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1 Inledning 

I Sverige finns det enligt Tor Broströms bok ”Uppvärmning av kyrkor” ungefär 3800 kyrkor 
inom Svenska kyrkan och omkring 2900 av dem är byggda före 1940. Den totala årliga 
driftskostnaden för dessa kyrkor närmar sig en miljard kronor. Detta är en anledning till varför 
energianvändningen bör effektiviseras. 
 
I en intervju med Kyrkovaktmästare Inge Slottner för församlingstidningen ”Källan” i 
vinternumret 2007-02-01 säger Inge så här: 

Varför ska kyrkan engagera sig i energiproblematiken?  
”Jo, dels så kan man naturligtvis spara pengar genom energibesparande åtgärder, men det 
är också viktigt att kyrkan föregår som gott exempel när vi som världsmedborgare måste 
försöka minska beroendet av fossila bränslen. Det är också angeläget att vi minskar 
användandet av el för uppvärmning. En del av den el som vi använder produceras i 
kolkraftverk som har en verkningsgrad på c:a 30%. Övriga 70 % av energin används inte, 
utan kyls bort. Kolkraftverken liksom oljeeldade värmepannor bidrar till växthuseffekten. Vi 
ska snarast försöka övergå till inhemska bränslen som t.ex. pellets eller den ”nya” oljan 
”rapsfettsyra”, som vi tittar på tillsammans med Högskolan i Kalmar. (Rapsfettsyra är en 
biprodukt som erhålls vid framställning av rapsolja och s.k. RME-bränsle.)  
 
Att installera värmepumpar kan i vissa fall övervägas, men man måste vara medveten om dess 
nackdelar. Det går inte att få en snabb uppvärmning av en stor lokal, eftersom värmepumpar 
arbetar med lägre temperaturer än de man kan få med pellets eller olja som bränsle.  
 
Man är även i hög grad elberoende om man använder värmepump, eftersom man får den 
högsta elförbrukningen när samhället i övrigt också behöver mycket el, kalla vinterdagar.  
Det är också troligt att elen då kommer att bli extra dyr. Elen kommer i framtiden att mätas 
exakt när man använder den, och bli dyrast när det är störst efterfrågan.  
 
Som jag nämnde ovan så tittar vi, tillsammans med Högskolan i Kalmar, på möjligheten att 
använda rapsfettsyra som bränsle för uppvärmning av våra lokaler. Eventuellt så kommer en 
av våra kyrkor att bli ”pilotprojekt” för detta”. 
 
I vinternumret av tidningen ”Källan” står det om kyrkans budget där de tar upp bland annat 
uppvärmningen av kyrkor och församlingshem som en punkt. Nedan ses ett utdrag ur 
”Källan”: 

”Av särskilt intresse i budgeten är planerna på att börja med uppvärmning av kyrkor och 
församlingshem med andra energislag än eldningsolja och direktverkande el. Längst har 
planerna kommit för Glömminge kyrka och församlingshem. En särskilt tillsatt arbetsgrupp 
planerar för en övergång till uppvärmning med rapsfettsyra. Uppvärmning med rapsfettsyra 
förefaller både utifrån miljömässiga och ekonomiska utgångspunkter att vara en god affär. 
Dessutom kommer eldning med rapsfettsyra att vara positivt ur en lokal näringslivssynpunkt. 
Idag pågår en övergång bland lantbrukare från att odla sockerbetor till att odla raps.  
Det nya systemet för uppvärmning kommer också att kompletteras med modern styr- och 
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reglerteknik. Målsättningen med detta är att få en bättre driftsekonomi samt att 
inomhusklimatet för främst de kyrkliga inventarierna ska förbättras så att de ska bevaras 
bättre för framtiden. Denna anläggning för uppvärmning av Glömminge kyrka och 
församlingshem är en nysatsning som säkerligen kommer att väcka intresse både i Växjö stift 
och i Svenska kyrkan som helhet”. 

I en annan artikel i vårnumret av ”Källan” berättas om projektet i Glömminge kyrka där även 
arkitekt Claes Thörnblad från Arkitekt & Miljö Claes Thörnblad AB har blivit intervjuad: 

”I Glömminge församling har man påbörjat ett projekt för att bättre miljöanpassa 
uppvärmningen av kyrka och församlingshem. En kyrka är ju en mycket stor lokal och 
uppvärmningen är energikrävande. Många kyrkor används endast på söndagen, och vissa 
kyrkor används kanske bara varannan helg. Energipriserna gör att man vill spara. Att spara 
energi genom att bara sänka temperaturen är ofta inte någon bra lösning av flera olika skäl. 
Dels tar det lång tid att värma upp en stor lokal så att vi får lagom temperatur när kyrkan ska 
användas, och så riskerar man också problem med fukt när temperaturen växlar. Det får inte 
vara för varmt och torrt i en kyrka, då skadas inventarierna, och det får inte vara för fuktigt, 
då riskerar vi i längden att få problem med mögel. Problem med för torr luft uppträder 
företrädesvis på vintern och problem med för hög luftfuktighet i kyrkorna uppträder på höst 
och vår. Både gudstjänstbesökare och kyrkans inventarier behöver ett gott inomhusklimat i 
lokalen. Och, en viktig aspekt gäller också hur kyrkan värms upp, alltså vilken typ av bränsle 
som används. Vi har alla ett ansvar för att minska användningen av fossila bränslen. Det är 
här rapsolja/rapsfettsyra kommer in i bilden som ett alternativ till eldningsolja. 

Jag ber arkitekten Claes Thörnblad beskriva vad projektet handlar om:  
- Intermittent uppvärmning innebär att man snabbt måste kunna uppnå en önskad temperatur. 
Det betyder i praktiken att det behövs en temperatur på ca 80-85 grader på det vatten som 
går ut till radiatorerna i värmesystemet. Värmepumpar är ett alternativ som använts ofta de 
senaste 5 -10 åren, men nackdelen är att energiåtgången blir hög. Värmepumpar är alltså 
mindre lämpligt för kyrkor som endast används på söndagen, eller kanske bara varannan 
söndag. Det tar helt enkelt för lång tid att värma upp en stor lokal från spartemperatur till 
brukstemperatur med ett ”lågtemperatursystem” som en värmepump är, säger Claes. 
 
Sett bara ur aspekten snabb uppvärmning är det bra med en oljepanna som har hög effekt och 
därför snabbt kan ge brukstemperatur i lokalen. Men, vanlig eldningsolja är miljömässigt sett 
inte ett bra alternativ. Vi har alla ett ansvar för en hållbar utveckling. Södra Ölands Kyrkliga 
Samfällighet vill med stöd från Växjö stift ta miljöfrågorna på allvar och här blir Glömminge 
kyrka och församlingshem ett pilotprojekt. 
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Claes Thörnblad fortsätter: 
– Rapsolja och/eller rapsfettsyra ger möjlighet till ett energiutbyte som är ca 90 % 
motsvarande fossil olja. Det är precis vad som behövs för den här typen av uppvärmning. Att 
det här är möjligt samtidigt som jordbruksmarken runt våra kyrkor kan brukas för 
energiförsörjning ger det goda exempel som behövs, inte bara för närregionen utan för hela 
Sverige. Det blir minsann spännande att snart se den här anläggningen färdig och i bruk!, 
säger Claes Thörnblad. 
 
– Det här är ju ett pilotprojekt. Varför blev det just Glömminge? 
– I Glömminge fanns den lyckliga omständigheten att såväl präst, kyrkovaktmästare och 
kyrkoråd hade intresse av att förverkliga ett bra exempel. När kyrkoherde Björn Leander med 
glimten i ögat säger att här ska man kunna vigas miljövänligt och när man ser det djupa 
engagemanget hos byggnadsingenjör och kyrkvaktmästare Inge Slottner, ja, då blir man både 
glad och tacksam för att kunna var en del av det här projektet. Icke att förglömma är också 
högskolelektor Olof Berglins intresse och bakgrundskunskap om flytande 
biobränsleuppvärmning, säger Claes, och fortsätter: 

– I Glömminge fanns med andra ord motivation och en diskussion på gräsrostnivå. Men 
sedan är frågan, hur gör man goda idéer till verklighet, och ja, det är just här en 
miljöengagerad arkitekt som jag själv och en kunnig konsult som Bertil Börjesson på NVS 
kommer in i bilden. Det gällde att göra projekt av de tankar som fanns. Att göra förstudier för 
att med säkra steg kunna göra det som ännu inte låtit sig göra. Att göra allt det här under 
kontrollerade former och att därtill projektera så att Glömminge skulle bli en 
mönsteranläggning, det har varit vår uppgift. Intresset och engagemanget från stiftsantikvarie 
Torbjörn Sjögren har varit tydligt starkt. Vi är både glada och tacksamma för att Växjö stift 
och att Södra Ölands Kyrkliga Samfällighet med dess ansvarsfulla företrädare valt att ta 
steget. 

Satsningen i Glömminge ska ses som ett steg mot intressanta erfarenheter, och ur dessa 
erfarenheter kan SÖKS och även andra planera för fler konverteringar, så att även andra 
lokaler kan övergå från att vara beroende av fossila bränslen till att använda förnybara 
energikällor. Nu först och främst gör vi exemplet och lär oss så mycket vi kan, avslutar Claes 
Thörnblad. 

 Uppvärmning av kyrkolokaler och övergången från fossila bränslen till förnybar energi, allt 
det här är rätt komplicerade frågor. Det är viktigt att man försöker se till helheten. Dagens 
gudstjänstbesökare ska ha en trivsam miljö när de kommer till kyrkan. Kyrkobyggnaden med 
alla värdefulla konsthantverk ska vårdas för framtida generationer. Man vill spara på 
energikostnaderna. Och, inte minst: alla är numera medvetna om att vi måste ta ansvar för 
miljön både globalt och lokalt. Problem med inomhusmiljön i kyrkorna är stort på många håll 
i stiftet. Där av det stora intresset i Växjö stift och stödet till miljöprojektet i Glömminge 
församling. Projektet i Glömminge kommer att ge viktiga erfarenheter som man kommer att 
ha nytta av på många håll, både här på Öland och i resten av Växjö stift men också i resten 
av landet”.  
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Företaget som blivit entreprenör för projektet i Glömminge heter NVS Installation AB och de 
ska sköta installationen av pannor, rör och kulvertar. När VVS utrustningen är installerad ska 
Inumatic som är återförsäljare av Honeywells produkter kopplas in. Honeywells produkter 
består av bland annat styr- och reglerutrustning. Inumatic har hand om ihopkopplingen och 
projekteringen av värmesystemet som kopplas till en dator. Genom datorn styrs shuntar, 
ventiler och det ska vara möjligt att läsa av givare via datorn. Meningen är att vaktmästaren 
ska kunna programmera in vilka tider som gudstjänster ska bedrivas i kyrkan, därefter ställa in 
systemet så att det automatiskt sköter till och frånkoppling av värmen vid varje gudstjänst. 
Systemet ska även kunna känna av luftfuktigheten och i viss mån kunna reglera detta med 
hjälp av värmen. Systemet är självlärande, det vill säga att efter ett antal uppvärmningar så vet 
systemet hur lång tid det tar att värma upp kyrkan, det kan då sköta uppvärmningen i rätt tid 
och så effektiv som möjligt.  

Det blir också möjligt att sköta och läsa av värdena på platser utanför kyrkan. Därför ska 
datorn som styr värmesystemet ha en internetuppkoppling. Detta betyder att vaktmästare eller 
annan behörig person kan sköta och kontrollera uppvärmning och status på värdena hemifrån.  

 

Figur 1- ”Arkitektens bild av den planerade anläggningen i Glömminge kyrka”. 
 
Figur 2 och 3 på nästa sida visar två ritningar som Inumatic har gjort på värmesystemet, dessa 
ritningar kommer visas som flödesschema i datasystemet (se flödesbild 3.7.1).  
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Figur 3 – ”Värmesystemet 2” 

Figur 2 – ”Värmesystemet” 
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1.1 Värmeanläggning i Glömminge kyrka  
Så här är det tänkt att det ska se ut när installationen är klar i Glömminge kyrka. 
 
Panncentralen som består av två stycken oljepannor är anpassade för biobränslet FFA, 
rapsfettsyra eller kallpressad rapsolja. Oljepannorna laddar ackumulatortank till en temperatur 
av 85 °C. Temperaturstyrning av värmemedia erhålls via en reglercentral (DUC) och 
shuntgrupper i relation till utomhustemperatur. Principen för kyrkobyggnaden är intermittent 
uppvärmning där temperaturen i kyrkobyggnaden höjs mycket snabbt. Anläggningens 
uppbyggnad och konstruktion ger möjlighet till snabb effekt där framledningstemperaturen 
kan höjas ett antal timmar före planerad aktivitet. Uppvärmningsfasen varierar om ca 6 -10 
timmar beroende på utomhustemperatur. Värmen distribueras från panncentral via kulvert till 
kyrkobyggnaden och församlingshemmet. Reglering sker via styrning och programmering av 
DUC.  
 
Kyrkobyggnad  
Dimensionerad värmeeffekt 50 Kw, effekten fördelas ungefär lika mellan bänkvärmare och 
radiatorer. I pausrummet sker distribution av värmemedia till bänkvärmare och radiatorer.  
Radiatorsystemet är indelat i zoner som är kyrkorum, sakristia med pausrum. Bänkvärmarna 
är uppdelade i fyra olika zoner. Kyrkorummet uppvärms till ca 17°C vid verksamhet och vid 
icke pågående verksamhet konstanthålls temperaturen till ca 11-12 °C. Styrning sker via 
trådlösa rumsgivare. Zonen för sakristia och pausrum har kontinuerlig uppvärmning.  
 
Styrfunktioner  
Apparatskåpet i pannrum är försedd med en programmerbar digital dator/reglercentral (DUC).  
Hela kyrkoårets kalender programmeras i reglercentralen/DUC. Verksamhet utöver kyrkoåret 
kan manuellt programmeras. Utskrifter av temperatur-, fuktkurvor samt uppvärmningstider 
kan erhållas från DUC. Starttiden för snabbuppvärmning av kyrkorummet, beräknas i DUC, 
så att tiden minimeras, DUC ska även styra församlingshemmet.  
 
Församlingshem  
Befintlig elpanna demonteras. Inkoppling till befintligt värmesystem via kulvert. 
Temperaturstyrning sker via shuntgrupp/DUC i panncentral.  
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2 Metod och syfte 
Mitt syfte med detta examensarbete är att göra en mätvärdesuppföljning vid nyinstallation av 
värmesystem i Glömminge Kyrka. Jag ska ta fram en användarmanual som Glömminge kan 
ha som underlag och även gå igenom olika brännalternativ samt undersökningar gällande 
rökgaserna. 
Jag blev tillfrågad av Olof Berglin som är min lärare på Högskolan i Kalmar om jag var 
intresserad av att göra ett examensarbete om Glömminge kyrkas byte av värmesystem. Olof 
berättade att Glömminge kyrka skulle kostnadseffektivisera och miljöanpassa sitt 
värmesystem. Om bytet av systemet blir lyckat så blir Glömminge kyrka ett föredöme för 
andra kyrkor i landet. Jag tyckte det lät intressant att undersöka detta så jag tackade ja.    

 
Olof sa att Glömminge kyrka funderar på att anskaffa två olika sorters brännare till kyrkans 
värmesystem och de försökte hitta alternativa och mer miljövänliga bränslen. Från början var 
min uppgift att göra något praktiskt i examensarbetet, till exempel att prova ut ett alternativt 
uppvärmningssystem för kyrkobänkarna. Det visade sig senare att kyrkan inte var intresserad 
av något nytt system angående bänkarna. Detta resulterade i att min uppgift blev teoretiskt 
anpassat som innebär en uppföljning på projektet, ta hand om diverse informationssökning 
samt att ta fram en del demonstrationsmaterial till de som skulle sköta kyrkans värmesystem. 
Tillsammans med Claes Thörnblad från Arkitekt & Miljö Claes Thörnblad AB och Olof 
Berglin så bestämdes och planerades om vilka områden som skulle hinnas med samt vilka 
uppgifter som jag skulle lägga mest tyngd på.  
 
Examensarbetet har sträckts sig över ett ganska långt tidsintervall eftersom själva 
uppbyggandet av anläggningen påbörjades i juni 2007 vilket gjorde det problematiskt att få 
tag i de personer som var inblandade i projektet. För att genomföra examensarbetet har jag 
intervjuat och mejlat många personer som har haft med de delar som ska beröras att göra. En 
del av arbetet som var ganska problematisk i början var delen som berörde det alternativa 
bränslet. Rapsfettsyra är nämligen inte ett vanligt bränsle och den information som finns på 
internet har varit begränsad och jag har fått vända mig till tillverkarna och leverantörer av 
rapsfettsyra.   
 
Claes Thörnblads mätvärden som tagits från kyrkan har varit till stor hjälp för att få 
information om hur mycket fuktighet eller torka som Glömminge kyrka utsätts för. Tyvärr är 
mätvärdena endast mellan oktober 2006 och juli 2007 och vintern 2006/2007 var fuktigare än 
normalt.  
 
Följande delar av projektet ”Värmeinstallation i Glömminge kyrka” kommer att beröras: 

• Uppföljning av mätvärden för relativ fuktighet*, utredning av ekonomiska 
konsekvenser samt riskrelaterade konsekvenser vid alternativ programmering. 

• Framtagning av demonstrationsmaterial till planerad informationsspridning. 
• Genomgång av brännaralternativ, undersökning och deklaration av bränsle, 

genomgång och prognostisering av förväntade emissioner och verkningsgrad. 
 

Dessa delar ska genomföras i examensarbetet åt SÖKS, som står för Södra Ölands Kyrkliga 
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Samfällighet, för att finnas som underlag vid dessa typer av installationer. Tyngd ska läggas 
på framtagning av en demonstration av kommande anläggning. Demonstrationen ska anpassas 
så att folk utan teknisk bakgrund ska kunna förstå hur systemet fungerar samt få en översikt 
över dess funktioner och möjligheter.   
 
Examensarbetet blev möjligt eftersom SÖKS bestämde sig för att genomföra en 
energiinventering i deras kyrkor och församlingshem. Inventeringen visade vilka energislag 
de använde, vilka tider det tog att uppnå uppvärmningen och statusen på systemen. Efter detta 
togs förslag till åtgärder fram, där de främsta åtgärderna var att få bort uppvärmningen med el 
och eldningsolja som påverkar natur och miljö negativt.  Det ansågs även möjligt att tidsstyra 
uppvärmningssystemen för att sänka temperaturen på de tider då ingen verksamhet bedrevs i 
lokalerna. Vad som ska genomföras samt hur stor kostnad det rör sig om bestäms av SÖKS 
fullmäktige.   
 
Eftersom installationen i Glömminge kyrka inte blev klart innan examensarbetet var avslutat 
så finns det goda möjligheter att följa upp de delar som jag har berört i mitt arbete. Främst de 
delar där jag beskriver fuktighet och temperatur i kyrkan men även mer om pannorna som 
värmer kyrkan. Jag tycker då att ett mer praktiskt genomförande ska göras, vilket jag saknade 
i mitt examensarbete. 
 
Varför detta är ett problem som bör beröras är för att i en kyrkas miljö är klimatet viktigt 
eftersom kyrkan har en mängd värdefulla och känsliga inventarier som inte får förstöras. 
Många kyrkor har problem med för hög relativ luftfuktighet på sommaren och för låg 
fuktighet på vintern. Inventarier ska utsättas för så liten variation i relativ luftfuktighet som 
möjligt.  
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3 Problem med relativ fuktighet i Glömminge kyrka 
I Glömminge kyrka och i alla andra kyrkor med viktiga kulturarv och inventarier av stort 
värde finns det en orolighet för att fukt och uttorkning ska påverka inventarierna. Under ett år 
varierar klimatet mycket utanför kyrkan och skillnaden i relativ fuktigheten kan variera från 
20 % upp till 100 % inne i kyrkan. Denna stora variation kan skada alla de känsliga 
inventarier som finns i kyrkan och ett värdefullt kulturarv kan raseras. Detta undviks givetvis 
helst och därför har temperatur och relativ luftfuktighet börjat mätas i Glömminge kyrka. 
Detta mäts med givare som samlar temperatur och fuktvärden. De är fem stycken utplacerade 
på olika ställen i kyrkan för att få möjlighet att se var variationerna i relativ luftfuktighet är 
som störst. Givarnas placeringar var vid altaret, sakristian, utanför kyrkan, i kyrkans 
krypgrund och vid kyrkans orgel. Meningen med givarna var att kunna jämföra värdena i 
kyrkan innan installationen med värdena efter installationen. Personen som skött alla 
mätningar i Glömminge kyrka och tagit hem alla mätvärden är Claes Thörnblad från Arkitekt 
& Miljö Claes Thörnblad AB. Han har även placerat ut 
givare i andra kyrkor för att kunna jämföra mätvärdena 
där. Ett lagom klimat utan alltför stora variationer i 
temperatur och i relativ luftfuktighet vill uppnås både för 
inventariernas skull och för att kyrkobesökaren ska 
trivas i kyrkan. 

När givarna samlat den informationen som behövs under 
en viss tid, åker Claes ut till kyrkan där informationen 
ska hämtas. Han tar sedan ner givarna och kopplar in 
dem till sin laptop där han för över mätvärdena.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – ”Givare”. 

Figur 4 – ”Claes laptop där mätvärden 
laddas över”. 

Figur 6 – ”Kabel från laptop 
till givare”. 
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3.1 Kontakt angående luftfuktighet 
Tre experter inom området luftfuktighet tillfrågades och anser följande om den luftfuktighet 
som bör råda i Glömminge kyrka.  

Max Jahrehorn på Kalmar Läns Museum är konservator och har hand om konserveringen av 
dem delar och tillbehör från Regalskeppet Kronan, det skepp som sjönk utanför Hulterstad på 
sydöstra Öland 1676. Jahrehorn anser att 18˚C och en relativ luftfuktighet på runt 50 % är 
lagom för att hålla inventarierna i bra skick, stora variationer i relativ fuktighet bör undvikas.   

Britt-Marie Börjesson som är antikvarieexpert och jobbar på Länsmuseet i Jönköping tycker 
att det är svårt att säga något generellt men att runt 50 % relativ luftfuktighet är det som bör 
eftersträvas men att hålla sig inom 40 % till 60 % fungerar också bra. Börjesson anser att det 
viktiga är att hålla ett jämt klimat och att inte låta den relativa luftfuktigheten variera för 
mycket. Vad och hur mycket som de olika inventarierna tål varierar mycket och de bör 
undersökas och kontrolleras med jämna mellanrum. Ett bra sätt menar Börjesson, är att vädra 
inventarier som hänger på väggen genom att sätta några distanser bakom dessa så att luften 
kan cirkulera fritt runt dem för att förhindra att fukten från kyrkoväggen tränger in i 
inventarierna. 

Christer Harryson professor vid Örebro universitet intresserar sig mer för klimatet för 
besökarna och anser att ett trivsamt inomhusklimat är med den relativ luftfuktighet som ligger 
mellan 35 % till 65 %.  Harryson anser därför att ca 50 % är det bästa eftersom det är 
medelvärdet och för inventariernas skull så bör stora variationer i den relativa luftfuktigheten 
undvikas.      
 
3.1.2 Tor Broström – ”Uppvärmning av kyrkor” 
I kommande text tar jag upp sådant som jag anser är viktigt från Tor Broströms bok 
”Uppvärmning av kyrkor”.  

Enligt ”Uppvärmning av kyrkor – Handbok för kyrkovaktmästare” av Tor Broström & Folke 
Peterson (1999) ska kyrkor värmas upp så snabbt som möjligt för att påverkan på dess 
inventarier ska bli så liten som möjligt. Tor menar på att klimatet i kyrkorna alltid är en 
kompromiss mellan vad kyrkobesökarna förväntar sig, vad inventarierna tål samt vad som är 
ekonomiskt möjligt. Gemensamt för många kyrkor är att de har värdefulla och känsliga 
inventarier och en låg nyttjandegrad med korta vistelsetider.  

De kyrkor som är byggda i sten har oftast tjocka väggar och därmed har de en stor förmåga att 
lagra fukt och värme. Detta medför att kyrkan får en så kallad tröghet, det tar tid för kyrkan 
att ändra temperatur och fuktighet inomhus.  
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3.2 Uppvärmningen  

Från början värmdes inte kyrkorna upp utan besökarna fick nöja sig med varandras värme och 
värmen från tända ljus men senare sattes det in kaminer för att värma kyrkan. Att kyrkan 
skulle värmas upp blev nu en självklarhet. Nuförtiden värms de flesta kyrkor upp av 
direktverkande el, vilket är effektiv på så sätt att det värmer upp lokalen snabbt men el är 
varken miljövänligt eller kostnadseffektivt.  

3.2.1 Fukten 
Kyrkorna innehåller flera olika material som är porösa, exempelvis murbruk, puts och 
textilier. Dessa porösa material kan binda en hel del fukt utan att de upplevs som fuktiga, 
eftersom fukten binds vid de små porerna i materialet. När temperaturen höjs sjunker 
luftfuktigheten och det finns risk för att materialet torkar ut. När detta sker ändrar exempelvis 
träföremålen form och färg och andra ytbeläggningar spricker och går därmed sönder. Som 
exempel kan trä innehålla 10 % till 30 % fukt men fuktigheten i träet ändras dock långsamt, 
därför är det bättre att värma upp kyrkan snabbt för att inte påverka träets fukthalt och riskera 
att det torkar ut.   
  Det som styr den absoluta fuktigheten* och ånghalten* i en kyrka är följande: 

• Fuktillskott från besökare 
• Luftomsättning 
• Ånghalten utomhus 
• Fuktutbyte från väggarna 
• Övriga fuktkällor 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

                                                             

* Luftens fuktighet och mäts i g vatten/ m3. 

* Ånghalt är mängden vattenånga i en luftmängd och skrivs med ν [kg/m³]. 
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Enligt Tor Broström är det möjligt att följa skadan som blir på ett träföremål på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – ”Möjliga skador genom fuktighet” 

Färg, lim och andra ytbeläggningar rör sig inte i samma takt som träet när det ändrar form och 
då riskerar det att lossna.  

Broström menar att när fuktigheten håller sig mellan 30 % till 75 % blir de flesta 
formförändringarna ganska små och utgör ingen större fara. Blir uppvärmningstiden kortare 
hinner inte träet anpassa sig och skadan blir mindre. Skadan blir därför större vid en liten men 
långvarig ändring av luftfuktigheten under exempelvis sommar och vinter än om 
luftfuktigheten ändras mycket under en gudstjänst en kort tid.  

Broström skriver sammanfattningsvis om uppvärmningen av själva kyrkan och dess 
inventarier att: 

• Medelnivån bör inte ändras.  
• Nivån bör ligga mellan 50 % och 70 %. 
• Skillnaden på den relativa fuktigheten på vintern och sommaren bör inte skilja mer än 

20 %. 
 
 

Ånghalten utomhus ändras eller 
innetemperaturen ändras 

Den relativa fuktigheten i luften ändras 

Fuktkvoten i träet ändras 

Färg och andra ytskikt lossnar 

Träföremålet krymper eller sväller 

Föremålet deformeras eller spricker 
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3.2.2 Klimatet för kyrkobesökarna 
Människan är inte lika känslig för den relativa luftfuktigheten som inventarier är och märker 
inte av den om det inte rör sig om mycket höga eller mycket låga värden. Hur klimatet 
upplevs i kyrkan är individuellt och det är därför ofta svårt att använda ett klimat som alla 
trivs i. 

I kyrkan kan dock en lägre temperatur accepteras än vad som är vanligt i ett hem eftersom 
besökarna oftast har sina ytterkläder på sig. Broström menar att medeltemperaturen kan 
sänkas i kyrkan med ungefär 3˚C till 5˚C grader om kyrkobesökarna bär lätta ytterkläder och 
därför bör Glömminge ha en medeltemperatur som ligger runt 14˚C till 16˚C vid förrättning. 
Ett bra sätt att ta reda på vilken temperatur som är lagom är att regelbundet göra 
undersökningar genom att fråga besökarna vad de tycker om temperaturen i kyrkan. Hänsyn 
bör även tas till de som jobbar i kyrkan såsom präster, tjänstemän och körsångare.  
 
Luftströmmar eller kallras från fönster ger ofta upphov till ett obehagligt drag men det kan 
förhindras genom att element sätts under de fönster där kallras förekommer för att ge ett 
motverkande drag av varm luft. Draget som sker från en del till en annan del i kyrkan kan 
bero på att temperaturen skiljer sig i vissa delar och kan åtgärdas genom att erhålla en jämnare 
temperatur, vilket bör eftersträvas i Glömminges fall.  
 
3.2.3 Snabb uppvärmning 
En kyrka som hålls uppvärmd året om kan drabbas av uttorkning på inventarier av trä. Då, 
som tidigare nämnts, spricker träet och ändrar form vilket leder till att ytskiktet och färg 
spricker och faller av. Intermittent uppvärmning av kyrkan gör att mycket energi och pengar 
kan sparas och dessutom skadar det inte inventarier och föremål på samma sätt som i en kyrka 
som är uppvärmd året om. Den största delen av energin som går åt vid uppvärmningen går åt 
till att värma upp själva systemet därefter går energin till att värma upp kyrkans väggar. 
Uppvärmningen ska alltid ske så fort som möjligt och med full effekt för att få kortast möjliga 
uppvärmningstid. En nackdel med direktverkande el som uppvärmning är att det inte är 
kostnadseffektivt och att dammpartiklar kan brännas och smutsa ner.  

3.2.4 Eventuell avfuktning i kyrkan  
Med hjälp av ett Mollierdiagram (se figur 8) är det möjligt att se hur mycket vatten som 
behöver avfuktas för att komma ner till önskad relativ fuktighet. Ett exempel kan vara vid en 
temperatur på 18˚C i Glömminge kyrka och en relativ luftfuktighet på cirka 100 % så blir det 
ungefär 19,32 liter vatten för avfuktaren att avfukta för att komma ner till önskade 50 % 
luftfuktighet. Kyrkans volym måste tas med i beräkningen som är 2300 m3 i Glömminge 
kyrkas fall. 1 m3 väger ca 1,2 kg. Totalt blir det en mängd på 2760 kg.  
Beräkningen ses nedan: 

 vatten.



14 

 

 

 

Figur 8 – ”Mollierdiagram” 

3.3 Mätningar i Glömminge kyrka 
Med hjälp av mätvärdena som givarna vid predikstolen gav gjordes diagram för luftfuktighet 

7 13 



15 

 

och innetemperatur i Glömminge kyrka. I diagrammen med luftfuktighet är 40 %, 50 % och 
60 % markerade. Diagrammen är mellan intervallet oktober 2006 till juni 2007. Första 
diagrammen (figur 9, 9.1) visar luftfuktighet och innetemperatur för oktober, november och 
december.    

 

 

De nästkommande diagrammen visar luftfuktigheten och innetemperaturen för januari, 
februari och mars (figur 9.2, 9.3). 

Figur 9 

Figur 9.1 
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Figur 9.3 

Figur 9.2 
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Här följer diagrammen för luftfuktighet och innetemperatur för april, maj och juni (figur 9.4, 
9.5). 

 

 
 

 

 

Figur 9.4 

Figur 9.5 
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Dessa diagram visar luftfuktigheten och innetemperatur endast för de tre första veckorna i juli 
(figur 9.6, 9.7) eftersom de mätvärden som togs kan bara räknas som giltiga fram tills vecka 
29, då arbetet med att öppna golvet i kyrkan påbörjades.    

 

 

 
 

Figur 9.6 

Figur 9.7 
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Nedanstående diagram har utformats för temperaturen ute. Dessa mätvärden mättes med en 
givare som var placerad på församlingshemmet. Dock gick givaren sönder men den givaren 
som satt i krypgrunden kunde användas istället för den trasiga. Dessa mätvärden var 
tillräckligt nära utomhustemperaturens värden för att kunna användas som referens, ansågs 
det. Diagrammen är utformade till perioden oktober 2006 till juni 2007 (figur 9.8, 9.9, 9.10) 
samt det sista diagrammet som är utformat för de tre första veckorna i juli (figur 9.11).   

 

Figur 9.8 

Figur 9.9 
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Figur 9.10 

Figur 9.11 

 

V 28 
 

V 29 
 

V 27 
 

V 28 
 

V 29 
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3.4 Problem med torka i Foss kyrka 
Kontakt togs med Foss kyrka efter att Kent Bergström på Munters berättat att de haft problem 
med torka i deras kyrka. Jag kontaktade Tommy Janerstål som är fastighetschef för Foss 
kyrka i Munkedal. Han berättade att kyrkan var från 1100-talet och att de hade renoverat 
golvet i kyrkan. Samtidigt som renoveringen ägde rum gjordes en arkeologisk utgrävning 
under golvet vilket ledde till att hela golvet byttes ut. Renoveringen pågick 2004 och 
samtidigt isolerades golvet vilket inte hade gjorts innan. Isoleringen ledde till att fuktigheten 
som tidigare passerat genom golvet minskade märkbart och därefter började träet i taket att 
spricka. Kantorn och kyrkans musiker märkte även att orgeln blev svårstämd på grund av den 
torra luften som detta ledde till. Det undersöktes om vilken luftfuktighet kyrkan hade och det 
visade sig att den var nere på 23 %. Foss kyrka tog därför kontakt med Munters och frågade 
vad de tyckte att de skulle göra. Munters tog då fram ett förslag på vilken avfuktare och 
befuktare som kunde användas.  

Till en början fick inte Foss kyrka tillåtelse från länsantikvarien att installera Munters 
befuktning och avfuktningsanläggning. Men efter mycket påtryckningar lyckades Foss kyrka 
visa för länsantikvarien att skadorna uppkom på grund av den torra luften och att en 
anläggning som kunde motverka detta behövdes snarast. Länsantikvarien gick med på detta 
men med villkoren att anläggningen gömdes och att den även stängdes av när gudstjänster 
skulle bedrivas. Munters anläggning sattes därför upp på läktaren vid orgeln så att kantorn 
innan gudstjänsten kunde stänga av anläggningen med en strömbrytare.  
 
Avfuktaren och befuktare som Foss kyrka har idag har en kapacitet på ca 30 liter i timmen 
och nu har Foss kyrka en relativ luftfuktighet som ligger på 45 % vilket gjort att problemen 
med torkan har upphört. Tommy menar att han ser att de springor som blivet i taket har gått 
ihop och att inga mer problem med inventarier har setts. Tommy Janerstål anser att 
installationen blev en succé.      
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3.5 Kent Bergström på Munters 

Jag kontaktade Kent Bergström som jobbar på Munters och förklarade problemet med 
Glömminge kyrkas inventarier, då han var den som jobbade med Foss kyrka. Kent berättade 
att de hade anläggningar som både befuktade och avfuktade stora anläggningar som 
exempelvis Foss Kyrka i Munkedal och Gripsholms slott. I Gripsholms slott var fuktigheten 
för hög så där avfuktades utrymmet. Kent berättade att Glömminge kyrka förmodligen kunde 
få ungefär 50 % relativ luftfuktighet. Det som skulle kunna vara till besvär är när 
temperaturen plötsligt ökar vilket orsakar att luftfuktigheten minskar, detta sker vid 
exempelvis gudstjänster.   

Oftast är det befuktning som behövs i kyrkor för att inte träet ska torka på vintern då den 
relativa luftfuktigheten kan vara låg. Kent menade på att kyrkor oftast inte är några problem 
att reglera utan det som oftast är ett problem gällande kyrkor är kostnaden att integrera ett 
system som inte syns. Kent anser att en befuktare som jobbar mot en avfuktare kan uppnå rätt 
relativ fuktighet. Avfuktaren användes till att ”klippa” de höga ”fukttopparna” för att inte den 
relativa fuktigheten ska bli för hög medan befuktaren ser till att fuktigheten inte blir för låg.  

Kent fick information om Glömminge kyrkas volym, som är på 2300 m3, därmed kunde han 
göra en snabb uppskattning och ansåg att en luftfuktare med modellen HM2 2000 skulle räcka 
för kyrkans behov. Jag berättade om hur mycket vatten som skulle kunde behöva avfuktas i 
kyrkan och med den informationen jag gav honom ansåg han att det fanns två olika typer av 
avfuktare som skulle fungera bra beroende på om det är inbyggt i systemet eller stående 
separat. De två olika avfuktarna som han föreslog var modellen MH270 eller modellen ML 
180 för Glömminge kyrka.  

Kent gav endast några snabba uppskattningar om vad han trodde skulle passa till Glömminge 
kyrka utefter den information han gav. Om kyrkan var intresserad av systemen ska kontakt tas 
med Munters som då räknar ut ett förslag med lämplig storlek. Om Glömminge kyrka får 
problem med att fukten är för hög eller för låg även efter den nya värmeinstallationen kan 
dessa av- och befuktningssystemen användas.    

I bilaga nr 1 finns information om Munters, deras produktområden, kvalitets och miljöpolicy, 
koncernen och lite om Munters historia. 

På nästa sida finns befuktaren och de två avfuktarna som Kent Bergström föreslog till 
Glömmingekyrka. 
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Då hela värmesystemet i Glömminge kyrka ska bytas passar de på att installera modern teknik 
för att reglera det nya värmesystemet. Ny teknik gör värme och reglersystem energisnålare 
och effektivare samtidigt som de kan övervaka värdena i systemet. Följande stycke tar upp 
vilket system som skall användas i Glömminge kyrka och hur det fungerar.  

3.6 Värmesystemet i Glömminge kyrka 
Värmesystemet i Glömminge kyrka ska styras av ett intelligent system som kallas för i30-SPC. 
Detta system tar jag upp i nästa avsnitt. Till de två brännarna Babington och Clean Burn som 
Glömminge kyrka skall använda är en ackumulatortank kopplad, denna tank ska hålla en temperatur 
på 85 °C. I tanken sitter en temperatur givare och när temperaturen går en bit under 85 °C startar 
brännarna och värmer vattnet i tanken. Tanken och brännarna är placerade i en panncentral som 
ligger några meter från kyrkobyggnaden. Från panncentralen leds sedan värmen via en kulvert till 
kyrkobyggnaden. Efter tanken ligger två shuntgrupper som bestämmer hur varmt vatten som ska ut i 
systemet.   

Ett antal element ska placeras i kyrkan och ett antal bänkvärmare ska sitta under bänkarna. 
Det ska även finnas element i pausrummet och i sakristian. I sakristian och i pausrummet ska 
temperaturen hållas runt 17 °C året om, vilket styrs med termostater. I kyrkan sätts det 
börvärde som är passande och elementen håller denna temperatur med hjälp av givare som är 
utplacerade i kyrkan, detta inkluderar inte bänkvärmarna. Kyrkans församlingshem håller 
också en konstant temperatur som är lagom. När aktivitet ska hållas i kyrkan kommer 85 °C 
vatten att skickas ut till elementen, samtidigt ser en ventil till att begränsa temperaturen till 
bänkvärmarna till 70 °C för att inte bänkarna ska skadas. Detta medför snabb uppvärmning i 
kyrkan för att undvika skador på inventarierna. Uppvärmningsfasen kan variera mellan 
exempelvis sex till tio timmar beroende på utetemperaturen.   

En DUC, det vill säga en dator med ett antal in- och utgångar som är kopplad till givare och 
ställdon, övervakar systemet och lär sig hur lång tid det tar att värma upp kyrkan ju fler 
uppvärmningar som sker. Detta gör att systemet kan anpassas på bästa sätt för att få ett så 
miljövänligt och energisnålt system som möjligt. Givarna som är utplacerade i kyrkan är 
trådlösa och sänder med hjälp av radiosändare. Fördelen med att ha en DUC som sköter 
systemet är att hela kyrkoårets kalender kan programmeras in så att systemet själv går igång 
den tid som behövs innan exempelvis en gudstjänst. Det finns även möjlighet att 
programmera in aktiviteter som händer senare i DUCs kalender. I DUC sparas även 
temperaturkurvor, fuktkurvor, energiförbrukning, drifttider på pannor och även 
uppvärmningstider. I Glömminges fall är temperaturkurvor, fuktkurvor och drifttider 
viktigast.   

3.6.1 Styrsystemet i30-SPC 
I30-SPC är ett friprogrammerbart styr-, regler- och övervakningssystem för värme-, 
luftbehandlings- och processoranläggningar. Fördelarna med att ha ett sådant system är 
många, möjlighet till att övervaka allt utan att vara på plats via internet. Blir det ett driftstopp i 
anläggningen ges ett larm i form av ett mejl eller ett sms direkt i mobiltelefonen. I30-SPC 
innehåller dynamiska flödesbilder, grafiska trendkurvor, larmlistor samt andra funktioner.  
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Styrningen av värmesystemets alla funktioner kan ske på olika sätt: 
- från vilken dator som helst som har internetuppkoppling för att komma åt styrsystemet, 
- en PDA handdator som har trådlöst nätverk d.v.s. WLAN,  
- via bluetooth eller en seriell kabel till någon media exempel en bärbar dator,  
- genom GPRS,  
- genom 3G mobiltelefon med internet eller 
- med hjälp av en 15” TFT- pekskärm på plats som är monterad i apparatskåpet.  
Det går att beställa en väderprognosstyrning som heter WeatherGain, vilket ger ett jämnare 
inomhusklimat och lägre energiförbrukning. Systemet får en femdygnsprognos från SMHI via 
e-post. En så kallad Ekvivalent temperatur, ET, beskriver effekten av temperatur och vind och 
solsken. Detta sammanvävs med information om byggnaden där läge, rikting och tröghet 
beskrivs och därefter räknar systemet ut byggnadens energibehov.  

I de dynamiska flödesbilderna, som uppdateras var tionde sekund, presenteras all 
driftsinformation som temperatur, driftindikeringar, larmstatus, händelser och annan 
information. Börvärden och tidsschema kan justeras direkt i flödesschemat. I i30-SPC finns 
möjlighet att definiera olika typer av behörighetsnivåer, där en nivå kan ge tillgång till enbart 
mätvärdena och uppföljning till utomstående personer. Det finns tre olika behörighetsnivåer 
att välja på där kyrkans vaktmästare har tillgång till nivå 3, den högsta, för att kunna justera 
inställningar i systemet. Högskolan i Kalmar som är med i projektet har behörighetsnivå 1 för 
att endast kunna se värden och göra uppföljningar utan att ha möjlighet att påverka systemet. 
Om personen som är inloggad i systemet glömmer att logga ut så finns en funktion för 
automatisk utloggning efter en viss tid för att obehöriga inte ska komma åt systemet. Det finns 
en händelselogg med händelsehistorik som visar vilka som varit inne i systemet och vilka som 
gjort justeringar samt vilka larm och händelser som uppstått vid systemstarter. Detta finns för 
att få så noggrann övervakning på systemet som möjligt.  
 
I30-SPC kan lagra en hel del data och med fem minuters intervall spara värden i flera år för 
att kunna bearbeta värdena och få en så bra överblick som möjligt. Mätinformationen kan 
överföras till Excel överskådliga kurvor kan göras. Användning av i30-SPC:s egna 
trendkurvor kan också göras där formatet kan presenteras i månad, vecka eller dygn. 
Funktioner som zoom, tidslinjal samt möjlighet att använda olika färger på kurvorna för att 
kunna lägga in flera olika kurvor och sedan jämför med varandra existerar också.            
 

3.7 Användarmanual 
På Honeywells hemsida finns en användarmanual till i30-SPC, det är denna manual som är 
grunden till den manual som följer nedan. Den manual som följer är till för att personer som 
inte redan har grundkunskap om liknande system eller någon större teknisk bakgrund ska 
lättare kunna förstå hur grundinställningarna i i30-SPC hanteras. Manualen som följer är en 
kortare modell av Honyewells manual och beskriver de områden som jag anser vara viktigast 
och som troligen kommer användas av kyrkovaktmästare och dylikt. Observera att de bilder 
som används nedan inte är från Glömminge utan endast exempel.  
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I30-SPC:s inbyggda funktioner består i grova drag av Webinterface, Larmhanterare, 
Händelsekanal, Datainsamling, Reglersystemet exempelvis regulatorer, tidskanaler, 
sekvensprogram, kompilatorer. 

Begreppsförklaringar; 
Webinterface 
Detta är systemets ”hemsida” där användaren loggar in med namn och lösenord för att få 
tillträde till systemets information. Där finns en överblick av systemet i kyrkan och där kan 
även börvärden och parametrar ändras. Möjlighet att ändra börvärden och parametrar kan bara 
göras med rätt behörighet. Om en person har nivå 1 har denne inte rätt att ändra något i 
systemet men kan titta på trendkurvor och olika mätdata. Information finns för visning av 
larmstatus, larmhistorik, regulatorstatus och regulatorinställningar, anläggningsspecifika 
flödesbilder och menyer. 

Larmhanterare 
Larmhanteraren visar systemets olika larm i olika sorters paneler och listor. Systemet kan 
även skicka olika larm till e-post eller som sms till mobiltelefon med koppling till ett GSM 
modem. De olika larmen är uppdelade i klasserna A,B och C. Larm som blivit aktiva och 
visas i webinterface kan kvitteras. 

Händelsekanal 
Här sparas all information om vad som sker i programmet såsom när systemet startar, om och 
när någon ändrar ett börvärde samt andra funktioner. Larm som blir aktiva eller kvitteras 
sparas likaså. 

Datainsamling 
Programmet sparar systemets information som punkter och normalt sparas punkter med 
femminuters intervall i ca två veckor men det går att spara värden betydligt längre än så. 
Exportering av värdena till andra program är möjligt, då exempelvis till Excel men 
användning av systemets egen presentation av värdena kan också göras.  

Reglersystemet 
T.ex. regulatorer och tidsschema som används av konstruktören för att generera de styrsystem 
som ingår i apparatskåpet.  
 
i30-SPC har två olika webgränssnitt vilket visar hur informationen presenteras på skärmen i 
webbläsaren i till exempel Internet Explorer. Det ena gränssnittet används vid uppkoppling till 
systemet, till exempel via en mobiltelefon. Sidan anpassas till mobiltelefonens skärm för att 
det ska vara möjligt att se informationen om systemet så bra som möjligt. Det andra 
gränssnittet kommer att synas på pekskärmen i apparatskåpet eller på den dator som är  
uppkopplad till systemet. Detta gränssnitt är det mest funktionella och visar mest information 
varför det också är standardvalet. i30-SPC anpassar sig automatiskt till rätt gränssnitt 
beroende på hur systemet kopplas upp.  

Vid uppkoppling till systemet från exempelvis en vanlig hemdator skrivs systemets adress in i 
adressfältet och användaren loggar in med sitt namn och lösenord som vanligt.  
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Adressen till systemet kan vara en adress med ett namn som exempelvis 
”http://glommingekyrka.as1.se” eller en vanlig IP-adress som exempel http://62.120.52.237.  
 
Vid inloggning skrivs egna användaruppgifter in i fälten, därefter trycker personen på pilen 
för att logga in i systemet. Vid inloggning i systemet som står vid apparatskåpet, trycker man 
där det står ”Skärmtangentbord” (se nedan) och får då upp ett tangentbord på skärmen där 
användaruppgifter skrivs in. Konstruktören lägger in användare och lösenord efter 
beställarens order.     
 

 

Figur 10 – ”Skärmtangentbordet” 

När man har loggat in från en dator eller från pekskärmen så ser man ett menyträd på vänster 
sida, se figur 11. Genom att klicka på de olika menyerna på i vänster fält tar man sig vidare i 
den trädliknande strukturen. Trycker man på knappen med den lilla hussymbolen där det står 
”Anläggning” så får man fram de generella huvudfunktionerna som larm, händelsehistorik, 
klockinställningar mm. Behörighetsnivån på den person som är inloggad i systemet kan göra 
att trädstrukturen ser lite annorlunda eftersom alla inställningar kanske inte är möjliga att 
komma åt utan rätt behörighet. Värden uppdateras var 10:e sekund i systemet. 
Vill man logga ut igen klickar man på länken ”Logga ut:” som finns ovanför menyträdet. Till 
höger om länken ”Logga ut:” står även den inloggade personens användarnamn. Har man 
exempelvis glömt att logga ut så sker automatisk utloggning efter 40 minuter.  
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Huvudmenyn består av ett navigationsträd till vänster och en större visningsyta till höger. 
Längst ner till höger i bilden kan man även se om något av summalarmen A, B eller C är i 
drift, detta markeras med att symbolen är röd. Larmen A, B, C larmen är beroende på vilken 
grad problemet är på.   
 
”System version” som demonstreras längst ner i mitten av displayen visar vilken anläggning 
man har och i Glömminge kyrkas fall kommer man se regulatorbilder, menyer och 
flödesbilder på systemet i kyrkan.  
  ”Datum och tid” längst upp i högra hörnet visar dagens datum och tid.  
 
I navigationsträdet till vänster i displayen kan man se delen ”Larm” där det finns information 
om när och varför larmet har blivit utlöst. Ett exempel på varför larmet kan utlösas i 
Glömminge kyrka kan vara på grund av för hög eller för låg temperatur. I delen ”Händelser” 
visas inträffanden som sker i systemet, det är dagliga rapporter. I navigationsträdet visas 
också en del som heter ”Användarmanual” där man kan få hjälp med programmet direkt från 
internet. 
Längst upp i navigationsträdet finns delen ”Anläggning” där namnet eller numret på den DUC 
som man har finns, resten i denna del är externa länkar som exempelvis kan vara en länk till 
INUvisions (systemets programvara) webbserver med ritningar och datablad.  

Figur 11 - Här har man loggat in och man kan se att summalarm C är till (längst ner till höger) 
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Här under demonstreras att man kan ha två DUC:ar, den översta är alltid den som är aktuell 
och lokal medan den undre är en undercentral.  

 

 

 

Figur 12 –”DUC:ar”  
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3.7.1 Flödesbild 
Om man går in på den aktuella DUC:en så öppnas trädstrukturen ytterligare och bland annat 
knapparna ”Flödesbild” och ”Funktionstext” kommer fram. Trycker man sedan på 
”Flödesbild” får man fram en flödesbild på hur systemet ser ut, som i exemplet nedan.   

Figur 13 – ”Flödesbild” 
 
Här ser man ett schema över ens anläggning och vid olika givare (en givare är markerat med 

symbolen ) så ser man de temperaturer och värden som givaren känner av. Trycker man 
på något av dessa värden får man oftast upp länkar till undermenyer där grafer och andra 
element kan avläsas. I detta fall kommer en undermeny med ”Trend” visas där en graf 
åskådliggör programmets sparade historik, ”Snabbtrend” visar en graf som skapas 
kontinuerligt allteftersom nya värden läses in och kan vara användbar vid intrimmning av 
regulatorer, ”Välj fler” som man kan använda om man vill rita en graf med flera punkter och 
”Avbryt” stänger dialogen.    

Som nämns ovan vid ”System version” så kan man se olika flödesbilder i systemet. Det är 
dessa dynamiska flödesbilder som är en av de centrala funktionerna för att visuellt beskriva 
anläggningen och de ingående systemen. Man strävar efter att schematiskt visa status på 
ställdon och givare.  
  När Glömminge placerar ut objekten i flödesbilden sker det efter deras ritningsunderlag och 
då är strävan att åskådligöra den kommande placeringen i kyrkan för att enkelt kunna se 
funktionsförloppet. Flödesbildens prioritet är att snabbt ge en överblick av funktionsobjekten i 
anläggningen och inte detaljer som exempelvis rörkrökars fysiska utplacering. Färger och 
symboler följer SIS-standard och flödesbilderna konstrueras enligt den uppskattade standard 
som Honeywell AB har tagit fram enligt kundönskemål. 
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Nedan ses de förklaringar till de olika färgerna på rör och dylikt: 
 
Rör 
Kallvatten    Grön 
Varmvatten    Röd  
Avlopp    Svart 
Värme, Primär   Violett 
Värme, Sekundär   Orange 
Gas    Gul 
Olja    Brun 
 
Ventilation 
Tilluft, behandlad   Röd 
Tilluft, obehandlad   Blå 
Frånluft    Gul 
Återluft    Orange 
 
Kyla 
Köldbärare   Blå 
Köldmedium   Brun 
Kylmedel   Gulgrön 
 
(Kulörer enl Bygghandlingar 90 del 2 "Redovisningsteknik", SIS 
Standardiseringskommissionen i Sverige, Almqvist & Wiksell tryckeri 
AB, Uppsala 1991) 
 

Nedan följer en förklaring till alla symboler som finns i flödesbilderna: 

 

Givare    Givare med yttre 
                                                                                                   mätpunkt (ofta dykrör) 

Ventil, motoriserad   Pump  
   

Expansionskärl, ofta med   Förbindelsepunkt 
            tillägg för tryckvakt 
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Flyttas markören, som vanligtvis är en pil , i ett flödesschema (se figur 13), över ett objekt 

så ändar markören form till en hand  ifall det finns möjlighet att ändra något. Olika objekt 
som är manövrerbara är till exempel larmgränser i menyer, förflyttningsknappar som byter 
flödesbild, börvärdesknappar samt pumpar. När man klickat på och vill ändra ett 
inställningsvärde eller en larmnivå så öppnas en sifferdisplay med ett numeriskt tangentbord 
där man då trycker in det önskade värdet. Pumpar har en ruta med flerval såsom 1 = Manuell 
drift, 0 = Manuellt stopp och Auto =automatikläge. Vanligtvis ges ett varningsmeddelande om 
ändring till manuellt läge för att visa att objektet inte längre styrs av programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 14 – ”Börvärdesknappar” 
Här ställer man pumpens läge 

Figur 15 – ”Sifferdisplay” 
För att ställa in exempelvis nytt 
börvärde 
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Bredvid ses ett exempel på en temperaturgivare med reglerande funktion 
som hittas i flödesbilden. Här har larmet utlösts för temperaturavvikelse 
och texten GT11 har fått röd bakgrund.  Det blå fältet visar regulatorns 
uträknade börvärde och genom att klicka/peka på knappen "BV" kommer 
man till regulatorpanelen. Där går det att ändra i regulatorparametrarna. 

I en flödesbild är de dynamiska fälten de objekt som har någon form av styrd funktion. 
Vanligtvis är dessa alla temperaturgivare och pumpar. Pumpar indikeras med grön färg vid 
drift/starttillstånd och vid avstängd/stoppad pump är de markerat med vitt.   
 
3.7.2 Trend 
Som nämnts innan används Trend för att skapa 
olika grafer. För att göra detta markeras det 
dynamiska fältet som är av intresse att skapa en 
graf av och trycker sedan med höger musknapp 
för att välja att skapa Snabbtrend eller skapa en 
vanlig Trend. Vilken som än väljs av dessa två 
alternativ så kan det därefter väljas mellan 
följande alternativ: ”Välj flera”, ”Rita” eller 
”Avbryt”.  
Väljs ”Rita” öppnas ett nytt fönster och grafen 
skapas direkt. Väljs istället ”Välj flera” så 
markeras alla dynamiska fält som är valbara med 
grön färg, detta visas i bilden nedan, och för att 
välja ytterliga kurvor att jämföra med så gör man precis som tidigare → Tryck en gång på det 
dynamiska fältet ovanför den givaren du vill visa trend för → tryck sedan på vänster 
musknapp och välj då Trend och ”Välj flera”. Detta gör du med alla de kurvor du vill jämföra 
i din graf men när du väljer den sista kurvan så väljer du istället rita för att då få upp alla dina 
valda kurvor i en graf.    

Figur 16 – ”Temp. givare” 

Figur 17 – ”Trend” 

Figur 18 – ”Dynamiskt fält” 
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 Symbolerna nedan visas vid skapandet av en graf.   
 

  Tryck på dessa för att visa delar av grafen längre fram eller bakåt i tiden. 
 

  Indikerar förloppet vid skapandet av graf. 
 

  Denna knapp skapar en tidslinjal. Genom att flytta tidslinjalen ses exakt tid och värde för 
en specifik händelse i trendhistoriken.  
 

  Genom att välja en av dessa visas grafen för en månad, vecka eller dygn.  
 

  Denna knapp ger följande ruta: 
 
I denna ruta finns möjlighet välja färg på kurvorna och även 
välja vad som ska visas i grafen genom att markera i rutorna. 
Ibland kan valet ”Svartvit” underlätta läsbarheten vid utskrift av 
grafen på skrivare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genom att markera det område i grafen med musen, zoomas de områden in som anses 
intressanta. I detta exempel är det in zoomat för en viss period, se nedan.  
  
 
 
 
 
 

Figur 19 – ”Inzoomat område” 
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3.7.3 Systemobjekt 
Systemobjekt är regulatorer, tidsschema och mätare. 
Länkar till dessa bilder finns från olika stället i systemet så som menyer, flödesbilder och 
kontrollpanelen. De kan även ligga direkt i trädet under de olika systemen. 
 
3.7.3.1 Tidsschema 
Se figur 20. 
Här kan två till- och frånslag ställas in för varje dag. Tid anges för Till-Från som TTMM-
TTMM. Ex. kl. 07.30 skrivs 0730. Tid 0 = ej aktivt. Datum för egna specialdagar (upp till 8 
stycken) eller specialintervall (upp till 6 stycken) kan anges. Använd piltangent ned för att 
rulla fram de rader som inte syns. Datum anges för specialdag som MMDD. Ex. 23 augusti 
skrivs 0823. 
 
Att tänka på vid inställning: 
Afton, helgdag och specialdatum/specialintervall används endast om start och/ eller stopptider 
för resp. dag är angivet. Om inte någon tid är satt (00.00) kommer styrningen att ske efter 
inställda tider på afton/helg. Om inte heller något klockslag programmerats kommer 
styrningen att ske efter inställda tider på aktuell veckodag. Detta innebär att omstyrning på 
specialdag exempelvis ska vara kontinuerligt från måste tiden 00.01 sättas på Stopp-villkoret. 
Vid Specialintervall över årsskifte måste detta programmeras på följande sätt. 
Ex: 1230 - 1231 0101 – 0103 
 

Figur 20 – ”Tidsscheman” 
Tidsscheman nås via ”Menyer” eller att klicka på status för resp. tidsschema i flödesbild. Man kan ändra 
värden genom att klicka/ peka. 
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3.7.3.2 Regulatorer 
I regulatorpanelen visas en regulators inställningar och värden. En panel per regulator, dessa 
kan variera i utseende beroende på regulatortyp. Genom att klicka på ett värde kan det ändras 
via en dialog. Vissa regulatorer visar inställda värden i diagramform, kurva. Knappen 
självinställning ger dialog för att starta en självinställning av regulatorn. 
Denna funktion finns beskrivet i SPC-manualen. 
 

 

Figur 21 – ”Regulatorer” 
Regulatorer nås via "Menyer" eller att klicka på knappar för resp. regulator i 
flödesbild. Regulatorbilden varierar från typ till typ. 
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3.7.3.3 Mätare 
Mätarpanelen visar mätarparametrar för respektive mätare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22 – ”Mätare” 
Mätare nås via "Menyer" eller att klicka på resp. mätare i flödesbild. 
Mätarbilden varierar från typ till typ. 
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3.7.4 Menyer 
Menyerna är anläggningsspecifika. I menyerna presenteras systemens börvärden, tidsschema 
med mera. Vad som visas i menyerna och vad som går att ändra är styrt av användarens 
behörighet. Värdena är dynamiska och uppdateringsintervallet är 10 sekunder. 
 

 
 

Figur 23 – ”Informationsmeny” 
Exempel på systemets informationsmeny. 
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3.7.5 Manöverpanel 
Manöverpanelen finns alltid i trädet och genereras utifrån antal digitalkort. 

Manöverpanel indikerar digitalkortens in och utgångar. Det finns även möjlighet att 
manövrera utgångarna. Omkopplaren har 3 lägen, 1 = till, 0 = från och AUTO = 
automatikläge. 
 
När omkopplaren står i läge AUTO styr reglersystemet utgången, i läge 0 och 1 är utgången 
handställd. PWM visar värde från 0-100% om utgången används som pulsbreddsmodulerad 
utgång. Genom att klicka på knappen för en omkopplare ändras dess värde. 
 
 

 
 
 

Figur 24 – ”Markerade lägen” 
Aktiva order från systemet indikeras med grön diod. 
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3.7.6 Larmlista 

Olika larm: 
Aktivt larm - larm där larmorsaken är uppfylld. 
Kvitterat larm - larm som är kvitterat av användare och uppfylld larmorsak.  
 
Larmlistan visar systemets aktiva larmpunkter samt kvitterade larmpunkter. De larm som 
blivit kvitterade visas, även vilken användare som kvitterade larmet visas.  
 
Larmpunkterna visas med status, klass mm. Larm som är aktiva visas med symbolen   
medans larm som är kvitterade visas med .  
 
Listan uppdateras 1 ggr per minut. 
 
För att kvittera ett larm markeras larmet och kvitterar det sedan genom att klicka på ”Kvittera 
valda larm” knappen ovan.  
 

 
Figur 25 – ”Larmlistan”  
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3.7.7 Händelser 
Denna typ av loggning visar de händelser som skett i systemet. Det går att sortera enligt 
Tidsram eller Händelsetyp och för att göra detta markerar men sitt val högst upp och trycker 
på knappen ”Uppdatera” bredvid.  

Med ikonen som står först i händelselistan på varje rad får man en snabb visuell markerning 
om vad det är som har inträffat. 
Enligt följande: 
 
Symbol: Typ av händelse: 

 Larm till 
 Larm från                     

 Användare, ex: någon har ändrat ett börvärde                  

 System, ex: systemet har startat 

Händelselistan uppdateras inte av sig själv utan genom att trycka på ”Uppdatera” knappen 
sker uppdateringen och där syns de senaste händelserna.  

 
Figur 26 – ”Händelser”     
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3.7.8 Kontrollpanelen 
Kontrollpanelen är till för ändra inställningar i systemet. 

Datum och tid. 
Efter inmatningen av det datum och tid som ska ställas in trycker man på knappen ”Verkställ” 
för att ändra. 

Vid felinmatat värde korrigerar systemet med att skriva dit ett annat värde vilket kan variera.  

  

Figur 27 –” Inställningar för datum och tid”   
  

Tidsschema. 
Här visas systemets tidsschema. Panelen som visas är den samma som visas under system och 
menyer. 

Regulatorer. 
Här visas systemets samtliga regulatorer. Panelen som visas är den samma som visas under 
system och menyer. 

Mätare. 
Här visas systemets mätare. Panelen som visas är den samma som visas under system och 
menyer. 
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Program. 
Här visas sekvensprogrammets olika delar, Definitionsfil, Menyfil, Sekvensfil och Labelfil. 

Konfigurering.  
Här konfigureras systemets olika delar.  
 
Användare.  
Här visas de användare som finns registrerade i systemet och deras behörighetsnivå. Det finns 
tre olika val:  
 
”Ny”  Lägger till ny användare  

”Redigera”  Ändar inställningar för användare 

”Ta bort”  Tar bort användare 

Användarnamn är användarens namn i systemet och är det namn som man loggar in med vid 
inkopplingen till systemet från början. 
Detta namn syns även när systemet har sparat händelser som den personen har utfört. 

 
 

Om man väljer att redigera användare så kan namnet inte ändras.  
Det finns tre olika behörighetsnivåer att välja på när man registrerar en användare: 

Figur 28 – ”Användarinfo” 
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Nivå 1: Användaren kan inte påverka några inställningar utan bara ”titta” på data och 
information. 
Nivå 2: Amvändaren kan ändra på vissa mindre kritiska börvärden och kvittera larm. 
Nivå 3: Användaren har full tillgång och kan ändra allt och konfigurera systemet.  

Förnamn, Efternamn, Telefon och E- post är valbart. 
Distribuerad användning innebär att användaren får access till alla ducar på systemet.  

När man är klar med sina inställningar så väljer man ”Spara” för att få sina inställningar 
sparade, annars kommer systemet inte utföra några förändringar. 

 

   Figur 29 – ”Lägg till/ändra användare” 

Larmutskick.  
Larmhanteringen kan nyttja olika tjänster för att skicka larm, exempelvis via SMS, GSM eller 
E- post. I larmhanteringen definieras olika sorters larmsökningar vilka använder sig av olika 
resurser, d.v.s. mottagare. En mottagare kan vara en person med ett E- post konto eller en 
persons mobiltelefon. 

Det kan finnas flera larmhanteringar och i dessa konfigureras vilka klasser, grupper och vid 
vilka tidpunkter larm ska skickas till olika resurser. För att styra dessa tidsvillkor används 
tidskanaler.  
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För att få mer information om hur man ställer in de olika larmalternativen i ”Larmutskick”, 
”Nätverk” och ”Portar” läs sid 34- 41 Honeywells användarmanual för i30- SPC. 
 
 
3.7.9 System 

Figur 30 – ”Systeminformation” 

 
App.info.  
Denna används endast vid avancerad felsökning. 

Ducar. 
Här visas vilka ducar som finns i subnätet/ anläggningen. 

Pekskärmskalibrering. 
Här kalibrerar man markören till pekskärmen för att markören ska träffa det ställe man pekar 
på med så bra precision som möjligt. Innan man kalibrerar bör man justera skärmbilden (med 
inställningsknapparna på skärmen) genom att ”autojustera” skärmbilden.  
Man bör även använda fingret att peka med när man genomför kalibreringen.  

När man väljer att kalibrera så blir skärmen vit med en grön punkt nere i hörnet. Denna punkt 
ska man då peka på i 1- 2 sekunder, efter detta tänds en annan punkt och man gör om 
proceduren. När kalibreringen är ordenligt genomförd så visas ett meddelande ”Completed 
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successfull” och om inte kalibreringen genomfördes korrekt eller något fel inträffat visas 
”Error: invalid touch”. 

Service. 
Används inte i normal drift. 

Versioner.  
Här visas vilken version av programvara som är installerad.  

För mer detaljerad information se Honeywells bruksanvisning till i30-SPC. 

Kyrkan vill vara ett föredöme gällande bytet av värmesystemet så har man givetvis 
miljöbränslen i åtanke. Ett bränsle som egentligen är en biprodukt av rapsolja är rapsfettsyran 
vilket är ett miljövänligt alternativ med en bra verkningsgrad. Följande stycken kommer att 
handla om RME, vilket är en förkortning av rapsmetylester som är ett bränsle som ersätter 
diesel samt om dess biprodukt rapsfettsyran. Även vilka brännare och pannor som skall 
användas i Glömminge kyrka kommer att beskrivas. 
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3.8 Rapsodlingen ökar 
Rapsodlingen i Sverige har ökat mer och mer och det beror delvis på att den svenska 
produktionen inte kunde svara upp mot efterfrågan tidigare. Då löstes det med import men nu 
räcker det inte heller till eftersom det är brist på rapsoljan även inom hela EU. Priserna på 
raps har därför stigit och fler bönder börjar intressera sig för rapsodling.  
En av faktorerna till den ökade efterfrågan är att fler traktorer, bilar och andra motorredskap 
nu får drivas på en blandning av diesel och RME sedan regeringen godkänt en iblandning av 
5% RME- olja i dieseln. Denna ökande efterfrågan av miljövänlig biodiesel har gjort att den 
svenska ökningen av RME- olja har tagit ett rejält kliv upp till ungefär 200 000 ton eftersom 
konsumtionen av diesel ligger på ca 4 miljoner ton per år 2007. En annan möjlighet till ökning 
är även att växtförädlingsföretag runt om i världen 
arbetar med att ta fram raps som klarar sig bättre 
mot svamp, rapsbaggar och olika ogräsmedel genom 
att genmanipulera växten. Lyckade försök med att 
förbättra fettsyresammansättningen hos rapsen har 
gjort att den kan brukas på fler 
användningsområden. Genmanipulation har dock 
inte slagit igenom i Sverige än men i framtiden 
kommer förmodligen mer manipulerad raps 
användas till RME framställning.         
Bönderna har själva olika möjligheter t.ex. kan de 
pressa rapsoljan och sedan sälja till RME 
producenterna. De kan även använda rapsoljan i så 
kallade alloljepannor för att värma den egna gården. 
Ur miljösynpunkt så har miljön allt att vinna på att 
använda biodiesel istället för vanlig diesel och en 
hektar raps sparar ca 1500 liter diesel.  
Pressning av rapsolja kan göras med relativt enkel 
teknik men för att det ska vara lönsamt bör även 
rapsfrökakan som blir kvar tas om hand. Denna kan 
bönderna ge som foder till sina djur. Rapsfrökakan kan även blandas med pellets/ briketter 
och liknande brännbara råvaror för att eldas med. Efter rapsen blivit pressad till rapsolja 
utvinns RME- oljan med hjälp av en katalysator och tillsatt metanol. En del bönder går 
samman sig för att anskaffa egna RME-anläggningar och kunna framställa sitt eget RME- 
bränsle som de sedan kör sina motorredskap på. Vid småskalig produktion ligger 
produktionskostnaden på ungefär 5 kronor litern. Sen 2007 är RME- oljan är skattebefriad.  
 
Ett ständigt och gemensamt krav som konsumenterna och industrin alltid ställer är efterfrågan 
på säkra råvaror och livsmedel i tillräckliga mängder och av hög kvalitet. Konsumenterna vill 
även att odlingsätten och framtagningen ska vara på ett sådant sätt att inte miljön påverkas 
negativt. Det är inte bara sorter med ökad odlingssäkerhet som tas fram utan även sorter med 
ökad närningssammansättning, detta är också ett krav som står högt upp på listan.  

Bild 1 – ”Biopress”  
W-400 från polska Hydrapress gör 
RME av rapsolja. 



53 

 

I maj 2006 startade Lantmännen en 
Eko-bränsles RME-fabrik i 
Karlshamn. Därmed tog den svenska 
biodieselproduktionen ett rejält kliv 
från en nivå kring 10 000 ton till totalt 
50 000 ton. Oljeföretagen Preem och 
Perstorp håller på att bygga en fabrik i 
Stensungsund som ska ha en kapacitet 
på ca 60 000 ton . Detta tyder på att 
RME produktionen kommer att öka 
mer och mer i Sverige.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 – ”Rapsfält”  

Bild 3 – ”Biobränsle” 
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Nedan ses Lantmännens prisutveckling på Raps och oljeväxter.   

 

Figur 31 – “Raps priser” 
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3.8.1 Information om rapsfettsyra 
Rapsfettsyra är ett av de bränslen som har tänkts användas i Glömminge kyrka till brännarna. 
Nedan ses en specifikation på rapsfettsyra från en av Sveriges RME leverantörer.   

Rapsfettsyra C16- C18 med följande ungerfärliga sammansättning: 
C 18:1 60% oljesyra - enkelomättad 
C 18:2 20% linolsyra - fleromättad 
C 18:3 10%  linolensyra - fleromättad 
C 16:0 5%  palmitinsyra - mättad 
C 18:0 2% stearinsyra - mättad 

Värmevärde: ca 33 MJ/ liter 
Viskositet vid 40 grader C: ca 10,5 Pa·s 
Flampunkt: Mer än 150 grader C 
Vattenhalt: Mindre än 0,2 % 

Specifikt leverantörens rapsfettsyra (ROD900) 

Densitet: 0,90 kg/ m3 
Viskositet: 10,2 Pa·s (vid 40 grader C) 
Syratal: 70- 90 
Energivärde: ca 33 MJ/ liter 
Svavel: <10 ppm 
Fosfor: <5ppm 
Flampunkt 600 ppm 
 
Typemissioner vid förbränning i Weishaupt brännare L77- 165 
  ROD900 EO1 (eldningsolja) 
CO 18 30 
CO2 83 90 
NO 34 51 
SO2 1 1 
NOx 34 53 

Rapsfettsyran är koldioxidneutralt, det vill säga det värde som anges som 83 är förnyelsebart 
och påverkar inte växthuseffekten.  

Leverantören berättar lite om rapsfettsyran: 
”Rapsfettsyran är per definition en syra även om det är en svag sådan, finns inte några kända 
allergiska reaktioner trots att den finns med en komponent vid rengöring av 
asfaltläggarverktyg där man alltid får produkt på huden, vid eldning är ju inte detta aktuellt. 
Kommer det olja i ögat ska det alltid sköljas med vatten, ögat blir alltid irriterad av olja.  
Toxicitet: Det finns ett antal ekotoxikologiska tester på vattenlevande organismer, alger, 
bakterier etc med mycket positivt resultat, fettsyror är en naturlig del av människors, djurs 
och mikroorganismers metabolism, så den är inte toxiskt.   
Askhalten (kalium, calcium, natrium) etc. halterna är mycket lägre än i halm och spannmål. 
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Priset på lång sikt kan ingen energiproducent uttala sig om idag, tillgången kommer att öka. 
Metanolhalten är under 0,02 % ”.  

3.8.2 Intervju med personer inom biobränslebranschen  
Kontakt togs med olika personer som på något sätt jobbar med biobränsle och liknande 
utveckling. Nedan ses ett antal svar som erhållits. 

2007-06-14 
Ulf Jobacker på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, svarade följande på frågorna om framtidens 
framställning och tillgång av biobränsle och oljeväxter. 

”Jag heter Ulf och jobbar på LRF med affärsutveckling kring bioenergi. Om jag förstår dig 
rätt vill du ha lite bakgrund till en bioenergilösning för en kyrka. Etik & energi heter en 
verksamhet som jobbar mycket med såna lösningar just för kyrkor och andra kyrkliga 
byggnader. 
Vad gäller framställningen av bioenergin måste vissa saker tas till hänsyn - vad finns det i 
närheten? Skog som kan ge flis? Växtodling som kan ge halm? Pellets?  
Det kommer att finnas mycket biobränslen framöver, även om priserna stiger lite till följd av 
stigande efterfrågan på många marknader. Om bönderna får bra betalt kommer det att finnas 
tillräckligt med biobränslen - potentialen är oerhört mycket större än vad vi använder idag.  
 Du nämner även oljeväxter, men rapsolja används i energisammanhang mest förädlat som 
diesel - den småskaliga produktionen är på väg att öka”. 
 
2007-06-14 
Ett e- mejl skickades till Lars Peterson på Aarhus- Karlshamn Sweden AB med liknande 

frågor om framtiden och utvecklingen av biobränsle och oljeväxter. Han svarade enligt 
följande: 
Rapsoljepriset är för närvarande ca 5,50 kr/kg på världsmarknaden. Rapsfettsyrapriserna är 
ca 4,50. Efterfrågan för produktion av biodiesel är hög men även för livsmedel och vad gäller 
rapsfettsyra också för foder. Rent generellt är världsförbrukningen av fossil olja och gas är 
ca 5 000 miljoner ton/år medan världsproduktionen av vegetabiliska oljor är ca 150 miljoner 
ton eller ca 3 % av olje/gasförbrukningen. Vegetabiliska oljor är således på sikt ingen lösning 
på våra energiproblem, utan kommer att behövas för livsmedel. De närmaste åren kan det 
komma att finnas viss överkapacitet, trädesfält, i Europa, som ger möjlighet till ökad 
produktion av rapsolja. På sikt kommer det att komma en del dieselliknande produkter från 
skogsindustrin. Allmänt rusar priserna på vegetabiliska oljor och fettsyror iväg beroende på 
konkurrensen mellan livsmedel och bilbränsle. Foderindustrin måste ju ha någon kalorikälla 
till djuren, och spannmålspriserna drivs upp av etanolproduktionen för drivmedel.  
 
I vissa länder används en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i diesel resp. bensin. 
Inblandningen är 2-5 %. Detta driver priserna. 1 kg rapsolja avger ca 11 kWh vid 
förbränning. En panna har en verkningsgrad på 70-80 %, vilket bör tas till hänsyn. 
Personligen skulle jag inte råda någon att värma sitt hus med högklassig vegetabilisk olja. 
Det går att få tag på begagnade frityroljor från en del distributörer, men detta kan ge 
partikelproblem. Hör gärna med Green Line eller Energilotsen. De säljer diverse billiga, 
vegetabiliska oljor och fettsyror”. 
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I bilaga 2 ses fem faktablad och produktspecifikationer om Biobränsle, rapsfettsyra, från 
Aarhus Karlshamn. 
 
2007-06-14 
Ett mejl skickades till Lantmännen med några frågor om deras RME- fabrik i Karlshamn. 
Birgitta von Friesendorff informatör på Lantmännen svarade enligt följande: 
 
Fick ditt mejl från koncernens informationsstab. Det är vi inom affärsområde Energi som 
arbetar med biobränslen och RME. Lantmännen har sedan drygt ett år egen RME-tillverkning 
i Karlshamn. Bolaget heter Lantmännen Ecobränsle. Varje dag tillverkas där 120 kubikmeter 
RME. Kunder är framför allt oljebolagen som låginblandar RME i vanlig diesel. Resten av 
produktionen går till så kallade bulkkunder, såsom kommuner, åkerier och 
tillverkningsföretag”.   

Birgitta von Friesendorff ansåg att kontakt även skulle tas med Per Erlandsson som var duktig 
inom området. Per Erlandsson jobbar på Lantmännens Ecobränsle AB i Karlshamn. Kontakt 
togs via telefon. 
Jag ställde tre frågor till Per och nedan ses dessa. 

• Hur stor är er Fabrik I Karlshamn och vilken kapacitet har den. 
• Vad tror du om framtida utveckling av RME och rapsfettsyra? 
• Vad tror du om framtida utveckling och produktion av biobränsle i övrigt? 

Intervjun gjordes medans Per var på väg till ett möte. 
RME fabriken i Karlshamn har en kapacitet på ca 45 000 m3 per år och från det framställs 
ungefär 1- 2 % rapsfettsyra. Detta betyder att ca 675 m3 per år framställs i fabriken i 
Karlshamn. Per antar att användningen och produktionen av RME och rapsfettsyra kommer 
att öka men att priserna kommer att styras av bensin, diesel och andra petrolprodukter. Mest 
rapsfettsyra utvinns i dagens läge från livsmedel och den största delen av rapsfettsyran 
används till framställning av råvaror ex. schampo. Han antar att priset på rapsfettsyran 
kommer ändras med priset på eldningsoljan. Per tror att biobränsle kommer att öka mer och 
allt eftersom efterfrågan ökar kommer produktionen att öka. Han pekar även på att EU ställer 
strängare krav på transportfordon och dylikt och att dessa krav fortsätter att öka.   
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3.8.3 Per Erlandsson 
Nedan ses en intervju med Per Erlandsson från tidningen ”Ny teknik” publicerad 2006-05-22. 

Biodiesel från ny fabrik i Karlshamn 

- ”Sveriges första storskaliga anläggning för produktion av RME, biodiesel, invigs den här 
veckan i Karlshamn. Till en början ska tillverkningen ligga på 45 miljoner liter om året, men 
kapaciteten kan lätt fördubblas. 
 

Efterfrågan på RME har ökat starkt i Europa de senaste åren, och ökningen väntas fortsätta. 
Miljödirektiv från EU och åtaganden från regeringarna driver upp efterfrågan på 
miljöbränslen. 
 
– Nu väntar vi bara på riksdagens beslut att tillåta en högre inblandning av RME i diesel, 
från två till fem procent, säger Per Erlandsson som är platschef på Lantmännen Ecobränsle i 
Karlshamn.  
 
Lantmännen har hittills investerat 35 miljoner i anläggningen, som ligger i före detta 
Karlshamns mejeris lokaler. Råvaran i RME, rapsolja, levereras från oljefabriken Aarhus 
Karlshamn som ligger alldeles bredvid. Där pressas oljan från rapsfrön. 
 
- Ungefär hälften av de rapsfrön som behövs till vår produktion kommer från svenska bönder. 
Resten importeras från Tyskland och Danmark, säger Per Erlandsson. Men jag är trygg när 
det gäller vår försörjning med råvara även om vi dubblar produktionen. 
 
En andra produktionslinje är redan förberedd i fabriken, som då kommer upp i en 
årsproduktion på runt 90 miljoner liter.  
 
RME, rapsmetylester eller så kallad biodiesel, tillverkas av tio delar rapsolja och en del 
metanol. De svenska lastbilstillverkarna Volvo och Scania har nyligen sagt ok till att använda 
till och med ren RME. 
 
Den svenska skörden av rapsfrön var 200 000 ton år 2005, vilket ger 100 miljoner liter 
rapsolja. En stor del av rapsoljan används i livsmedelsindustrin, även om större delen idag 
blir till fordonsbränsle. Lantmännen menar att den svenska produktionen på ganska kort tid 
kan flerfaldigas. 
 
- I början av 90-talet var skörden dubbelt så stor som nu, säger Per Erlandsson. Sedan 
minskade efterfrågan under en period och många åkrar lades i träda.  
 
Ytterligare en biodieselfabrik håller på att byggas i Stenungsund av kemiföretaget Perstorp. 
Produktionen ska starta vid årsskiftet 2006/2007 och bli 60 miljoner liter om året. 
Hittills har det bara funnits småskalig tillverkning av RME i Sverige. Det mesta har 
importerats. 
 
År 2005 förbrukades 4,27 miljarder liter dieselbränsle i Sverige. Fem procent av detta är 213 
miljoner liter.  
En liter RME på bensinmacken kostade den 19 maj 10,45 kr. En liter diesel kostade samtidigt 
11,81 kr.” 
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2007-06-28 
Greenline är ett företag som specialiserat sig på flytande biobränsle. Jag berättade att kyrkan i 
Glömminge skulle värmas och vilka pannor som skulle användas: 
 
Vi, Green Line Scandinavia AB, är ett teknikföretag som säljer alla typer av flytande 
biobränsle. Du nämner RME-olja och Rapsfettsyra. För att börja i rätt ände måste 
förutsättningarna klarläggas och viktigaste förutsättningen är ekonomin. Hur mycket bränsle 
förbrukar Kyrkan per år och hur ser närmaste framtiden ut? Därefter kommer tekniska 
förutsättningar. Hur ser centralen ut idag? Och då behövs fabrikat, typ och ålder på 
brännare, pannor, cisterner,  skorsten, bränslesystem, mm. Oftast blir det ekonomin i en 
mindre central som begränsar dvs.. de tål oftast inte de investeringar som krävs för att bygga 
om till lågprisbränslen, och då menar jag även fasta bränslen som pellets och flis mm, trots 
alla säljares glädjekalkyler. 
 
Jag förstår att du i dit examensarbete vill/måste belysa så många alternativ 
som möjligt men du gör nog Kyrkan störst tjänst i att fokusera på 
ersättningsbränslen för Eo1. 
Du nämner RME men det är ju finprodukten från rapsförädlingen som ska säljas som 
drivmedel. Efter den förädlingen finns även glycerol som har ett mycket lägre pris men måste 
tvättas/separeras för att kunna användas. Det är oftast glycerolen som kallas rapsbränsle i 
vår värld och den kan vara ett alternativ här, men du måste kontrollera att leverantören har 
rätt tullnummer*. annars riskerar Kyrkan få betala full bränsleskatt. 
 
Utöver Raps, som kan vara ett inhemskt bränsle, finns det Soya, Cocos, Solros, Palm och ett 
stort antal animaliska produkter som ursprung för dessa fetter. Jag tror att små centraler som 
förbrukar mindre än 100-150 m3/år stupar ofta på sin cistern och logistik. Dessa bilar 
kommer oftast med minst 30 m3 och oftast över 40 m3 och om cisternen då är mindre än 50 
m3 blir det svårt att beställa innan cisternen är helt tom. Dessa bilar kommer ju många 
gånger långväga och det tar vanligtvis några dagar innan bränslet når kunden”. 
 *Varor som importeras och exporteras i Sverige har olika sorters tullnummer, en del av dessa 
tullnummer beskattas. Exempelvis beskattas vissa animaliska oljor. Tullnumren står inskriva i 
en katalog och i den undersöks om oljan som ska importeras eller exportera är beskattad.   

2007-08-03 
Information skaffades även från Sven Norup som tillverkar bland annat rapsfettsyra om hur 
han såg på den kommande efterfrågan och tillgången på rapsfettsyra och RME samt vad han 
trodde om hur utvecklingen kommer att se ut om något år framåt? 

”I takt med ökande RME produktion kommer tillgången på rapsfettsyra öka. 
Den totala tillgången är ca 2 % av RME produktionen för närvarande. 
Vegetabilisk fettsyra finns dessutom tillgänglig från raffinering av vegetabilisk olja”. 
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3.9 Rapsfettsyra i brännaren Babington 
Större RME- anläggningar kan ta hand om den rapsfettsyra som finns i den färdigpressade 
rapsoljan innan rapsoljan förädlas till RME- olja, på så sätt fås en finare RME- olja. 
Rapsfettsyra är en biprodukt som kan användas till att elda med och den har ett bra 
värmevärde. Rapsfettsyran som går att ta ut från rapsoljan brukar ligga på ca 2.5% av den 
totala mängden rapsolja. En panna som klarar av att elda med rapsfettsyran är en brännare 
som använts som fältkökspanna av bland annat hjälporganisationer vid katastrofområden. 
Detta är en ny typ av panna som inte har ett munstycke som vanliga pannor utan pannan har 
en sfär där bränslet rinner ner över och med hjälp av tryckluft finfördelas upp mot 100 gånger 
mer än i en vanlig oljepanna. Fördelen med pannan är att den kan användas till olika bränslen 
som rapsolja, rapsfettsyra och andra biobränslen. Från början kördes pannan på fossila 
bränslen men pannan har nu modifierats till att fungera med biobränslen och bland annat olika 
packningar har bytts ut för att tåla exempelvis rapsfettsyrans frätande egenskaper. 
Brännaren kostar under 10 000 kronor och installationen tar inte mer än en timme. Pannan ses 
som ett komplement till övrig uppvärmning.  

Hans Edman direktör på Babington Sweden i Söderköping anser att pannan har tillräckligt 
många fördelar för att pannan ska bli succé. Eftersom pannan inte har något munstycke som 
kan täppas igen är pannan praktiskt taget underhållsfri. Pannan har i sitt grundutförande 
funnits i ca 30 år och patentet är amerikanskt.        

Olof Berglin på Högskolan i Kalmar har gjort lyckade försök med att använda 
Babingtonbrännaren med rapsfettsyra. Olof Berglin anser att vanliga villor kan byta ut sin 
gamla panna mot Babingtonbrännaren och rengöra den gamla oljetanken till en kostnad av 
ungefär 15 000 kronor och på så sätt sedan få ner uppvärmningskostnaderna och 
miljöpåverkan. 

3.9.1 Babingtonbrännaren i Glömminge projektet 
För att Babingtonpannan ska kunna användas till att bränna rapsfettsyra som är frätande har 
pannan modifierats. Det är tre olika företag som sköter modifieringen av brännaren. Det 
företaget som sköter den rostfria pannan som brännaren ska sitta i är DAVCO AB och ligger i 
Kalmar. De som sköter inkopplingen och ser till att brännaren blir en färdig enhet heter 
Pencraft och ligger i Söderköping. Babington Sweden AB ansvarar för brännaren och ser till 
att brännaren kan användas till olika sorters bränslen.  
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Från Conny och Christian Davidsson på Davco erhölls följande värden på 
Babingtonbrännaren. Tabellen är senast uppdaterad 070613 

Typ Enhet Mängd 

O2 % 4,9 

Co2 % 11,9 

Co ppm 65 

NOx ppm 81 

   

Rökgastemperatur °C 157 

   

Verkningsgrad % 93,7 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 – ”Babingtonbrännaren med öppen kapsling” 

Figur 32 – ”Avgastabell” 
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Bild 5 – ”Babingtonbrännaren inkapslad” 
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3.9.2 Clean Burnpannan 
En annan brännare med panna som är tänkt att användas till uppvärmningen av Glömminge 
kyrka är en panna av märket Clean Burn och är lite större än Babingtobrännaren. Denna 
brännare har också ett amerikanskt ursprung. Clean Burn har mer än 27 års erfarenhet i 
branschen och har driftsäkra och biobränsle- kompatibla brännare. Pannan som ska användas i 
Glömminge heter CB-200-CTB-I, är gjord av Clean Burn och ligger på 58 kW maxeffekt.  
Enligt Clean Burn gör pannans konstruktion att alternativa oljor kan eldas. Om viskositeten 
(hur lättflytande bränslet är) ändras till exempel vid byte av bränsle så justerar brännaren 
bränslemängden automatiskt. Förorening i oljan trycks ofta igenom munstycket eftersom 
pumpen till brännaren ökar trycket då inte rätt mängd bränsle sprutas i till förbränningen och 
detta gör även att munstycket inte behöver rengöras. Brännaren är självjusterande och detta 
gör att behovet av efterjustering blir minimalt och därmed blir det långa serviceintervall vilket 
medför en god driftsekonomi. Fakta om pannans specifikationer: 

Modell CB-200-CTB-I 

Max Kilowatt 58 kW 

Max oljeförbrukning L/t 5,3 

Max oljeförbrukning Kg/t 4,3 

Skorstensdiameter mm 200 

Skorstensdrag mm.v.p 1,5 

Pannans totala dimensioner med manöverpanel och brännare monterade  

Bredd mm 865 

Längd mm 1475 

Höjd mm 1015 

Vikt inkl. matarpump och filter Kg 307 

Elektrisk inkoppling 1/230/50 

Max Amp 4 

Tryckluft  

Ungefärlig åtgång vid drift L/min 50L/1 bar 

Övrigt  

Max arbetstryck bar 2 

Pannverkningsgrad % 88 

Fabriksgaranti panna/brännare 2 år 

Figur 33 –”Clean Burn CB-200-CTB-I” 



64 

 

  

 

 

 

 

 

 Bild 6 – ”Clean Burn brännare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 – ”Clean Burn brännaren 2” 

Bild 7 – ”Clean Burns brännare med panna” 
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4 Slutsats 
Jag har belyst svårigheter med att värma upp kyrkors lokaler, miljöbränslen och alternativa 
bränslen och deras påverkan på miljön, vilket är viktigt att tänka på i dagens samhälle då 
miljön och naturen påverkas allt mer. Det finns olika brännare och pannor för uppvärmning av 
värmesystem och jag har diskuterat kring de brännare som ska användas i Glömminge kyrka. 
Dessa brännare ska användas på grund av att de är anpassade till kyrkans storlek och 
Babingtonbrännaren är ett experiment som ska provas med rapsfettssyra som bränsle.  
 
Värmen i Glömminge kyrka ska kontrolleras och styras med hjälp av ett datorbaserat 
styrsystem. Tidigare användes direktverkande el som värmde upp kyrkan och detta 
förbrukade mycket energi vilket ledde till att Glömminge kyrka ville energibespara. Därför 
valdes detta nya alternativ och med de nya brännarna kommer miljö och energi sparas.   
 
Ett projekt som Glömminge kyrka går igenom många olika skeden innan det blir verkligt. 
Därför är det viktigt att anskaffa all information som behövs innan påbörjandet för att få ett 
lyckat genomförande. Examensarbetet är till för att hjälpa andra kyrkor som ska byta 
värmesystem. Förhoppningsvis leder detta till att fler kyrkor ändrar sin uppvärmning och blir 
mer miljöanpassade.      
 
Mätningarna som gjordes i Glömminge kyrka var endast under ett år och det är egentligen för 
kort tid för att dra några riktiga slutsatser. För att få mer kunskap om fuktigheten i 
Glömminge kyrka skulle det varit bra med mätvärden som sträckt sig minst tre år tillbaka. 
Glömminge kyrka bör göra uppföljningar på de nya värden som kommer ifrån det nya 
systemet för att sedan kunna jämföra dessa med de gamla och se vilka förändringar som det 
nya systemet har inneburit. Visar det sig i ett senare skede att fuktigheten i kyrkan förändras 
så mycket att det kan skada kyrkans inventarier finns det förhoppningsvis möjlighet att få 
tillstånd att installera avfuktare respektive befuktare.  

Om vi ser till mätningarna som är gjorda vintern 2006/2007 så ser vi att det var en mycket 
fuktig vinter med hög temperatur och den relativa fuktigheten var aldrig under 40 % inne i 
kyrkan. Som nämnts är den lämpligaste luftfuktigheten 50 % i en kyrka och därmed ses att 
januari, februari och mars (se figur 9.2) är de månader som klarat sig bäst. Därför bör man 
eftersträva detta resultat på de andra månaderna. Inge Slottner har mätt under tidigare vintrar 
då det inte har varit lika fuktigt ute, dessa mätningar har ibland visat att den relativa 
fuktigheten har varit nere på 30 % till 35 % och detta kan vara skadligt för kyrkans inventarier 
och befuktning kan vara nödvändig. När fuktigheten som i detta fall börjar stiga upp mot 80 
% kan det istället vara aktuellt att avfukta kyrkan för att slippa risk för mögel. Detta är något 
Glömminge kyrka måste tänka på och genom kontinuerliga mätningar kan de få svar på vilka 
åtgärder som bör tas.  
 
I arbetet har jag visat att det går att styra och kontrollera fuktigheten mer med hjälp av det nya 
systemet (se figur 8) som finns tillgängligt. Dock finns risken fortfarande kvar att klimatet i 
kyrkan kommer att bli för fuktigt eller för torrt, det finns inga garantier att den risken 
reduceras helt. Om risken skulle uppkomma i Glömminge kyrka så kan de använda några av 
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de hjälpmedel från Munters som jag har beskrivit för att säkra klimatet. Men då behövs 
troligtvis ett ytterligare godkännande från länsantikvarien som kan vara svårt att få.  
 
Något som bör begrundas är att alla delar i ett projekt måste fungera för att projektet inte ska 
bli försenat.  

Jag hoppas att fler kyrkor runt om i Sverige tar sig an en likande satsning för miljöns skull 
och förhoppningsvis blir Glömminge kyrka ett föredöme för de andra kyrkorna. Framför allt 
anser jag att de kyrkor i landet som värms upp av direktverkande el ska byta värmesystem så 
snart som möjligt men även se till att samtidigt kontrollera klimatet för att inte förstöra det 
värdefulla kulturarv som vi har. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

 

Munters i Sverige  
 

Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och 
tjänster för vatten- och brandskadesanering, avfuktning, 
befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika 
segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, 
läkemedels- och elektronikindustrierna. I Sverige finns Munters 
representerat på mer än 30 platser med runt 470 anställda. 
Produkterna tillverkas i den egna fabriken i Tobo strax utanför 
Uppsala.  
  

 

 
En uppfinning på väg att ta 
form. Carl Munters första 
ritning av dynamisk 
avfuktning.  

 
 
 
 
Produktområden 
Munters verksamhet är indelad i tre produktområden: Avfuktning, 
MCS (Moisture Control Services) som i Sverige består av ett eget 
bolag, Munters Torkteknik AB, och HumiCool (evaporativ 
kyla/befuktning). 
 
Avfuktning Sverige erbjuder avfuktare, kompletta 
avfuktningssystem samt service och reservdelar. Vi skapar önskat 
klimat eller "fukt under kontrollerade former" som förhindrar och 
förebygger fuktrelaterade problem. Exempel på positiva effekter 
som våra produkter och installationer ger våra kunder är t.ex: 
kondensfritt, fritt från is och frost, mögel och dålig lukt försvinner 
eller minskas samt att det kan inte rosta. Tillverkningsprocesser 
samt transporter, lager och förvaring blir effektivare till en 
mininimal energiåtgång samtidigt som hållbarhet och hygien 
förbättras. Avfuktning är oftast det effektivaste och snabbaste 
sättet att skydda samt att öka produkters kvalitet. 
 
Munters Torkteknik, erbjuder service för vatten- och 
brandskadesanering och för temporär klimatkontroll. Tjänsterna 
spänner över ett brett fält, från begränsning av vattenskador i 
bostäder till uthyrning av avfuktare för olika industriella behov. 
Skador från vatten- och brandskador kan begränsas genom 
snabba åtgärder från Munters Torkteknik.  
 
HumiCool erbjuder produkter och system för evaporativ kyla och 
befuktning. HumiCool erbjuder även tekniker och produkter för 
droppavskiljning. Tekniken används i en mängd olika 
applikationer. Inom ventilation och luftkonditionering ingår 
produkterna i klimatanläggningar för kylning och förbättrad 
luftkvalitet i bland annat fabriker, kontorslokaler och bostäder.  
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Munters historia  
 

Munters grundades 1955 av den kända svenska uppfinnaren Carl 
Munters tillsammans med Marcus Wallenberg och två andra 
personer.  
  

 

.   
 
Carl Munters (1897-1989), var en framgångsrik uppfinnare och 
entreprenör. Tekniken som företaget och dess produkter grundas 
på är resultatet av hans omfattande forskning inom 
termodynamik, samspelet mellan luft, vatten och energi. 
Företaget tog sin början i laboratoriet i Carl Munters hem i 
Stockholm där han arbetade tillsammans med en mindre grupp 
forskare.  

 
Carl Munters  
 
Carl Munters ursprungliga idé var att utveckla 
ett kylsystem baserat på användandet av 
evaporativ kylning och avfuktning med hjälp 
av nyckelkomponenterna, avfuktarrotorn och 
CELdek. Carl Munters drog sig tillbaka i 
början av 70-talet och kort därefter 
förvärvades företaget av Incentive. Under 70-
talet expanerade Munters på nya marknader 
genom dotterbolag och licenstagare. 
Företaget ändrade sin strategi i slutet av 70-
talet när en del patent började löpa ut. Produktutbud och 
applikationsområden ökade gradvis och distributionen av 
företagets produkter expanderade till de flesta delar av Europa, 
Nordamerika och Japan, främst genom licensavtal med lokala 
distributörer. 
 
Under 80-talet förvärvades de flesta licenstagarna och MCS-
verksamheten (Moisture Control Services byggs ut i flera av de 
länder där Munters finns etablerat.).  
 
Under 90-talet expanderade Munters till en internationell grupp 
med egen organisation i över 25 länder och tillverkning i 14 
länder. Munters etablerar sig som "The Humidity Expert". 1997 
noterades företaget på Stockholmsbörsens 
O-lista. Carl Munters dog 1989.  
 
Carl Munters i sitt laboratorie 
Munters började förvärva licenstagare och 
expandera på nya marknader genom 
dotterbolag.  
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Kvalitetspolicy  
 

Det är Munters policy att utveckla, tillverka och marknadsföra 
produkter, system och service i överensstämmelse med de 
avtalade tekniska och kontraktsenliga kraven. Kvaliteten ska vara 
sådan att kundernas behov blir fullt tillfredställda. Hög och jämn 
kvalitet ska vara en betydande faktor i kundernas val av Munters 
produkter. Den här policyn omfattar alla produkter, system och all 
service som Munters erbjuder.  
  

 

 
 

 
 

 
Ambition 
Munters ambition är att erbjuda produkter, system och 
service med hög och jämn kvalitet. Detta kan endast 
uppnås genom koordinerade och välplanerade 
arbetsprocesser inom hela Munters- koncernen. 
 
Förverkligande 
För att förverkliga vår policy krävs det att Munters 
verksamhet styrs enligt följande principer.  

o Varje medarbetare ska vara medveten om och 
förstå vikten av kvalitet. En förutsättning för 
detta är att medarbetarna ges fortlöpande 
utbildning och utveckling.  

o Organisation och fördelning av ansvar och 
befogenheter gällande alla aktiviteter som 
berör kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  

o Kundfokus, kostnadseffektivitet och kraven i 
ISO 9001/2000 eller motsvarande, ska vara 
grunden för alla aktiviteter.  

o All forskning och utveckling av produkter, 
system och service, ska utgå ifrån kundens 
behov.  

o Rutiner, processer och metoder som säkrar 
efterfrågad kvalitet ska dokumenteras och 
följas.  

o Endast leverantörer med förmåga att uppfylla 
våra kvalitetskrav ska anlitas.  

o Marknads- och försäljningsaktiviteter får 
endast skapa sådana förväntningar hos 
kunderna som vi kan uppfylla.  

o Utvecklingen av kvalitetsarbetet ska 
kontinuerligt följas upp  

o Allt kvalitetsrelaterat arbete ska styras mot 
årliga mål för kvalitetsförbättringar. 
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Miljöpolicy  
 

Det är Munters policy att utveckla, tillverka och marknadsföra 
produkter, system och service som bidrar till en varaktig värld. 
Policyn omfattar alla produkter, system och all service som 
Munters erbjuder.  
  

 

.   
 

 
Ambition 
Munters ambition är att utveckla verksamheten för att 
uppnå hållbara lösningar som ger både miljömässiga och 
ekonomiska fördelar. När våra produkter används ska de 
bidra till en bättre miljö. Till exempel genom energisnåla 
produkter från division Dehumidification och HumiCool 
samt genom resursåtervinning från division MCS' 
restaure- ringsinsatser. Det är också Munters ambition 
att tillverka produkter på ett sätt som ger minsta 
möjliga miljöpåverkan. 
 
Förverkligande 
Förverkligandet av denna policy kräver att Munters 
verksamhet styrs enligt följande principer  

o Gällande lagstiftning inom miljöområdet ska 
uppfyllas och om möjligt överträffas.  

o Alla nyckelpersoner ska involveras och utbildas 
i miljöfrågor.  

o Våra leverantörer ska engageras i miljöarbetet. 
o Förbättringar inom miljöområdet ska mätas.  
o De miljömässiga fördelarna med att använda 

Munters produkter och service ska 
marknadsföras.  

o Miljöproblem ska inte exporteras till länder 
med mindre sträng miljölagstiftning.  

o Vi ska ha en öppen attityd till miljöfrågor. 
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Koncernen  
 

Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och 
produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, 
befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika 
segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, 
läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och 
försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 
449 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters 
aktie är noterad på OMX – Nordiska listan Mid Cap.  
  

 

 
 

 
 
Inom valda marknadssegment har Munters globala 
marknadsandelar på 50-70% vilket gör företaget till världsledare 
inom marknaden för luftbehandling - The Humidity Expert  

Produktområden 
Munters verksamhet är indelad i tre globala divisioner: 
Avfuktning, MCS (Moisture Control Services), och HumiCool 
(evaporativ kyla/befuktning). 
 
Avfuktning erbjuder produkter och kompletta lösningar som 
reglerar klimatet i produktionsprocesser och att bevarar produkter 
och material genom att styra luftfuktigheten. Genom en konstant 
och låg luftfuktighet förhindras rost, mögel, frost och 
bakterietillväxt. Tillverkningsprocesser och lagringsmöjligheter blir 
effektivare och produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. 
Munters lösningar baseras på avfuktare.  
 
MCS - Moisture Control Services, erbjuder service för vatten- 
och brandskadesanering och för temporär klimatkontroll. 
Tjänsterna spänner över ett brett fält, från begränsning av 
vattenskador i bostäder till uthyrning av avfuktare för olika 
industriella behov. Skador från vatten- och brandskador kan 
begränsas genom snabba åtgärder  
från MCS. MCS har mer än 300 servicedepåer i 20 länder med 
stor teknisk kompetens och tillgänglighet dygnet runt, året om.  
 
HumiCool erbjuder produkter och system för evaporativ kyla och 
befuktning. HumiCool erbjuder även tekniker och produkter för 
droppavskiljning och vattenrening. Tekniken används i en mängd 
olika applikationer. Munters system gör det möjligt att odla 
grödor och föda upp kycklingar i torra, heta klimat. Inom 
ventilation och luftkonditionering ingår produkterna i 
klimatanläggningar för kylning och förbättrad luftkvalitet ibland 
annat fabriker, kontorslokaler och bostäder. CELdek® och 
GLASdek™ är välkända produkter.  
 
Munters strategi 
Koncernens strategi kan sammanfattas i följande punkter. 
 
(1) Fokus på kunder med underliggande tillväxt och litet 
konjunkturberoende.  
(2) Ökat värdeinnehåll och distribution till slutkunder – integration 
framåt 
(3) Repetera framgångsrika installationer 
(4) Expandera serviceverksamheterna 
(5) Öppna nya geografiska marknader 
 
De flesta bolagen i koncernen är certifierade enligt ISO 9000. 
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Bilaga 3. 
Företaget Clean Burn 
Clean Burn är ett privatägt företag som tillverkar bland annat biobränslepannor och 
alloljepannor av olika slag. Företaget kommer ursprungligen från USA och bildades strax 
efter bensinkrisen på 1970- talet. Ben Smoker, företagets grundare, försökte elda använd olja i 
början av 1970-talet men eftersom en del av tekniken som behövs till det inte fanns att tillgå 
på den tiden lyckades de inte förens 1979.  Clean Burn är specialiserade på att tillverka 
brännare som fungerar på olika sorters bränsle, exempelvis kan ett Clean Burn multi-olje-
brännarsystem bränna de flesta biologiska, animaliska och mineralbaserade oljor. Clean Burn 
har många återförsäljare runt om i världen idag och är ledande inom sitt område. 

Nedan ses ett utdrag från Clean Burns svenska hemsida (http://www.cleanburn.se) där de 
förklarar hur eldningen i en av deras brännare går till: 

Att få alternativa oljor så som t ex kallpressad rapsolja att brinna är inte svårt, men att uppnå 
hög driftsäkerhet och långa serviceintervaller är en annan "femma" Clean Burn har genom 
sin unika teknologi uppnått detta genom att: 

• Systemet har en mycket kraftig, tryckreglerad separat matarpump som placeras nära 
tanken för en så kort sugsträcka som möjligt.  

• Oljan filtreras lagom mycket för att inte onödvändigtvis sätta igen filtret. Systemet 
med brännare och munstycke är designat så att inga trånga passager förekommer. 
Relativt stora föroreningar tillåts passera igenom systemet. Nätfiltret behöver därför 
sällan göras rent och oljan kan passera lätt, även vid mycket låga temperaturer.  

• Oljan matas med tryck fram till brännaren. Avståndet mellan tank och brännare kan 
därför vara ända upp till 60 meter.  

• Brännaren behöver ingen dagtank eller uppvärmningstank som kan svämma över eller 
börja brinna och orsaka olägenhet. Hela systemet är slutet.  

• I brännaren uppvärms oljan till lämplig temperatur inuti uppvärmningsblocket. 
Biologiska oljor kan oxidera vid långvarig uppvärmning. Uppvärmningblocket 
rymmer därför endast ca. 1 dl olja, vilket gör att oljan behöver vara varm under 
minimal tid och minskar därför risken för oxidering.  

• Till uppvärmningsblocket tillförs också tryckluft från separat kompressor. Tryckluften 
blir uppvärmd till samma temperatur som oljan. (Kompressor ingår ej).  

• Oljan och tryckluften tryckregleras där efter separat för att erhålla önskad låga och 
förbränning.  

• För att garantera god förbränning av alla brännbara oljor är också munstycket 
uppvärmt. På så sätt fås en omedelbar antändning av bränsle/luftblandningen med 
minimal rökbildning, även vid uppstart. Framme vid munstycket blandas tryckluften 
och oljan i ett specialmunstycke som förgasar oljan till en mycket fin 
bränsle/luftdimma.  
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• Bränsle/luftblandningen antänds med en kontinuerlig gnista och fläktluft tillsätts 
genom den specialkonstruerade stoppskivan (turbulatorn) som håller sig fri från olja 
och sot under långa perioder med lång serviceintervall som följd. 
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Bilaga 4 
Loggbok 

Måndag 22/1: 
Olof Berlin kom och pratade med mig om projektet och förklarade vad det innebar och 
frågade om jag vill vara med och ha det som ett ex-jobb.  

Tisdag 30/1: 
Pratade med två killar från Inumatic och de förklarade hur dom skulle lösa problemet och vad 
dom hade att tillgå.  
Träffade de inblandade från kyrkan, stiftet och länsantikvarien. Olof beskrev vad som skulle 
göras och hur långt vi kommit.  
 
Tisdag 27/3: 
Diskuterade med Olof om vilka punkter som var viktigast att ta upp för mig och vilka som vi 
skulle lägga fram för kyrkan. 

Detta kom vi fram till: 

• Underhålla våra och kyrkans mätvärden (loggarna) här skulle jag även lägga upp 
diagram med programvaran som medföljde loggarna. 

• Biobränslet till pannan (rapsfettsyra) och undersöka pris och kvalité 
•  Att demonstrera anläggningen så att alla inblandade förstår vad den gör och hur den 

kommer att fungera. Vara en sorts mellanhand mellan kyrkan, NVS och Inumatic. 
Detta skulle innebära att en modell av regleringen skulle tas fram. 

• Vad som behövs för att följa upp anläggningen – mäta bränslet, mäta utsläpp, mäta 
effekt och verkningsgrad. 

• Kolla på hur man kan lösa bänkvärmen i kyrkan och göra den effektiv. 
Fick även med mig bruksanvisningarna för Tinytalk- loggarna och Testo- loggarna för att 
studera och lära mig dessa. 

Torsdag 29/3: 
Jag och Olof träffade Claes Thörnblad och diskuterade vilka punkter som dom tyckte var mest 
angelägna och vad dom ville lägga mest tyngd i. Claes berättade även att det troligen var NVS 
som skulle få jobbet trots att det skulle ut på anbud. 

Det viktigaste ansåg Claes vara: 

• Ta hand om mätvärdena som var utsatta (loggarna), jämföra olika pannor (bl.a. 
Cleanburn) och göra en modell för att visa de som har mindre kompetens inom 
området. 

• Mäta fukthalter och se vad man kan göra åt problemet och hur man skulle kunna styra 
fukthalten med hjälp av värmen. 

Claes ansåg även att jag skulle höra med anikvarieexperter i Jönköping och där kolla om 
vilken fukthalt som e lämpligast att ha i rum med gamla inventarier. 

Fredag 30/3: 
Jag och Olof diskuterade vilka uppgifter som var mest relevanta för mig att arbeta med och 
kom fram till att följande uppgifter var viktigast: 
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• Uppföljning av mätvärden för relativ fuktighet och ta reda på vilken fuktighet som är 
lämplig i kyrkan. 

• Framtagning av demonstration av kommande anläggning. 
• Optimering av brännare, undersökning utav bränsle och verkningsgrad. 

Torsdag 5/4: 
Jag och Olof beslutade att vi skulle placera en avfuktare i Glömminge kyrka och därefter 
samla mätvärden. 
Åkte ut till Glömminge kyrka och träffade Inge Slottner. Han visade mig vart värmesystemen 
satt och hur de olika byggnaderna såg ut, jag förklarade även om mitt examensarbete.  

Tisdag 17/4: 
Träffade Claes vid Glömminge kyrka och samlade in mätvärden från givare runt om i kyrkan. 
Diskuterade även vad som var viktigt i mitt exjobb. 

Tisdag 24/4: 
Åkte ut till Hossmo K:A och blev där visade av vaktmästaren om vad dom hade för system 
som värmde deras kyrka. Det visade sig att de hade elpanna som drev element som satt vid 
väggarna i kyrkan och även bänkvärme under bänkarna som dom slog på någon timme innan 
gudstjänsten. 
Bänkvärmen är förmodligen på max 7 kW men kyrkan är också en liten kyrka. Även i denna 
kyrka har Claes satt ut loggrar. Vaktmästaren kör med en liten avfuktaren på hösten men med 
knappt märkbar skillnad eftersom avfuktaren är väldigt liten.  

Måndag 21/5: 
Ringde konservator Max Jahrehorn på Kalmar läns Museum och fick reda på att 18 C och 50 
% luftfuktighet var det ideala klimatet för gamla inventarier och var vad de strävade efter.    

Måndag 11/6: 
Möte med Olof. Diskuterade vilka pannor de skulle ha och att ett företag tog hand om 
ombyggnaden av babingtonbrännaren med respektive panna till. Olof ringde Conny och bad 
att jag skulle få lite information om den ombyggda babingtonbrännaren. 
Tagit kontakt med Claes Thörnblad och beslutet om vilka som skulle få jobbet skulle tas i 
veckan. Mejlade Conny på Davco för att fråga om jag kunde få info om Babingtobrännaren 
och passande panna till, eftersom de hade anpassat den till biobränsle.  

Tisdagen 12/6: 
Har skickat mejl till: Conny på Davco (angående den ombyggda Babingtonbrännaren), 
Munters (angående avfuktningen av Gripsholms slott), Lantmännen (tillgång på biobränsle), 
Claes (om NVS fick jobbet), LRF (tillgång på oljeväxter), Tefac (angående rapsfettsyra). 

 

Måndag 18/6:  
Tog kontakt med Bertil Börjesson på NVS, han berättade att han inte hade fått någon 
beställning än. Han intygade att det var Cleanburns panna CB- 200- CTB- 1 på 58 kW som 
skulle användas och den modifierade Babingtonpannan från Davco. 
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Skickade mejl till Svensk raps för att fråga om kommande konsumtion och utveckling.  

Kontaktade Britt- Marie Börjesson angående klimatet i kyrkor och liknande. Hon sa att det 
var svårt att säga något generellt men att runt 50 % brukar man försöka hålla och 40- 60 % 
brukar vara ok om man kan ha det. Det viktiga var att hålla ett jämnt klimat och att och inte 
låta den relativa fuktigheten variera för mycket. Men detta var väldigt olika för olika 
inventarier och man skulle kolla inventarierna då och då för att kontrollera att inget blev 
skadat. Hon ansåg att man kunde lufta inventarierna alltså se till att man hade ordentlig 
cirkulation på luften runt inventarierna. Tavlor kunde sättas med distans mot väggen så att det 
kunde komma in luft bakom.   

Har mejlat lantmännen igen angående biobränslet.  
 
Tog kontakt med Christer Harryson och frågade om vilket inomhusklimat han ansåg var det 
bästa och han hävdade att vid 35- 65% så mår man som människa bäst och vid fuktighet över 
och under kan man känna av det på ett negativt sätt. Han ansåg att 50 % skulle vara optimalt 
eftersom det är då medelvärdet. Även stora variationer skulle undvikas.    

Tisdagen 19/6: 
Skickade mejl till Preem (angående deras RME- fabrik i Stensungsund).  

Tisdag 26/6: 
Skickat mejl till Scanoil (angående fabrik i Norrköping), Värmlant (angående fabrik i 
Uddevalla) och till Sven Norup angående hans fabrik och kunskaper inom RME bränsle och 
rapsfettsyra.  

Onsdag 27/6: 
Har ringt Conny på Davco och bestämt möte till nästkommande dag.  
Skickat mejl till Ulf Möller på Värmlant (RME fabrik). 

Torsdag 28/6: 
Har sänt mejl till Greenline och Energilotsen angående deras försäljning av vegetabiliska oljor 
och fettsyror. Mejlat Per Erlandsson igen angående RME frågorna pga. uteblivet svar.  

Skickat mejl till Agratec (framtida biobränsleproduktion).  

Träffade Christer och Conny på Davco, gick igenom hur långt de kommit med brännaren. 
Dom skötte pannan (rostfria delen), Babington skötte brännaren och ett företag som också låg 
i Söderköping (Pencraft) skötte runtkopplingen från pannan och brännaren. Dom hade kört en 
del tester och jag fick ett papper på verkningsgrad och co halt mm. 

 

Fredag 20/7: 
Hade kontakt med Per Erlandsson från lantmännen och han berättade sin åsikt om 
biobränslets framtid och efterfrågan. 
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Torsdag 2/8: 
Har haft möte med Olof och skickat mejl till Cecilia Nilsson på Perstorp. Har skickat till 
Scanoil, Sven Norup, Ageratec och munters ännu en gång pga. uteblivna svar och hoppas att 
de flesta är tillbaka från semestern. Skickat mejl till Claes och frågat om hans nya mätserie på 
Glömminge kyrka.   

Torsdag 9/8: 
Kontaktade Magnus på Inumatic som berättade att de nu hade fått kontrakt på arbetet och 
skulle börja med det i slutet av nästa vecka. Jag skulle återkomma till honom.  

Måndag 13/8: 
Hade möte med Olof och vi gick igenom vad som skulle göras vidare.  

Ringde Kent Bergström på Munters som berättade en hel del om avfuktning och befuktning i 
stora lokaler.  

Ringde Davco för att höra om de kunde skicka bilder, emmisioner och 
vekningsgradsinformation på Babingtonpannan. Christian (Connys på Davcos son) hade 
semester en vecka till så jag skulle ringa på måndag och få informationen då. 

Tisdag 14/8: 
Ringde Kent på Munters igen eftersom jag inte lyckats hitta rätt sorts befuktare eller avfuktare 
så han gav mig förslag på vilka befuktare och avfuktare som han trodde skulle fungera i 
kyrkan för att hålla en relativ fuktighet på ca 50 %. 

Onsdag 15/8: 
Mejlade Claes Thörnblad om mätvärdena.  
Ringde Magnus på Inumatic som bestämde att vi skulle ha ett möte om demomaterialet 
tisdagen 21/8 klockan 11:00. 

Torsdag 16/8: 
Ringde Claes och diskuterade med honom om vad som fanns kvar att göra. 

Måndag 20/8: 
Har ringt Davco för att få över bild och mätdata  på Babingtonpannan. Har försökt ringa Foss 
kyrka för att fråga om avfuktningen och befuktingen- Inget svar. 

Tisdag 21/8: 
Ringde Foss kyrka och efter många telefonnummer fick jag tag på Tommy Janerstålm som 
berättade om deras projekt och om hur Munters hjälpt dom när deras tak börjat att spricka. 

Träffade de trevliga killarna Magnus och Michael på INUmatic. Vi gick igenom vad som 
skulle göras och installeras i Glömminge och hur systemen skulle se ut. Vi kom överens om 
att jag skulle hjälpa till med ritandet av anläggningen på nästföljande dag klockan 13:00.  

Ringde Peter på Hansabygg för att se när de första byggjobbarna kom till kyrkan, detta för att 
veta när mätvärdena stämmer.  
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Onsdag 22/8: 
Satt med Michael och skrev produktbeskrivning och ritade in hur schemat över systemet 
skulle se ut när man når ducen via en dator. 

Måndag 27/8: 
Möte med Olof, visade diagrammen för fukt och temperatur. Diskuterade vilka mätvärden 
som skulle följas upp.   

 Fredag 17/11: 
Slutligt möte med Olof angående de sista förändringarna i ex- jobbet, Vi gick igenom vad 
som skulle ändras och vad som skulle tilläggas.    
 
 

 

 


