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Omslagsfoto: Kyrkorummet sett mot väster. Vägg under läktaren. September 2020.  
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Administrativa uppgifter 
Objekt  Torekovs kyrka 
Socken  Torekov 
Kommun  Båstad  
Länsstyrelsens beslut 433-30234-2018 
Regionmuseets dnr K12.30-292-18, 1126 
Byggherre/beställare Västra Bjäre pastorat 
Entreprenör  Värmeinstallation – Båstad värmepump center AB 

Plåt - A-plåt i Förslöv AB 
Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson 
Byggnadstid  2020  
Antikvarisk besiktning september 2020 

Sammanfattning 
Regionmuseet i Skåne, Landsantikvarien i Skåne blev kontaktade under 2018 
angående planeringen för installation av en värmepump. Förslag till ny värmepump 
hade upprättats av Andreas Månsson, stiftsingenjör Lunds stift. Efter samråd per 
telefon beslöts kom församlingens representant och antikvarie vid Regionmuseet 
fram till en lämplig placering av värmepumpen utanför kyrkan. Samråd per telefon 
hölls också med stiftsingenjören. En antikvarisk konsekvensbedömning lämnades 
tillsammans med ansökningshandlingar för åtgärden till länsstyrelsen. Åtgärderna 
utfördes under 2020. Regionmuseets antikvarie har inte kallats till platsen vid 
arbetets utförande. En antikvarisk slutbesiktning har gjorts på plats.  

Kort historik med relevans för ärendet 
Kyrkan hade före åtgärderna ett eldrivet värmesystem med radiatorer väggar och i 
bänkarna. Dessa hade hög ytvärme och en del var ur funktion. Styrningssystem till 
värmeanläggningen saknades. Hela systemet var föråldrat och behövde bytas ut. 
Mycket nedsmutsning fanns också på väggarna orsakat av den varma luften från 
radiatorerna, så kallad termodiffusion. För att lösa kyrkans värmebehov 
kostnadseffektivt föreslogs en ny anläggning med elvärme kompletterat med 
luft/luftvärmepump.  

Utförda åtgärder 

Luftvärmepump 

Den nya luftvärmepumpen placerades utmed kyrkans norra sida mellan två 
strävpelare. Enligt ursprungligt förslag från antikvarien skulle den stå i hörnet 
mellan långhusets gavelsida och tornets norra sida, intill tornets östra strävpelare. 
Den nya placeringen som gjordes utan antikvarisk medverkan bedöms ändå som 
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acceptabel då den syns mindre från väster, kyrkans huvudentré. Med en placering 
vid tornets norra sida hade dock ledningen kunnat dras inne i tornet istället för i 
långhuset vilket hade inneburit mindre påverkan på kyrkorummet.  

Från luftvärmepumpen drogs en ledning på fasaden in till kyrkorummet i en 
kabelkanal av vit plast. Placeringen av luftvärmepumpen mitt under fönstret och 
inte närmare håltagningen i muren har sannolikt att göra med att ett stuprör då 
hade hamnat nära luftvärmepumpen och kunnat påverka denna negativt.  
Invändigt mynnade ledningen precis över golvet intill kyrksalens nordvästra 
pilaster. Därifrån drogs kabeln vidare i en kanal av vitlackad plåt. Plåtkanalen 
gjordes mycket snyggt av A-plåt och vinklades runt pilarnas tresidiga sockel. 
Därifrån leddes ledningarna vidare utmed västra gavelväggen i en vit plastkanal 
upp till orgelläktaren. På orgelläktaren lades ledningarna till ett par radiatorer och 
till luftvärmeanläggningens inomhusenhet längs västra innerväggen skyddade 
under en metallkanal av omålad metallskena. Delar av ledningarna ovanför läktaren 
täcktes inte in, där man inte rör sig så ofta. Längst i söder intill ingången från tornet 
fick en golvbräda plockas upp och ledningen läggas ned något i golvet för att 
plåtskenan inte skulle bli för hög. Ledningen leddes ned till inomhusenheterna 
genom hålborrade i läktargolvet. En kort ledningsdragning gjordes från läktartaket 
ned till inomhusenheterna i plastkanaler.  

Elradiatorer 

De befintliga radiatorerna byttes ut till nya vägghängda radiatorer av stilren modell 
med vit slät framsida (märke IVT). Bänkvärmarna byttes ut till nya, metallfärgade 
av märket Frico. Befintliga ledningar återanvändes till radiatorerna. Till 
värmesystemet kopplades ett styrsystem av märket Frico.  

Avvikelser från länsstyrelsens beslut 
I enlighet med Länsstyrelsens beslut 2018-12-06, diarienummer 433-30234-2018 
skulle arbetet ska utföras under medverkan av antikvarie. Exakt placering av 
värmepumpen samt håltagning, ledningsdragning, val av radiatorer och 
fläktkonvektorer (som inte angavs i ansökan) skulle göras i samråd med antikvarie. 
Installationerna utfördes utan antikvarie.   

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Församlingen är nöjda med systemet som sparar en hel del energi och värmer upp 
kyrkan när den inte används. Luftvärmepumpen har fått en relativt undanskymd 
plats på kyrkans norra sida. Under den södra av inomhusenheterna hänger en tavla 
som kan behöva byta plats. Även om ambitionen är att luftvärmen ska vara inställd 
på att strömma rakt fram är det lätt hänt att den blir fel inställd och riktad rakt mot 
tavlan som då kan ta skada. En konservator bör konsulteras angående tavlan. Några 
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ledningar var inte inmålade vid slutbesiktningen vilket behöver kompletteras. Intill 
teknikskåpet i kyrkans nordvästra hörn ansluter en hel del kablar som har varit 
limmade och behöver fästas. Samtidigt går en kraftig kabel till luftvärmepumpen 
samma väg. Dessa kablar hade kunnat läggas i en plåtkanal av samma utseende som 
den redan utförda intill pilastern. Delar av ledningarna inne i kyrkan är dragna i en 
plastkanal. Av erfarenhet är inte plastkanaler särskilt tåliga och de är dessutom inte 
så estetiskt tilltalande. Där de inte syns kan de vara acceptabla som ett enkelt skydd 
men i ett synligt läge som i Torekovs kyrka är de problematiska. Församlingen bör 
därför utreda om de kan byta ut den synliga plastkanalen till annat material. 
Möjligen hade ledningsdragning under läktaren i en träkanal varit ett bättre 
alternativ då man sluppit den långa ledningen längs väggen. Placeringen av 
luftvärmepumpen och inomhusenheterna är bra. Luftvärmepumpen utanför 
kyrkan har tyvärr ett trist utseende som församlingen gärna vill dölja bakom ett 
vitmålat spjälstaket av trä. Detta låter som en bra idé men kan behöva stämmas av 
med antikvarie innan utförandet.  

Lund 2020-10-15 

Kerstin Börjesson  
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Bilaga 

Luftvärmepumpens placering på kyrkans norra sida.  

Luftvärmepumpen syns inte från kyrkans entré i väster.  

 
Ledningsdragning från inkommande hål intill en pilaster gjordes i vit plåt Till vänster i bild syns anslutande plastkanal 
samt ledningar från teknikskåpet.  
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Ledningsdragning vidare till teknikskåpet.  

 

 

Från långhusets nordvästra hörn går ledningarna till luftvärmeanläggningen vidare längs västra väggen i plastkanalen.  

 

 

En tavla på västra sidan kan behöva byta plats.  
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Ledningsdragning på läktaren. 

  

 

Ny väggradiator i snygg slät modell samt bänkradiator under bänkarna.
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Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–

2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, 

Jessica Nilsson, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie 

Petersson, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och 

Kerstin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 

2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  
43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
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44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter 
Jansson, 2014-2019 

45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  
 

46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
49. Tjörnedalagården – omläggning av två stin, Baskemölla sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
50. Raus kyrka- invändig renoveringav kor och tvärskepp samt byte av brädgolv i bänkkvarter, Raus sn, AM, Petter 

Jansson, 2020 
51. Hässleholms gravkapell – installation av högtalaranläggning, Hässleholm sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
52. Torekovs kyrka - installation av värmepump samt nya radiatorer, Torekov sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-

2020 



 

 


