
 
 

 

 
 2016:53 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skurups kyrka 
- Renovering av värmesystem 

 
 
 

Kerstin Börjesson  

 

xxx



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2016:53 
 
 
 
 
 
 
 

Skurups kyrka 
- Renovering av värmesystem 

 
Antikvarisk medverkan 2016 

Skurups socken, 1342 
Skurups kommun 

Skåne län 
 

Kerstin Börjesson 



 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 

Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10 
221 00 Lund 
Tel 046 – 15 97 80 vx 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2016:53 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Koret i Skurups kyrka efter tillägg av ny radiator vid norra sidan.  
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Skurups kyrka – renovering av värmesystem 
 

Innehåll 

Sammanfattning 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorisk med relevans för ärendet 5 

Värmesystem före åtgärdernas början och åtgärdsbehov 6 

Utförda åtgärder 6 

Styrsystemet 7 

Åtgärder i källare 7 

Åtgärder långhus och korsarmar 7 

Åtgärder kor 7 

Åtgärder orgelläktare och västförlängning 8 

Avvikelser från arbetshandlingarna 8 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 8 

Bildbilaga 9 

 
 



 

Skurups kommun i Skåne.  

Skurups kyrka ligger i södra utkanten av Skurups tätort.  
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Sammanfattning 

Handlingar för att bygga om värmesystem i kyrkan upprättades av Ramböll Sve-
rige AB 2013. Tillstånd till åtgärderna lämnades av länsstyrelsen med villkor om 
antikvarisk medverkan. Under våren 2016 kontaktades Regionmuseet av projekt-
ledare för ombyggnaden Niclas Hansson, Danewids. Startmöte hölls i Skurups 
kyrka 30 maj varvid arbetena diskuterades på plats med medverkande antikvarie. 
Renoveringen av värmesystemet var av mindre omfattning och endast ett platsbe-
sök utöver startmöte och slutbesiktning behövdes.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Skurups kyrka 
Socken   Skurups socken 
Kommun   Skurups kommun 
Länsstyrelsens diarienummer Dnr  433-16406-2013 
Regionmuseets diarienummer L12.30-24-13, 1342  
Byggherre/beställare Skurups församling  
Tillståndshandlingar Ramböll Sverige AB, Leif  Waldemarsson 

2013-06-28 
Förfrågningsunderlag 2015-10-30 
Projektledare  Niclas Hansson, Danewids  
Entreprenör   Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB 
Byggnadstid   Augusti 2016-oktober 2016 
Slutbesiktning 2016-10-10  
Besiktningsman  Bengt Dahlgren, Helsingborg 
Bidrag till kulturmiljövård Kyrkoantikvarisk ersättning 

Byggnadshistorisk med relevans för ärendet 

Skurups kyrkas äldsta delar byggdes troligen vid 1100-1200-talet och bestod ur-
sprungligen av kor, absid och långhus. Någon gång under medeltiden förlängdes 
kyrkan i väster, möjligen i form av ett brett västtorn. Ett gravkor byggdes under 
kyrkans kor på 1590-talet. Det nuvarande västtornet tillkom på 1500-talet. I mit-
ten på 1800-talet byggdes kyrkan om under ledning av arkitekt C. G. Brunius. Det 
ursprungliga långhuset revs och byggdes på med korsarmar mot norr och söder. 
Även långhusets valv bestående av tre valvkappor revs och nya valv slogs invän-
digt. Den första uppvärmningen av kyrkan skedde genom värmekaminer. Dessa 
togs bort vid en renovering 1927-1929 då värmeledning med lågtrycksånga instal-
lerades. Grävningar i bänkkvarteren gjordes troligen inte i någon större utsträck-
ning och någon arkeologisk utgrävning eller dokumentation från grävningar i 
långhuset eller korsarmarna finns inte heller dokumenterad. Mellan 1950-1951 
kompletterades det befintliga systemet med ny ledningsanläggning efter hand-
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lingar av arkitekt Eiler Graebe. Det nuvarande kalkstensgolvet lades vid detta 
tillfälle. Samtidigt renoverades också gravkoret varvid ingången till gravkoret 
gjordes om. År 2001 anslöts kyrkan till fjärrvärmesystem.  

Värmesystem före åtgärdernas början och åtgärdsbehov 

Det befintliga systemet bestod av vattenburen värme kopplat till fjärrvärmeväx-
lare. Läget för de befintliga ledningarna till kyrkans värmesystem finns inte helt 
dokumenterat men förmodligen ser det ut ungefär som på ritningen ovan. 
Framme i koret var el- och värmeledningarna dragna genom den gamla kryptan. 
Det vattenburna systemet hade för låg värmeeffekt för att kunna värma upp hela 
kyrkan. Kyrkan värmdes upp till en konstant hög komforttemperatur med risk 
för låg luftfuktighet under perioder som kan vara skadlig för kyrkans inredning. 
Merparten av värmeenheterna var äldre sektionsradiatorer. I koret satt en sekt-
ionsradiator i en infälld nisch i södra muren. I korsarmarna satt sektionsradiatorer 
längs yttermurarna under fönster. Ett par radiatorer fanns på läktaren och två 
radiatorer under läktaren vid fönsteröppningar.  

Utförda åtgärder 

Arbetena innebar att de befintliga radiatorerna för vattenburen värme komplette-
rades med värmestyrning. Systemet behövde också kompletteras med några nya 
radiatorer för att få önskvärd effekt. Eftersom det befintliga systemet med vat-
tenburen värme var underdimensionerat fick det kompletteras med elradiatorer. 

Kopia av ritning till 1925 års värmeledning med ungefärlig dragning av befintliga ledningar markerat med rosa.  
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För mätning av värme och luftfuktighet monterades trådlösa givare i koret och 
trådbundna givare i långhus och på läktaren. En utomhusgivare byttes i fasaden i 
hörnet mellan norra korsarmen och långhusets västra del. Nya filter skulle utföras 
för de nya radiatorerna där sådana saknades. Radiatorerna i biutrymmen i tornets 
bottenvåning omfattades ej av installationerna och är inte kopplade till styrning-
en.   

Styrsystemet 

Det nya klimatsystemet består av Jeff  elektronics, CC Kyrka, med inbyggd kli-
matmätning och bokningssystem för olika bruks- och grundvärme. Styrsystemet 
är kopplat via Wifi till internet och en styrcentral som kan nås via dataenhet. 
Klimatanläggningen i kyrkan är uppdelad i tre sektioner som kan styras separat 
från varandra; i kor, långhus och på läktare. Styrningen sker genom separata 
”börvärden” för temperatur och fuktmätning. Dessa baseras på rekommenderade 
fuktnivåer för kyrkomiljöer. En kraftig och snabb förändring av kyrkans värmesy-
stem kan ha en påverkan på äldre träinventarier och kalkmålningar i koret. Av 
denna anledning kommer systemet i koret att köras utan styrning med luftfuktig-
het i väntan på en årstid med lägre luftfuktighet, lämpligen tidig vårvinter.  

Åtgärder i källare 

Från källaren drogs nya elledningar till styrningen via en håltagning från källar-
rummets södra sida till norra korsarmens golv. En avgasare monterades i källaren 
för luftning av det vattenburna värmesystemet. Styrningsenheten monterades på 
vägg i källaren.  

Åtgärder långhus och korsarmar 

I långhuset monterades givaren på bänkkvarterets baksida intill valvpelaren. De 
befintliga radiatorerna kopplades på styrsystemet genom styrventil. El till radiato-
rerna drogs utanpå golv i plastkanaler som formades efter valvpilastrarna. Plast-
kanalerna både limmades mot kalkstensgolvet och kramlades. Två nya elradiato-
rer placerades under de västra fönstren i respektive korsarm. En befintlig styrning 
till kyrkans värmesystem satt på valvpelaren vid valvbågen mellan långhus och 
långhusets västra förlängning. Denna kommer att rivas och putsen lagas i med 
konservators hjälp i samband med efterbesiktning av konservatorsarbeten. 

Åtgärder kor 

En ny elradiator monterades vid korets norra vägg samt mot östra väggen, 
bakom altaret. Båda radiatorer monterades i golv och el drogs längs golvet från 
befintliga elanslutningar vid valvpelaren i nordvästra hörnet och sydöstra valvpe-
laren. Den norra radiatorn anpassades till en lägre variant för att inte dölja kalk-
målningar och en murnisch. Av denna anledning fick den något lägre watt än vad 
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som projekterats. Radiatorerna var beställda i en nyans som utgick ifrån S1002-
Y50R (okänd RAL-kod). Denna var i ungefär samma nyans som befintlig radiator 
mot söder och har använts på en radiator mot äldre kalkputs i annan kyrka. Den 
befintliga radiatorn i korets södra sida kopplades på styrsystemet genom styrven-
til och den nya elradiatorn genom effektreglering. El till denna radiator togs från 
anslutning vid sydvästra pilastern. Givaren monterades på armaturstativ i absi-
dens södra sida.  

Åtgärder orgelläktare och västförlängning 

Befintliga radiatorer i långhusets västra förlängning kopplades till styrventiler på 
respektive vattenradiator. På orgelläktarens norra tornmur monterades en ny ra-
diator för vattenburen värme. Givare monterades på baksidan av orgelinbyggnad-
en.  

Avvikelser från arbetshandlingarna 

Enligt handlingarna skulle de befintliga radiatorerna i korsarmarna bytas till 
större varianter. Detta ändrades istället till att de befintliga kompletterades med 
två nya el-radiatorer. Höjden på korets radiator anpassades till murdetalj och 
kalkmålning och fick därför en lägre effekt än vad som projekterats.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna har varit av mindre art och bedöms inte ha någon påverkan på kyrko-
rummets karaktär. Eftersom installationen av styrning till värmesystemet innebär 
större kontroll av kyrkans värmesystem och kyrkans inomhusklimat är detta en-
bart positivt för kyrkans kulturhistoriska värden. Till en början behöver systemets 
påverkan på kalkmålningarna i koret kontrolleras regelbundet. Denna kontroll 
kommer att ske med konservators hjälp. Systemet ska ställas in och följa konser-
vatorns rekommendationer. Filter till de nya radiatorerna var vid slutbesiktningen 
ej färdiga att monteras och detta kommer att göras i efterhand. Filtren utförs likt 
tidigare uppsatt filter på befintliga radiatorer. Rivning av den gamla termostaten 
på en medeltida pilaster behöver övervakas av konservator och lagning utföras av 
densamme. 

Lund 2016-10-24 

Kerstin Börjesson 
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Bildbilaga 

 
Gravkoret under koret med ingång via en lucka i korgolvet. Från långhuset sker ledningsdragning till el och värme via 
koret.  

 

        
Diverse eldragningar i ovankanten av trappan, den gamla nedgången till gravkammaren. 
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Till vänster i bild syns befintlig dosa för inkommande el till vilket ny radiator kunde anslutas. Korets radiator avfärgades i 
en nyans som låg närmare kalkputsen.  

 

 

Även radiatorn bakom altaret anslöts till befintlig eldosa. Eldragningar längs golv behövdes endast vid den befintliga radia-
torn i korets södra sida. Denna drogs från befintlig eldosa vid sydvästra valvpilastern.  
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På befintligt belysningsstativ monterades en trådlös givare för temperatur och luftfuktighet.  

 

 

I korsarmarna kunde ledning till de nya radiatorerna läggas i trägolvet.  
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Till södra korsarmens sydöstra och östra radiator drogs ledning längs golvet från korsarmens mitt. Vid norra korsarmen 
drogs ledning till befintliga radiatorer från korsarmens nordöstra hörn och vidare längs golvet.  

 

 

Ledningarna längs golv lades huvudsakligen i plaströr som formades och limmades samt kramlades fast.  
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Ny radiator för vattenburen värme monterades på orgelläktaren inne i tornet. Radiatorn anslöts till befintliga ledningar.  

      

Givare på orgelläktaren monterades på orgelfasadens baksida. En äldre givare för utomhustemperatur ersattes av en ny i 
fasaden mellan norra korsarmen och långhusets västra del.  
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Ny installation i form av en central gjordes i pannrummet.  

      

Ledningsdragning från pannrum till kyrkorummet via befintligt hål i pannrummets tak/korsarmens golv.  

Bilden till höger visar en s.k. avgasare som luftar värmesystemet.  
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Plan över nya installerade radiatorer. 
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