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Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima?
Utvikling av en metode
/arbeidsmodell som skal
kunne brukes for å sikre at
norske kirker forvaltes uten
risiko for verditap gjennom
klimaforandringer og
energirelaterte tiltak de
nærmeste 20 årene
Skoger gamle kirke,
Drammen kommune,
Buskerud fylke
Middelalderkirke
Oppdrag fra Riksantikvaren
arkivstudier
bygningsundersøkelse
undersøkelse av interiør
klimascenarier

Skoger gamle kirke
Oppført 1200-1300

Reparasjoner 1700-tallet
Vedovner installert slutten
av 1800-tallet
Elektrisk oppvarming
installert i 1970-80-årene
Uoppvarmet siden
begynnelsen av 2000-tallet

Interiør som bør prioriteres:
Altertavle 1600-tall
Kalvarigruppen (Krusifiks,
Maria, Johannes) –
tregjenstander,
middelalder
Døpefont – middelalder
Kalvarigruppen – tavle, 1700-tall

Tegn til klimarelatert
skadeutvikling:
Grønske på natursteinsgulv
under døpefont.

Tegn til klimarelatert
skadeutvikling:
Saltutfellinger i
pussoverflaten innvendig
på sørmur
(sementholdig mørtel brukt
i reparasjoner i 1950-årene
+ fukt i murverken ->
saltkristallisering)

Tegn til klimarelatert
skadeutvikling:
Grønske på innvendig
nordmur

(uoppvarmet + dårlig
uttørking av nordmur
-> biologisk vekst)

Tegn til klimarelatert skadeutvikling:
Avflassing av puss og kalklag på
utvendig sørmur
(dårlig avrenning + ingen drenering +
fukt i murverk -> avflassing av pussog kalklag

Flere av disse formene av
skadeutvikling er ikke noe nytt, de har
funnets tidligere, men blir nå trolig
mer omfattende!

Forventet klima rundt og inne i Skoger gamle kirke i fremtiden
I dag: 830 mm/år  2070-2100: over 1000 mm/år
I dag: 5-6 °C  2070-2100: 8-10 °C
Inneklimamålinger i 1993 + forventede uteklimaforandringer  3 måneder med over 80% relativ luftfuktighet/ år

Måned

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

Temperatur (°C) i inneluft
(gjennomsnitt)
-4,0
-8,0
-1,0
8,7
14,1
15,7
20,7
19,8
17,6
13,8
3,4
3,9

Relativ luftfuktighet (%)i
inneluft (gjennomsnitt)
84
82
80
71
54
52
63
66
62
65
85
79

Klimarelaterte trusler middelalderkirker generelt
Forventede uteklimarelaterte endringer i området hvor kirken er plassert:
økt nedbør
økt temperatur
økt vind
økt fuktbelastning grunnet økte vannmasser i vassdrag / vann / kilder
økt risiko for ras
økt risiko for flom
økt risiko for erosjon
økt risiko for vindfall (trær eller likn)
risiko for økte snølaster
økt risiko for at vegetasjon rundt bygningen gir økt fuktbelastning.
Forventede inneklimarelaterte forandringer:
Lavere temperatur (f eks grunnet energisparing)
Høyere relativ luftfuktighet (f eks grunnet energisparing)
Høyere temperatur ( f eks grunnet billig energi fra fornybare energikilder)
Lavere relativ luftfuktighet (f eks grunnet billig energi fra fornybare energikilder)
Tilstand, bygningsdeler og interiør som kan påvirkes av klimaforhold:
Yttertak i god tilstand
Yttervegger i god tilstand
Fundamentering i god tilstand
Vinduer i god tilstand
Dører i god tilstand
Vannavrenning i god tilstand
Drenering i god tilstand
Innvendige veggoverflater i god tilstand
Gulv i god tilstand
Tak i god tilstand
Altertavle i god tilstand
Prekestol i god tilstand
Benker i god tilstand
Orgel i god stand

Skoger gamle kirke
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja, unntatt fukt i kor
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Beskrivelse av 6 klimarelaterte trusler mot Skoger gamle kirke:
Sydmur innvendige saltutfellinger Saltene er tidligere konstatert har sin opprinnelse i bruke av sementholdige materialer i tidligere reparasjonsarbeider. Saltene løses og
transporteres i vann / høy fuktighet. Et klima med mer nedbør, samtidig med at bygningen har dårlig avrenning, kan forklare økte saltutfellinger. I tillegg har fjerningen
av oppvarmingen medført et fuktigere klima i bygningen. Både fuktigheten i bygningen og utviklingen av saltutfellinger bør overvåkes og i tillegg bør vann avledes fra
bygningen, drenering etableres og på sikt bør alt sementholdig materiale i murverkene fjernes.
Sydmur innvendig avflassing Fjerningen av oppvarmingen har medført temperaturer under frysepunktet innvendig vinterstid. Hvis murverkene inneholder fuktighet vil
da avflassingen kunne øke grunnet frostsprengning. Både temperaturen innvendig og utviklingen av avflassing bør overvåkes og i tillegg bør vann avledes fra bygningen
og drenering etableres.
Sydmur utvendig avflassing / nedbryting Økt nedbør medfør fuktigere murverk i bygningen siden vannet ikke ledes bort fra den. Dette gjør at kalkmørtelen brytes ned
raskt. Takrenner og nedløpsrør bør monteres og drenering etableres.
Mugg og grønske på innvendige overflater av yttervegger og interiør Det ble observert grønske på den østre delen av skipets nordmur. Det er også observert mugg på
tangentene til orgelet. Fjerning av oppvarming og dårlig avledning av vann fra bygningen gir høyere fuktighet på materialene i bygning og interiør og dette gir gunstige
vekstvilkår for mugg og grønske. Utvikling av mugg og grønske bør overvåkes og i tillegg bør vann avledes fra bygningen og drenering etableres. Hvis problemene blir
værende til tross for disse tiltakene bør svak, lokal, oppvarming vurderes. Her kan brukes energikilder som gjør at eksisterende gjennomføringer for ledninger kan
brukes.
Fukt på gulvareal i koret Det har vært stadige problemer med fukt på gulvet i koret. Fukten på gulvet av koret er trolig relatert til tilførsel av vann fra grunnen, eventuelt
fra en kilde under bygningen. Det vil være vanskelig å fjerne eventuelt kildevann, men mulige tiltak vil være å redusere mengden tilført vann fra bygningskroppen, det il
si avlede vann og drenere.
Vindfall mot våpenhuset Bjerketre plassert vest for kirken bør tas ned for å unngå risiko for vindfall og skader på denne bygningsdelen

Forslag, tiltak:
Drenering rundt bygningen, avledning av vann mot vest
Takrenner og nedløpsrør monteres på bygningen, avledning av vann mot vest.
Fjerning av bjerketrær vest for kor.

Forslag, overvåking:
Relativ luftfuktighet og temperatur inne, nær sørmur, nordmur og det mest verdifulle av interiøret:
1. Kalvarigruppen, middelalder (grunnet alder)
2. Døpefonten, middelalder (grunnet alder)
3. Tavlen med Kalvarigruppe fra 1713 (grunnet sjeldenhet)
Overvåking mugg, grønske, andre mikrobiologiske angrep på nordmur og det mest verdifulle av interiøret (fotodokumentasjon):
1. Kalvarigruppen, middelalder (grunnet alder)
2. Døpefonten, middelalder (grunnet alder)
3. Tavlen med Kalvarigruppe fra 1713 (grunnet sjeldenhet)
Overvåking saltforvitring (fotodokumentasjon), yttervegg mot sør

Overvåking avflassing innvendig puss / overflater på yttervegg mot sør (fotodokumentasjon).

Konklusjoner

Største truslene er økt fuktbelastning grunnet økt nedbør og fjerning av
oppvarming.
Tiltaksforslag:
• avledning av vann, drenering
• inneklimaet overvåkes
• saltutfellinger på mur overvåkes
• mikrobiologiske angrep (grønske) overvåkes på yttervegg mot nord,
under døpefont, Kalvarigruppens bakside, orgeltangenter
• bjerk felles

CulClim
Cultural valuable buildings and Climate change responses in a user perspective
•

•

Bakgrunn: 80% av
bygningsmassen i 2050 er
allerede bygget (10% fra før
1900), 1/3 av energikonsum i
Europa til bygninger
Tverrvitenskapelig
forskningsprosjekt med
hensikten å redusere negativ
klimapåvirkning fra bruken av
vår eksisterende
bygningsmasse

•

Mål: Definere enkle og
forståelige tiltak for
klimatilpasning, målbare
effekter

•

Brukerperspektiv i fokus

•

Arbeide med
beslutningsprosesser for
tekniske tiltak og bruk av
bygningene

Case:
Grünerløkka, Oslo
•

«Urban living lab», Hvordan
forholder beboere seg til
klimautfordringene i et
bevaringsverdig område?

•

Sammen med beboere finne
de beste tiltakene

•

Beslutningsveiledere digitalt,
media-fokus, kan det
utvikles et verktøy der
beboerne direkte ser
konsekvensene av sin bruk
og sine bygningsmessige
tiltak?

•

Internasjonalt perspektiv

Norges forskningsråd: Programmet KLIMAFORSK, Folkets klimaforskning
Byggforsk, NIKU, Riksantikvaren, Uppsala universitet, Byantikvaren i Oslo
3 år, 6 mill
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