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De klimatiske forholdene i stavkirkene skal bedres
Prosjektet Klima i stavkirker, også kalt

Klimaprosjektet, ble satt i gang av
Riksantikvaren i 1986. Målet var å skaffe
kulturminneforvaltningen nødvendig
kunnskap for å kunne sette i gang de rik-
tige tiltakene for å bedre de klimatiske
forhold både for kunsten i kirkene og for
selve kirkebygningen. 

Klimaprosjektet har foretatt klimaregis-
treringer i fem stavkirker i perioden 1986-
-96. En foreløpig oppsummering av pro-

sjektet i 1993 viste blant annet at den rela-
tive luftfuktigheten inne i en uoppvarmet
kirke generelt er høyere enn 55 prosent,
mens den relative luftfuktigheten i en opp-
varmet kirke ser ut til generelt å ligge
mellom 45 og 20 prosent i den perioden
av året da kirken varmes opp.

Oppsummeringen viste at de klimatiske
forholdene i de oppvarmede kirkene langt
fra var ideelle. Etablering av lokale klima-
soner i kirkerommet ble vurdert som en

løsning for å kunne tilfredsstille brukernes
krav til komfortabel varme, samtidig som
klimastresset reduseres til et tilnærmet 
naturlig nivå for inventar og kirkebygg.
Erfaring og undersøkelser har vist at et
naturlig klima er egnet for bevaring av 
bemalte tregjenstander. 

De innledende prosjekter for å finne 
alternative løsninger for klimasoner i kir-
kerommet ble utført av SINTEF på opp-
drag fra Klimaprosjektet i tiden 1989-90.

Menighetsområdet i Kaupanger stavkirke:

Korte oppvarmingsperioder
best for inventar og bygning
Lokal klimatisering av menigheten i 

Kaupanger stavkirke ble satt i gang i
1993 og avsluttet i 1996. Prosjektet er et
fullskalaforsøk i kirken, basert på SINTEFs
positive resultater med lokal oppvarming av
menigheten, dvs. benkeområdet i kirken. 

Strålevarme fra benkene
Den lokale klimatiseringen er basert på
korte oppvarmingsperioder og oppvarming
av menighetens område med strålevarme
fra benkevarmere som ble installert for pro-
sjektet. De erstatter de tidligere rørovnene i
kirken. Oppvarmingen er gjort i to trinn og
styrt av kirketjener ved bruk av temperatur-
vakter og tidsur. Klimaprosjektets klima-
registreringer i Kaupanger ble utvidet med
temperaturmålere i det oppvarmede områ-
det og kontrollmålinger mot annet instru-
ment.

Tilfredsstillende varmekomfort
Prosjektet har vist at det generelt er mulig å
gi menigheten en tilfredsstillende varme-
komfort samtidig som den klimatiske be-
lastningen for gjenstander og bygning redu-
seres. Den energiøkonomiske gevinsten er
betydelig. Oppvarming av bevegelige bru-

kere er fortsatt et problem, og det må arbei-
des videre med en bedret styring av oppvar-
mingen. Kunnskapen fra dette prosjektet er

et steg videre i det arbeidet som må fort-
sette for å bedre klima i kirkene for kunst-
verk og brukere.

OPPVARMING AV BENKEOMRÅDET. Diagrammet viser oppvarmingskurven for
noen av de forskjellige målepunktene for temperatur i kirken. Kurven for strømforbruk
(U nett) er den grønne «trappestegkurven». Målepunktet i benken der menigheten 
sitter, er Sørvegg 0.8 (svart kurve), og målepunktet for temperatur ved epitafiet, som
henger rett over det oppvarmede området, er Epitafium (den røde kurven som ligger
høyest i «klyngen» av kurver). På første oppvarmingstrinn (trinn 2) er strømforbruket
ca. 15 kW. Dette øker til ca. 25 kW ved neste oppvarmingstrinn. Legg merke til hvor fort
temeraturen stiger, og den gunstige temperaturforskjellen mellom temperaturen i ben-
ken og ved epitafiet.

Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt 
og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. 
Stiftelsen har ca. 225 ansatte (1998) og omfatter NINA - Norsk institutt for
Naturforskning og NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning. 
FAKTA-ark gir populariserte sammendrag av publikasjoner fra stiftelsen.FAKTAFAKTA
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Stoffet er hentet fra

Oppvarming
Lav utetemperatur betyr ikke nødvendig-
vis at lokaloppvarmingen må settes i
gang tidligere. Lokale klimasoner i kir-
ken ser ut til å dannes og opprettholdes
best når mye energi tilføres i en kort 
periode.

Mindre strøm
Lokal oppvarming av Kaupanger stav-
kirke har ført til en besparing i strømfor-
bruket på 37 prosent på årsbasis. Be-
drede styresystemer for oppvarmingen
kan gi ytterligere energisparing.

Styresystem
Styring av oppvarmingen bør knyttes til
faste prosedyrer og ikke til personlig
skjønn. Termostater inne i benkeområdet
vil bedre muligheten for å definere kor-
rekte maksimumstemperaturer på opp-
varmingstrinnene. Styringen av oppvar-
mingen vil bedres hvis det er mulig å av-
lese temperaturen inne i det oppvarmede
området.

Bemalte objekter
Lokal oppvarming av kirken har ført til
bedret klima for de bemalte objektene.
En bedret styring av oppvarmingen 
kan gi ytterligere bedring av klimaet for
disse gjenstandene, men i kuldeperioder
er også lokal oppvarming en klimatisk
belastning for de bemalte tregjenstan-
dene.

Varmekomfort
Den lokale oppvarmingen ser ut til å til-
fredsstille kravene til varmekomfort for
dem som sitter i benkene, men det kreves
mer arbeid for å finne gode løsninger for
bevegelige brukere og organist. 

Styringen av oppvarmingen må bedres,
slik at en unngår overoppvarming i 
benken; ofte har oppvarmingen her over-
steget den satte komforttemperaturen på
18°C.

Kirken som museum
Kirkebygningene og deres bemalte 

interiører og kunstgjenstander repre-
senterer en betydelig del av den norske
kulturarven. For eksempel rommer de
omtrent halvparten av det totale antall
bemalte middelaldergjenstander i tre som
er bevart i Norge. Riksantikvaren har i
de siste 20 årene prioritert bevaring av
middelalderkunsten i kirkene, både på
grunn av dens kunst- og kulturhistoriske
verdi, og fordi disse objektenes maletek-
niske oppbygning gjør dem særlig utsatt
for klimarelaterte skader. Når vi snakker
om bemalt tre, tar vi derfor først og
fremst utgangspunkt i kunnskap og erfa-
ringsmateriale relatert til middelalder-
objektene.

Flere hensyn
Kirken som museum må ha forholdene
tilrettelagt slik at kirken som kultur-
minne bevares mest mulig intakt lengst
mulig. Kirken som Gudshus skal tjene
menigheten og bør være et sted der det
moderne menneske kan trives rent kom-
fortmessig. Kulturminnets krav til klima
er ikke sammenfallende med brukernes
behov. Skal hensynet til menigheten eller
til bevaring veie tyngst? Eller kan kom-
fortbehov og klimakrav forenes?

Over hele landet
Det norske kirkemuseet er spredd over
hele landet. I vår sammenheng dreier det
seg om i overkant av 800 kirker som alle
er eldre enn 90 år.

Kaupanger kirke ligger ved Sognefjorden
og dateres til slutten av 1100-tallet. Det
meste av den middelalderske konstruk-
sjonen er bevart og står synlig inne i 
kirken. Interiøret for øvrig er preget av
inventar og dekorasjoner fra etter refor-
masjonen. Kledningen på utsiden ble på-
ført under restaureringen i 1960-årene.
De bemalte flatene og objektene i kirken
er til dels kraftig restaurert. Betenkelig-
hetene ville vært større ved et fullskala-
forsøk i en kirke med objekter i original
tilstand, siden selve forsøket tildels kunne
ha vært en klimabelastning.
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Videre forskningsoppgaver
Ut fra den kunnskapen vi nå har, 

mener vi at prosjektet har vist at en
lokal oppvarming er å foretrekke ut fra å
bedre forholdene for de bemalte gjen-
standene og overflatene i kirkene. Pro-
sjektet Klima i Stavkirker ble  initiert
med bakgrunn i klimarelaterte skader 
på bemalte tregjenstander, og videre-
føringen av prosjektet har så langt vært
fokusert på denne typen objekter. Det 
betyr ikke at det bare er behov for mer
kunnskap om denne delen av kirkekun-
sten. I like stor grad er det et generelt
stort behov for kunnskap om oppvarming
og om oppvarmingens påvirkning på 
andre deler av kirkeinteriøret, og om be-
lastningen på selve kirkebygningen. To
forskningsoppgaver  er aktuelle i denne
sammenhengen:

1. Dimensjonsendring i bemalt tre-
verk sett i forhold til endring i den 
relative luftfuktigheten.

I prosjektet Klima i Norske stavkirker
ble det parallelt med klimamålingene
også målt dimensjonsendringer i utvalgte
objekter. Dette ble gjort med instrumen-
ter som ble laget til prosjektet, siden 
egnede instrumenter ikke fantes på mar-
kedet. Det betyr at den informasjonen
disse instrumentene har gitt, bør etterprø-
ves med bedre måleinstrumenter. Dette
bør gjøres under kontrollerte laboratorie-
forhold og i utvalgte kirker.

Etter initiativ fra NIKU begynte labo-
ratoriearbeidet i 1996 som et samarbeid
mellom Norsk Byggforskningsinstitutt i
Trondheim, NIKU og Riksantikvaren. 

2. Kunnskap om klimabelastning på
materialene i kirkebygget

Arbeidet med å øke kunnskapen om
oppvarmingens belastning på materialene
i interiøret bør utvides til også å omfatte
den belastning kirkebygget utsettes for.


