 till 8ºC minskas byggnadens effektbehov 

med 18%. 

 

Genom att byta ut sågspånet på vinden mot 40 cm ekofiber minskas effekten som går ut 

genom taket med 85 %. Detta och en sänkning av grundtemperaturen med fyra grader 

Celsius resulterar i en förändrad effektfördelning enligt Diagram 4.4 nedan. 
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2125 W; 
48%

1939 W; 
44%

335 W; 8%

Fönster

Tak

Vägg

 
Diagram 4.4 Fördelning av värmeeffekt genom tak, väggar och fönster med 

 ekofiberisolerat tak i procent och watt vid en inomhustemperatur på 8ºC 

 

Det nya systemet 

Beroende på vilken uppvärmningstid och grundtemperaturnivå som önskas erhålls olika 

effektbehov när intermittent uppvärmning tillämpas. Grundtemperaturen bör vara så låg 

som möjligt för att spara energi, men för att förhindra frysskador i ytterväggarna eller 

skador på orgel och andra inventarier bör den inte vara för låg. En lämplig temperatur 

antas vara 8ºC. I Tabell 4.1 nedan visas ett exempel på hur effektbehovet varierar med 

uppvärmningstiden då grundtemperaturen är 8°C.  
Tabell 4.1  Effektbehov vid varierande uppvärmningstid 

då grundtemperaturen är 8°C 

Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 22,5 
8 22,4 

10 22,4 
12 22,4 
14 22,3 
16 22,3 
18 22,2 
20 22,2 
22 22,2 
24 22,2 
26 22,1 
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Hur effekten varierar med uppvärmningstiden för grundtemperaturerna 5, 6, 7, 9, 10,11, 

12 och 13°C redovisas i Bilaga G.  

 

Hur effektbehovet varierar med grundtemperaturen då uppvärmningstiden är 6 timmar 

visas i Tabell 4.2 nedan. 

 
 

Tabell 4.2 Effektbehov vid varierande grundtemperatur 
då uppvärmningstiden är 6 h 

Temp 
[ºC] 

Effekt 
[kW] 

5 29,3
6 27,0
7 24,8
8 22,5
9 20,3
10 18,0
11 15,8
12 13,5
13 11,3

 

 

Om teorin om intermittent uppvärmning tillämpas på en uppvärmning från 

grundtemperaturen 8ºC till 18ºC på 6 timmar kommer effektbehovet för det nya 

systemet att bli 22,5 kW. Dagens vattenradiatorer avger med den nya 

framledningstemperaturen effekten 16,7 kW. De nya vattenfyllda radiatorerna som 

ersätter elradiatorerna kommer avge effekten 1,7 kW. Men av denna effekt kommer 

endast 0,6 kW bidra till den intermittenta uppvärmningen, se Bilaga H. Dagens 

vattenfyllda radiatorer och de nya vattenfyllda radiatorerna kan inte tillgodose 

effektbehovet för det nya systemet och därmed behöver dagens system kompletteras.  

 

 
Bild 4.1 Kamflänsrör 

Källa: http://www.epecon.se/flash/pdf/proj/Kamrad_sept06.pdf 
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Ett förslag för att få in ökad effekt är att installera kamflänsrör under bänkarna, se Bild 

4.1 ovan. Kamflänsrören kopplas till det vattenburna värmesystemet. Om kamflänsrör 

installeras under de tre främsta bänkraderna erhålls en extra effekt på 5,2 kW. Dagens 

vattenfyllda radiatorer tillsammans med de nya vattenfyllda radiatorerna och 

kamflänsrören avger effekten 22,5 kW, vilket är den effekt som behövs då 

grundtemperaturen är 8ºC och uppvärmingstiden är 6 timmar. Vid andra val av 

grundtemperatur och uppvärmningstid kommer effektbehovet att variera och då även 

den mängd extraeffekt som behövs installeras för att tillgodose behovet. Ett exempel på 

hur radiatorplaceringen kan se ut i det nya systemet visas i Figur 4.1 nedan. 

 Vattenfylld sektionsradiator Vattenfylld panelradiator Kamflänsrör 

Figur 4.1 Radiatorernas placering  i långhuset, koret och läktarunderbyggnaden i det nya systemet. 

 

Den totala effektbehovet för intermittent uppvärmning samt effektbehovet för 

radiatorerna i samlingsrum,  toalett och städskrubb blir 24,2 kW. 

VVX 

Värmeväxlaren som behövs i det nya systemet kommer att motta varmvatten från 

närvärmenätet med temperaturen 70°C. Värmeväxlaren bör dimensioneras för 

framledningstemperaturen 65°C och returtemperaturen 50° i kyrkans värmesystem. I det 

fall då grundtemperaturen är 8°C och den önskade uppvärmningstiden är 6 timmar 

behöver värmeväxlaren leverera effekten 24,2 kW till kyrkans vattenburna 

38 



värmesystem. Vid val av annan grundtemperatur och uppvärmningstid behöver 

värmeväxlaren kunna leverera en annan effekt. I effekten ingår effekten för intermittent 

uppvärmning i kyrkorummet samt effekten för radiatorerna i samlingsrum, toalett och 

städskrubben. 

 

Reglering 

För att det nya systemet skall vara energieffektivt är det viktigt med ett väl fungerande 

reglersystem som känner av temperaturen i kyrkan, och utifrån den styr värmesystemets 

effekt. Lämplig placering av temperaturgivare borde vara i bänkraderna där det största 

komfortkravet finns. Systemet borde också ha en programmerbar styrenhet i vilken 

vaktmästaren kan programmera in den kommande veckans aktiviteter, och på så sätt kan 

hans arbetsinsats minskas. I reglersystemet bör även möjligheten finnas att ställa in 

önskad temperatur beroende på det aktuella komfortkravet. Förutom den reglerenhet 

som styr klimatet i långhuset bör det även finnas separat reglering för temperaturen i 

samlingsrummet, städskrubben och toaletten. I städskrubben borde det räcka med en 

termostatventil som håller en grundvärme av 8ºC. I de övriga två rummen är 

värmekomfortkravet högre och temperaturen i dessa rum skall följa den i långhuset. För 

att förhindra för hög temperatur behöver dessa rum ha en separat reglering med separata 

temperaturgivare eftersom rummens dörrar är stängda. Med ett väl fungerande 

reglersystem försvinner dessutom risken att vaktmästaren kan glömma bort eller inte 

hinna sätta på värmen i tid eller att värmen inte stängs av då den ej längre behövs. 
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Miljövinster 

Utsläpp vid förbränning
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Olja 15,215 2,2375 6,265 4,117 13,962 0,6265

Biobränsle 15,215 5,37 2,685 290,875 0 32,22

NOX stoft SO2 CO CO2 VOC

 
Diagram 4.5 Mängden utsläpp kg/år vid förbränning av olja samt biobränsle 

 

I Diagram 4.5 ovan visas mängden utsläpp vid förbränning av olja respektive 

biobränsle. Vid omställning från förbränning av olja till biobränsle kommer utsläppen 

av svavel och koldioxid att minska. Dock kommer mängden stoft, koloxid och flyktiga 

organiska föreningar att öka. Beräkningarna som ligger till grund för diagrammet visas i 

Bilaga I. 

NOx S CO2
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5. Utvärdering 
 

Loggning 

För att säkerställa mätdatas riktighet hade det varit bra att logga flera 

uppvärmningstillfällen, men denna möjlighet fanns inte. Dock kan mätvärdena sägas 

vara ganska säkra i avseende att de inte påverkats av tidigare uppvärmningar, då ingen 

uppvärmning inträffade under cirka en månad innan den loggade uppvärmningen 

skedde. En felkälla kan ha varit att loggningen skedde på våren. Men denna felkälla 

torde inte vara så stor eftersom väggen har en stor tröghet. För att bättre kunna 

undersöka hur inomhusklimatet i kyrkan påverkas av klimatet utomhus hade det varit en 

fördel om loggningen skett under ett helt år. Då hade det varit lättare att se hur 

inomhusklimatet i kyrkan påverkas av temperaturen utomhus exempelvis under 

vintermånaderna. Det hade kanske även varit lättare att se hur den relativa fukthalten i 

kyrkan påverkas av fuktiga sommar- eller höstdagar. Den uppvärmning som loggades 

var en uppvärmning som gjordes utan förrättning. Det fanns således inga besökare i 

kyrkan under uppvärmningen som kunde ge ett tillskott av fukt eller värme, vilket ger 

ett visst fel mot en uppvärmning till en förrättning. Om mer mätutrustning använts hade 

mätningar kunnat genomföras på fler punkter i kyrkan. Exempelvis hade det varit 

intressant att se hur klimatet i sakristian varierar eller framlednings- och 

returtemperaturer på värmesystemet. I övrigt anses de mätpunkter som använts vara bra 

och ha gett korrekta mätvärden. För att säkerställa mätdatas riktighet skulle flertalet 

loggningar behöva genomföras. 

 

Loggningskurvorna 

Diagram 4.1 och Diagram 4.2 visar hur den relativa fukthalten och temperaturen 

varierar på vinden, i kyrkan och utomhus. Diagrammen visar att temperaturen i kyrkan 

varierar mer med solinstrålningen än med utomhustemperaturen. Detta beror på de 

tjocka väggarnas tröghet. 

  

Diagrammen visar även att temperaturerna på vinden och utomhus har nästan samma 

värde och att de varierar mycket likartat. Dock avviker temperaturerna mer från 
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varandra när kyrkan är uppvärmd. Denna avvikelse hade troligen varit ännu större om 

det varit kallare utomhus, och den visar att sågspånet är en dålig isolering. 

 

Den relativa fukthalten i kyrkan kan vid en snabb titt på diagrammen antas följa den 

utomhus, men så är fallet troliggen inte. Denna variation beror på att när temperaturen 

stigen sjunker RF och när den sjunker stiger RF. Denna fukthaltsvariation beror därmed 

på solinstrålningen som värmer upp kyrkan under dagtid. 

 

Jämförs istället RF på vind och utomhus är likheten mellan linjerna inte lika klar. Men 

en viss likhet finns ändå, och en förskjutning av vindkurvan gentemot utomhuskurvan 

kan anas. Förskjutningen beror troligen på sågspånets fuktbuffrande förmåga. När RF 

stiger suger sågspånet sakta upp fukt och när RF sedan sjunker snabbt avger sågspånet 

fukten igen men i en långsam takt. Detta leder till fördröjningen och till att kurvan för 

vinden är jämnare än den för utomhusluften. Fördröjningen tyder även på att vinden inte 

är välventilerad. Hade den varit det hade kurvorna följts åt mera.  

 

Klimatskalsberäkningar 

Vid beräkningar av energiflöde genom väggar har hänsyn inte tagits till det faktum att 

de är olika tjocka på olika ställen. Väggens sammansättning är också något osäker, och 

möjligheten finns att den innehåller olika håligheter eller andra material. Beräkningarna 

har utförts med ett värmeledningstal för rent tegel vilket förmodligen ger ett visst fel 

gentemot den verkliga sammansättningen där det också ingår puts och murbruk.  

 

Det har inte räknats någon värmeenergitransport genom väggen mot sakristian. Detta 

eftersom det antogs att temperaturen där är samma som den i långhuset, och det därmed 

inte finns någon drivkraft för värmeövergången. Om temperaturerna är lika är dock 

okänt eftersom ingen loggning skedde i detta rum. Även vid beräkning av 

energitransport genom västerväggen har förenklingar gjorts av temperaturen på väggen 

yttersida. Temperaturen på väggens utsida har antagits vara samma som utomhus. Detta 

blir något fel då västerväggens yttersida är insidan av klocktornets östra vägg och 

temperaturen i det ouppvärmda klocktornet är något högre än den utomhus. 
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Taket har antagits vara en slät, homogen och jämntjock yta. I själva verket varierar 

takets konstruktion genom att spånlagrets tjocklek varierar, och att detta lager inte 

består av enbart spån utan även bjälkar. Takets undersida är indelad i rutor med 

imiterade träbjälkar. Denna rutindelning borde försvåra konvektionen och därmed 

minska takets U-värde. 

 

Anledningen till att inga beräkningar på energieffektivisering genom isolering av 

väggar eller byte av fönster har genomfört är på grund av de restriktioner som finns. 

Hade dessa restriktioner dock inte funnits hade det gått att spara mycket energi även 

här. Framförallt fönstren har en stor energibesparingspotential eftersom detta är stora 

ytor med högt U-värde. 

 

Diagram 4.3 visar att transmissionsförlusterna genom tak, väggar och fönster fördelar 

sig på ungefär 1/3 vardera. Att det fördelar sig ungefär lika mellan vägg och tak beror 

på att dessa ytor är ungefär lika stora. Dock har väggarna en något större yta än taket, 

men i gengäld har taket ett något högre U-värde. Fönstren däremot har en mycket 

mindre area än taket och väggarna, men i gengäld har de ett mycket högre U-värde som 

gör att transmissionsförlusterna genom dem ändå blir lika stora. Diagrammet och 

Diagram 4.4 visar även att effekten genom vägg, fönster minskar vid en 

tilläggsisolering. 

 

Tillämpning av intermittent uppvärmning 

Eftersom beräkningarna av effektbehov vid intermittent uppvärmning är grundad på 

mätdata från loggningen påverkas beräkningarna av mätdatas felkällor. Det finns därför 

en möjlighet att det framräknade effektbehovet inte blir helt korrekt men den blir en 

riktlinje. För att säkerställa att den installerade systemeffekten kommer att räcka kan det 

vara bra att överdimensionera systemet något. 

 

Mätpunkten på norrväggen valdes på grund av att den väggen inte ansågs påverkas lika 

mycket av solinstrålningen som söderväggen. 
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Den effekt som är beräknad i den här rapporten gäller för de värmetekniska egenskaper 

kyrkan har idag. Skulle ingrepp göras, exempelvis byte av isolering på vinden, behöver 

kyrkans nya värmetekniska egenskaper tas fram för att kunna dimensionera 

värmesystemet. 

  

Tabell 4.1 och Tabell 4.2 visar att behovet av installerad effekt varierar mindre med 

uppvärmningstiden än den gör med grundtemperaturen. 

 

Effekten som beräknats för intermittent uppvärmning gäller endast för 

uppvärmningstider då konstant temperaturökning råder, det vill säga då den värme 

luften tagit emot värmer väggar och inventarier. Vid kortare uppvärmningstider, då 

enbart luften värms och temperaturökningen är olinjär, kan inte beräkningsmodellen 

användas eftersom de uppmätta temperaturerna skiljer sig mycket från linjen som 

erhållits genom linjär regression.  

 

Den uppvärmningstid som beräkningarna grundats på, inkluderar inte den tid det tar för 

värmesystemet att nå sin drifttemperatur. I dagens system är det en lång tidsfördröjning 

från att värmesystemet satts på till att luften börjar värmas. Detta beror på att det 

vattenburna värmesystemet är avstängt när uppvärmningen startar. I det nya 

värmesystemet är grundvärmen vattenburen och därmed är värmesystemet alltid varmt. 

Men då uppvärmning till förrättning sker måste framledningstemperaturen öka för att nå 

drifttemperatur vilket ger en viss tidsfördröjning.   

 

Det är möjligt att värma upp kyrkan intermittent redan idag genom att höja 

framledningstemperaturen. Genom att förändra driften och öka 

framledningstempertauren till 80°C skulle dagens vattenfyllda radiatorer gemensamt 

kunna avge 24 kW och därmed klara av att värma upp luften i kyrkan från 8ºC till 18ºC 

på 6 timmar. 

 

Nytt system 

I den här rapporten undersöks enbart hur dagens radiatorer kan effektiviseras och hur 

värmesystemet kan kompletteras för att värmas upp intermittent. Systemet skulle även 
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kunna bytas ut helt och då ersättas av exempelvis ett helt nytt konvektorsystem eller 

bänkvärmesystem. Vid byte mot nya konvektorer eller bänkvärme ökar den del av 

värmeavgivningen som värmer upp luften genom konvektion.  

 

Miljö 

Som ses i Diagram 4.5 kommer utsläppen av svavel och koldioxid minska då biobränsle 

eldas istället för olja. En annan effekt som blir vid bränslebytet är att utsläppen av stoft, 

koloxid och flyktiga organiska ämnen kommer att öka. De värden som använts för 

beräkning av utsläpp vid förbränning av halm är värden som gäller för biobränsle i 

allmänhet. Halm har inte exakt dessa utsläpp och dessutom är utsläppsvärdena 

medelvärden för olika förbränningsanläggningar. I halmpannan finns dock en 

reglerutrustning som ser till att bästa möjliga förbränning sker och mängden utsläpp 

minskar. Trots att vissa utsläpp kommer öka är ändå det viktigaste med bytet från olja 

till biobränsle att nettotillskottet av koldioxidutsläpp minskar. Om kyrkan dessutom 

genomför de olika energieffektiviseringsåtgärderna kommer dess energibehov att 

minska och därmed även utsläppen. 

 

Fortsatt arbete 

Förutom de förslag till hur arbetet skulle kunna ha gjorts annorlunda som presenterats 

tidigare ges här ytterliggare förslag till ytterliggare arbete. 

 

Idag är radiatorerna under fönstren infällda i väggen. Huruvida detta är en bra 

konstruktion diskuteras i Bilaga J. 

 

Intressant hade varit att se hur ekonomiska försvarbart de olika åtgärderna är, och se 

vilken åtgärd som har vilken payoff-tid. 
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6. Slutsatser 

Genom att byta ut isoleringen i träbjälklaget är det möjligt att minska de största 

energiförlusterna, vilka går genom taket, med 85 %. 

 

Dimensioneras värmesystemet för att avge effekten 22,5 kW är det möjligt att värma 

upp Grinstad kyrka intermittent från grundtemperaturen 8°C till 

förrättningstemperaturen 18°C på 6 timmar. 

 

Vid byte från en central oljepanna till biobränsleeldad närvärme kommer utsläppen av 

koldioxid och svavel att minska, medan utsläppen från stoft, koloxid och svavel 

kommer att öka. 
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Bilaga A. Jämförelse av energiförbrukning 
mellan Grinstad kyrka och en medelvilla 
 

Kyrkan använde år 2006 5 m3 olja till uppvärmning. 

2
000 25
000 50 :kyrkaper  villor Antal

]16[ 000 25 :medelvillaen för  rukningenergiförb Årlig
000507504999505
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Bilaga B. Befintliga radiatorer 
 

För att kunna använda teorin om intermittent uppvärmning måste effekten på 

dagens system vara känt. Effekten för elradiatorerna är känd, men ej den för 

det vattenburna systemet. Den totala effekten för elradiatorerna är 3,5 kW, se 

Tabell B.1 nedan.  

 
Tabell B.1 Elradiatorer 

 
Effekt 

[W] 

Samlingsrum 800 

Entré 800 

Kapprum 1000 

Städskrubb 350 

Toalett 550 

 

För att ta reda på effekten för det vattenburna systemet krävdes först 

identifiering av dagens radiatorer. Detta gjordes genom tabeller på hemsidan 

för VVStjerns radiator AB [17]. När radiatorerna var identifierade kunde 

deras effektavgivning utläsas ur en annan tabell på samma hemsida [18]. 

Effekterna som är angivna på hemsidan gäller vid vattentemperaturerna 

80/60ºC. 

 

Då temperaturerna är annorlunda kommer effektavgivningen att variera. I 

dagens system är framledningstemperaturen ungefär 45°C och 

returtemperaturen ungefär 35°C. I det nya systemet kommer 

framledningstemperaturen vara 65°C och returtemperaturen 50°C. Hur den 

relativa effekten beror av dessa visas i Diagram B.1 nedan. En förenklad bild 

av detta visas i Diagram B.2 nedan.  
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Diagram B.1 Värmeavgivningsnomogram för radiatorer i tvårörsystem 

Källa: Injustering av värmesystem, lågflödessystem, Särtryck ur VVS & Energi 6/85, Sörmlands grafiska AB, 1985 
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Diagram B.2 Relativ värmeavgivning beroende på framlednings- och returtemperatur 
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Effekt 1: Effekterna gäller för framledningstemperaturen 80°C och 

returtemperaturen 60°C. 

 

Effekt 2: I dagens system är framlednings- och returtemperaturen lägre än i 

fallet då effekt 1 avges och därför kommer dess effekt att minska. 

Framledningstemperaturen är idag ungefär 45°C och en returtemperatur av 

35ºC vilket gör att systemets effekt är 30 % av Effekt 1. 

 

Effekt 3: I det nya systemet då kyrkan ska värmas upp med närvärme 

kommer framledningstemperaturen till radiatorerna vara mindre jämfört med 

effekt 1. Vid en framledningstemperatur på 65°C och en returtemperatur av 

50ºC kommer radiatorernas effekt vara 70 % av Effekt 1. 

 

Utifrån ovanstående diagram och indelningen i olika effekter erhålls 

effekterna för de olika vattenfyllda radiatorerna enligt Tabell B.2 för 

panelradiatorerna och Tabell B.3 för sektionsradiatorerna. 

 
             Tabell B.2 Panelradiatorer i det vattenburna systemet 

 
Sektioner 

[st] 

Längd 

[cm] 

Höjd 

[cm] 

Typ Effekt 1 

[W] 

Effekt 2 

[W] 

Effekt 3 

[W] 

Söder bak 40 160 59 P 4 3400 1020 2380 

Sakristia 32 128 59 P 2 1536 461 1075 

   

              Tabell B.3 Sektionsradiatorer i det vattenburna systemet 

 
Sektioner 

[st] 

Längd 

[cm] 

Höjd 

[cm] 

Bredd 

[cm] 

Typ Effekt 1 

[W] 

Effekt 2 

[W] 

Effekt 3 

[W] 

Söder mitt 36 164 50 28 S 3744 1123 2621 

Söder fram 36 164 50 28 S 3744 1123 2621 

Norr bak 36 164 50 28 S 3744 1123 2621 

Norr fram 36 164 50 28 S 3744 1123 2621 

Kor 36 164 100 19,5 T 3996 1199 2797 
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Med dagens temperaturer blir effekten för det vattenburna systemet summan 

av Effekt 2 vilket blir 7,2 kW. 

Med de nya temperaturerna blir effekten för det vattenburna systemet 

summan av Effekt 3 vilket blir 16,7 kW. 

 

Den totala effekten för elradiatorerna och de vattenfyllda radiatorerna med 

dagens temperaturer blir 10,7 kW. 
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Bilaga C. Effektberäkning oljepannan 
 

Energiinnehåll olja: 35 800 MJ/m3 [15] 

Densitet olja: 840 kg/m3 [15] 

Energiinnehåll olja: 16,42
840

80035
=  MJ/kg 

 

I oljepannan finns ett munstycke märkt med massflödet 1,25 gal/h 

25,1=m&  gal/h 

1 gal = 3,785 dm3   

 = 0,003785 m3    

 = 3,180 kg 

Efter enhetsomvandling blir massflödet 

975,3180,325,1 =⋅=m& kg/h 

 

Effekt som går in i pannan: 

397,169975,316,42 =⋅=Q&  MJ/h 

vilket motsvarar effekten 

 055,47
3600

1000397,169 ⋅
=Q&  kW 

 

Eftersom det är en gammal panna antas verkningsgraden vara 70%  [18]. 

Pannans effekt blir då: 

928,327,0055,47 =⋅=Q&  kW 
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Bilaga D. Diagram från loggning 
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Diagram D.1 Diagram som visar hur RF och temperatur varierar på vinden 
under loggningsperioden 
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Diagram D.2 Diagram som visar hur RF och temperatur varierar utomhus 
under loggningsperioden 
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Diagram D.3 Diagram som visar hur RF och temperatur varierar i inomhusluften 
under loggningsperioden 
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Bilaga E. Väggsimulering i COMSOL 
 

Diagram E.1 Jämförelse mellan teoretisk väggtemperatur som simulerats och verklig 

uppmätt temperatur 

 

Vid beräkningar har antagits att kyrkans väggar är av tegel. I så tjocka väggar 

kan dock finnas ihåligheter mm. För att se hur godtagbart detta antagande är 

gjordes en teoretisk simulering av väggens uppvärmning baserad på att 

väggen är gjord helt av tegel. Denna simulering gjordes med hjälp 

programmet COMSOL. Ett av randvillkoren som angavs i programmet var 

temperaturen i kyrkorummet. Denna varierar under uppvärmningen och den 

uppmätta variationen gjordes med hjälp av kurvanpassning om till en 

fjärdegradsekvation. Fjärdegradsekvationen angavs sedan som randvillkor i 

COMSOL. Utomhustemperaturen angavs till att vara konstant 5ºC. Vid 

simuleringen skapade COMSOL en kurva som visar hur väggen teoretiskt 

X 



värms upp. För att kunna jämföra denna teoretiska uppvärmning med den 

loggade/uppmätta verkliga plottades de båda kurvorna mot varande i 

programmet MATLAB. Detta diagram visas i Diagam E.1 ovan. Grafen 

visar att den teoretiska temperaturen är något högre än den verkliga, men att 

det inte är så stor skillnad och att kurvorna följs åt ganska bra. Vilket tyder 

på att antagandet om väggens konstruktion är ett godtagbart antagande. 
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Bilaga F. Klimatskalsberäkningar 
 

U-värde för taket beräknades med hjälp av U-värdesberäknaren på 

http://calculation.builddeskonline.com/ . För enkelhetens skull förenklades 

takets imiterade bjälkar och pappspänning till att vara 2 cm plywood 
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Genom att byta ut sågspånet i vindbjälklaget mot 40 cm Ekofiber minskas 

den effekt som går ut genom taket. Ekofiber har k-värdet 0,036 W/mºC 

[22]och resulterar med hjälp av den webbaserade U-värdesberäknaren i det 

nya U-värdet 0,09 W/m2ºC för taket. 
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Bilaga G. Effektresultat i det nya systemet 
 

Beroende på vilken uppvärmningstid och grundtepmeraturnivå som önskas 

erhålls olika effektbehov när intermittent uppvärmning tillämpas. Här 

redovisas hur effekten varierar med uppvärmningstiden för några olika 

grundtemperaturer. Luften värms upp till temperaturen 18ºC. 

 
Tabell G.1 Effektbehov vid  

varierande uppvärmningstid 
då grundtemperaturen är 5°C 

Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 29,3 
8 29,2 

10 29,1 
12 29,1 
14 29,0 
16 29,0 
18 28,9 
20 28,9 
22 28,8 
24 28,8 
26 28,8 

 
 

Tabell G.3 Effektbehov vid  
varierande uppvärmningstid 

då grundtemperaturen är 7°C 
Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 24,8 
8 24,7 

10 24,6 
12 24,6 
14 24,5 
16 24,5 
18 24,5 
20 24,4 
22 24,4 
24 24,4 
26 24,4 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell G.2 Effektbehov vid  
varierande uppvärmningstid 

då grundtemperaturen är 6°C 
Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 27,0 
8 26,9 

10 26,9 
12 26,8 
14 26,8 
16 26,7 
18 26,7 
20 26,7 
22 26,6 
24 26,6 
26 26,6 

 
 

Tabell G.4 Effektbehov vid  
varierande  uppvärmningstid 
då grundtemperaturen är 8°C 

Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 22,5 
8 22,4 

10 22,4 
12 22,4 
14 22,3 
16 22,3 
18 22,2 
20 22,2 
22 22,2 
24 22,2 
26 22,1 
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Tabell G.5 Effektbehov vid  
varierande uppvärmningstid 

då grundtemperaturen är 9°C 
Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 20,3 
8 20,2 

10 20,2 
12 20,1 
14 20,1 
16 20,0 
18 20,0 
20 20,0 
22 20,0 
24 19,9 
26 19,9 

 
Tabell G.7 Effektbehov vid  

varierande uppvärmningstid 
då grundtemperaturen är 11°C 

Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 15,8 
8 15,7 

10 15,7 
12 15,6 
14 15,6 
16 15,6 
18 15,6 
20 15,6 
22 15,5 
24 15,5 
26 15,5 

 
Tabell G.9 Effektbehov vid  

varierande uppvärmningstid 
då grundtemperaturen är 13°C 

Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 11,3 
8 11,2 

10 11,2 
12 11,2 
14 11,2 
16 11,1 
18 11,1 
20 11,1 
22 11,1 
24 11,1 
26 11,1 

 

 

 

Tabell G.6 Effektbehov vid  
varierande uppvärmningstid 

då grundtemperaturen är 10°C 
Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 18,0 
8 18,0 

10 17,9 
12 17,9 
14 17,8 
16 17,8 
18 17,8 
20 17,8 
22 17,8 
24 17,7 
26 17,7 

 
Tabell G.8 Effektbehov vid  

varierande uppvärmningstid 
då grundtemperaturen är 12°C 

Tid 
[h] 

Effekt 
[kW] 

6 13,5 
8 13,5 

10 13,4 
12 13,4 
14 13,4 
16 13,4 
18 13,3 
20 13,3 
22 13,3 
24 13,3 
26 13,3 
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Bilaga H. Nya radiatorer 
Här visas förslag på hur värmesystemet kan kompletteras för att tillgodose 

effektbehovet vid uppvärmning från grundtemperaturen 8ºC till 18ºC på 6 timmar. 

 

Totalt effektbehov: 22,5 kW 

Effektavgivning från befintliga vattenradiatorer: 16,7 kW 

Extra effektbehov som krävs: 22,5 - 16,7 = 5,8 kW 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Vattenfylld sektionsradiator Vattenfylld panelradiator Kamflänsrör 

Fig. H.1 Exempel på hur radiatorerna kan placeras  i långhuset, koret och läktarunderbyggnaden i det nya systemet. 

 

Ersättning för elradiatorerna: 

Elradiatorerna i samlingsrummet, toaletten och städskrubben byts ut mot vattenfyllda 

radiatorer med samma effekt. En radiator med effekten 600 W sätts även under fönstret 

i kapprummet. Eftersom samlingsrummet, toaletten och städskrubben är stängda rum 

med behov av separat reglering räknas de inte till effekten vid intermittent 

uppvärmning.  
Tabell H.1 Elradiatorer 

 Effekt [W] 
Kapprum 600 
Städskrubb 350 
Toalett 550 
Samlingsrum 800 
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Totalt effektbidrag till intermittent uppvärmning: 0,6 kW 

Total effekt i samlingsrum, toalett och städskrubb: 1,7 kW 

 

Ytterligare effekt 

Utöver de nya vattenradiatorerna behövs 5,2 kW för att tillgodose det totala 

effektbehovet. Ett sätt att tillgodose behovet är att installera radiatorer under 

kyrkbänkarna. Ett exempel är kamflänsrör, vilket består av ett stålrör med en veckad 

stålspiral runt.  

 

Kamflänsröret avger vid framledningstemperaturen 60ºC, returtemperaturen 45ºC och 

rumstemperaturen 20ºC effekten 288 W/m [23]. Under varje bänk finns utrymme för tre 

meter kamflänsrör. Varje bänkrad består av två bänkar. Den totala längden kamflänsrör 

som kan sättas in under de tre bänkraderna är totalt 18 meter. Om kamflänsrör 

installeras under de tre främsta bänkraderna avges effekten: 

 

Total längd kamflänsrör: 18323 =⋅⋅  m 

Effektavgivning per meter: 288 W/m 

Total effektavgivning från kamflänsrören: 518428818 =⋅ W  2,5≈ kW 

 

Total effektavgivning i det nya systemet exklusive samlingsrum, toalett och 

städskrubb 

Effektavgivning från befintliga vattenradiatorer: 16,7 kW 

Effektavgivning från nya vattenradiatorer: 0,6 kW 

Effektavgivning från kamflänsrör: 5,2 kW 

 

Den sammanlagda effektavgivningen blir då 22,5 kW, vilket motsvarar effektbehovet 

vid uppvärmning från grundtemperaturen 8ºC och uppvärmningstiden 6 timmar. 

 

Total effektavgivning i det nya systemet inklusive samlingsrum, toalett och 

städskrubb 

Totalt effektbehov: 22,5 + 1,7 = 24,2 kW    
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Bilaga I. Miljöberäkning 
Beräkning av utsläpp från förbränning av olja och biobränsle. Beräkningarna utgår från 

dagens energibehov som är 5 m3 olja (eldningsolja1). 

 

Dagens energibehov 

Energiinnehåll eldningsolja1: 35,8 GJ/m3 [15] 

Oljeförbrukning: 5 m3/år 

Energibehov:  GJ/år 17958,35 =⋅

 

Vid förbränning av olja sker följande utsläpp 

Kväveoxider (NOx): 0,085 kg/GJ 

22,15179085,0 =⋅ kg/år 

 

Stoft: 0,0125 kg/GJ 

24,21790125,0 =⋅  kg/år 

 

Svavel (S): 0,035 kg/GJ 

27,6179035,0 =⋅ kg/år 

 

Koloxid (CO): 0,023 kg/GJ 

12,4179023,0 =⋅  kg/år 

 

Koldioxid (CO2): 0,078 kg/GJ 

92,13179078,0 =⋅ kg/år 

 

Flyktiga kolväten (VOC): 0,0035 kg/GJ 

63,01790035,0 =⋅  kg/år 

 

Vid förbränning av biobränsle sker följande utsläpp 

Kväveoxider (NOx): 0,085 kg/GJ 
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22,15179085,0 =⋅ kg/år 

 

Stoft: 0,03 kg/GJ 

37,517903,0 =⋅  kg/år 

 

Svavel (S): 0,015 kg/GJ 

69,2179015,0 =⋅ kg/år 

 

Koloxid (CO): 1,63 kg/GJ 

88,29017963,1 =⋅  kg/år 

 

Koldioxid (CO2):  0,056 kg/GJ 

02,10179056,0 =⋅ kg/år 

 

Flyktiga kolväten (VOC): 0,18 kg/GJ 

22,3217918,0 =⋅  kg/år 

[24] 

XX 



Bilaga J. Radiatorisolering 
För att värmesystemet skall vara så effektivt som möjligt är det viktigt att den värme 

som radiatorerna avger, avges till kyrkorummet. Vid besök den 13 februari var marken 

snötäckt och det snöade. Vid rundvandring kring kyrkan upptäcktes att den snö som föll 

och landade på fönsterhyllans yttre del smälte, och det gjorde även den snö som träffade 

väggen nedanför, vilket gjorde att väggen blev blöt. I Bild J.1 nedan visar pilarna den 

smälta snön på fönsterhyllan och den blöta väggen. 

 

 
Bild J.1 Bild på fönster på söder kyrkvägg. Pilarna visar smält snö på 

 fönsterhyllans yttre del samt blöt vägg 
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Att snön smälte visar att väggen var varm och att mer värme går ut genom väggen vid 

fönstren än genom resten av väggarna. Detta beror troligen på att radiatorerna är 

placerade vid fönstren. Dessutom är radiatorerna infällda 48 cm i väggen. Se Figur J.1 

nedan.  

 

Värmeenergi
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Figur J.1  Radiator infälld i vägg. Konvektion på radiator och kall vägg 

ger upphov till en cirkulär luftström som överför energi från radiator till  vägg. 

 

Väggen är i normala fall 110 cm tjock, men infällningen gör att väggen vid radiatorerna 

endast är 62 cm tjock och därmed har en sämre isolerande förmåga än resten av kyrkans 

väggar. Detta leder till att mer värme går ut genom väggen just här. Dessutom är 

temperaturen runt radiatorerna varmare än i kyrkan i övrigt vilket ytterliggare ökar 

drivkraften för värmeenergitransporten genom väggen. Som figuren även visar leder 

avståndet mellan radiatorn och väggen till en cirkulerande luftrörelse mellan vägg och 

radiator. Luften värms av radiatorn och när den träffar fönsterhyllan och väggen kyls 

den och avger sin värmeenergi till väggen varpå dess densitet ökar den faller neråt. 

Denna konvektion gör att mycket av den värmeenergi som borde gå till kyrkorummet 

istället värmer väggen och försvinner ut. 

 

Genom att isolera väggen minskar dess u-värde och den energi som går igenom den. 

Viktigt är dock att tänka på att inte isolera så mycket att det blir risk för fuktskador 

bakom isoleringen. Genom isolering av väggen minskar även avståndet mellan radiator 

och vägg, och det blir därmed svårare för den cirkulerande luftströmmen att ske. 
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Isoleringen hindrar värmeenergitransporten att ske genom väggen, och därmed kommer 

väggen inte ha samma kylande effekt på luften och inte skapa en lika skarp luftström 

neråt. Radiatorernas vägginfällning är idag kantigt utförd. För att göra det enklare för 

luften att strömma runt radiatorerna skulle väggen samtidigt som den isoleras kunna 

göras mera strömlinjeformad. Ett exempel på hur isolering och strömlinjeformning av 

väggen skulle kunna ske visas i Figur J.2 nedan. 
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Figur J.2 Radiator infälld i vägg. Väggen är här isolerad vilket ger en mindre 

energi förlust genom väggen. 
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