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Inledning

Objekt / dnr.
Timrå kyrka och begravningskapell, Timrå socken, Timrå kommun. Dnr.
2008/183.

Länsstyrelsens ti IIståndsärende
2009-01-23 dnr.433-18160-08.

Beställare
Timrå församling.

Beställarens ombud
Håkan Högback, Box 19, 861 21 Timrå.

Projektledning
TM Konsult AB, Bo Göran Söderberg.

Entreprenör
Bravida, Sverige AB. De: Sjögrens Måleri, Snickeri: Fagerviks Bygg och Trä.

Antikvarie
Bodil Mascher, Murberget Länsmuseet Västernorrland.

Arbetsbeskrivning
TM Konsult AB, Bo Göran Söderberg 2008-11-26.

Objektbeskrivning

Beskrivning / Historik
Timrå kyrka invigd år 1796 har rektangulärt långhus med västtorn och kor och
sakristia i öster, taken är avtäckta med kopparplåt. Tornet avslutas med en rund
lanternin av åtta träkolonner och kupoltak som kröns av ett kors. De vita
• med grå slätputsad sockel. Stommen utgörs av gråsten
fasaderna är slätputsade
med tegel i fönster- och dörromfattningar. Huvudentren är i västtornet, mitt på
södra långfasaden finns en igensatt dubbelport insatt i nedre delen av ett tidigare
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fönster. Tillbyggnader på norr- och sydsidan om tornet; på norra sidan med entre
till trapphus jbrandtrappa och hiss med personalingång mot väster och wc för
rörelsehindrade i söder, har tillkommit år 1991. I sakristian, i vinkeln mellan
långhus och sakristia, finns en sekundär tillbyggnad med ingång på södra väggen,
är värmekammare (nu borta) inreddes under arkitekten Gustaf Hermanssons
restaurering 1898-99.
Kyrkan föregicks aven liten kyrka av gråsten från 1400-talet, som delvis revs år
1794. De östra och södra murarna och sakristian fick ingå i den nya kyrkan, efter
en förlängning av den södra muren med 10,1 aln, ca 6 meter och det mittersta
fönstret på södra väggen skulle göras om till en dörröppning, enligt G. och S.
Jansson (Timråjörsamling och pastorat). Kyrkan uppfördes av byggmästaren
Pehr Hagmansson och ritades troligen av arkitekten Gustaf Pfeffer. Socknens
bönder fick bidra med dagsverken och gråsten till uppbyggnaden. Tornets
ovanliga lanternin från 1833-35 påminner om ett antikt rundtempel. Lanterninen
ritades, efter obetydlig revidering vid oIÄ, av skeppsbyggmästaren E. Ab.
HäggIund vid Wifsta Varv. HäggIund tillsammans med murarmästaren P.
Sjölander murade upp lanterninen. Under korväggens sken arkitektur från 1851,
troligtvis av Gustaf Mauritz Kjellström och Olof Hofren förekommer även rester
av äldre dekormålning under 1850- talets illusionsmåleri. Predikstolen ritades av
Kjellström och Johan Adolf Hawerman, skulpterad av Olof Hofren, Kjellström
assisterade även Hofren i Sköns, Styrnäs och Långsele kyrkor och målade bildfält
på korväggen i Nätra kyrka år 1849 (Lindahl, Gudrun, 1977). Den skulpterade
altaruppsatsen utfördes av byggmästaren Hagmansson i samband med kyrkans
uppförande, altartavlan föreställande korsnedtagningen utförd 1823 kan ha
målats av Pehr Sundin från Jämtland eller sonen, vem som är upphovsman är
osäkert. Kyrkorummet präglas idag delvis av ett återrestaurerat 1850- tals
utseende. 1950-talets omgestaltning då skenarkitekturen togs fram, altarringens
och läktarbarriärens balustrar försvann och slutna bänkar återkom visar på en
smakförändring. Inredningens grå kulörer i infördes också på 1950-talet.

Restaureringshistorik
1833-35 Tornet om- och påbyggd med lanternin.
1843 Ny orgel, ritning till orgelfasad av ark. J . W. Gerss, byggd av J. G. Ek.
1851 Korväggens skenarkitektur utförd, troligtvis av G. M. Kjellström och Olof
Hofren. Ny predikstol ritad av Gustaf Mauritz Kjellström och Johan Adolf
Hawerman, skulpterad av Hofren och utsmyckades med målade fålt av Kjellström.
Ev. ny omfattning eller ny dekor på omfattningen till altartavlan.
1898-99 Omfattande restaurering och förändring av interiören under ledning av
arkitekten Gustaf Hermansson. Ommålning av interiören. Tunnvalvet försågs med
putsimiterande gördelbågar avfärgade i grått mot ljusbrun botten. Korväggens
sken arkitektur övermålades. Innerväggar avfärgade i ljusgul kulör med
dekormålning. Ny öppen bänkinredning, nytt altare och ny altarring med
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balusterdockor, ny läktarbarriär med balusterdockor, nya dörrar och en ny orgel
byggd av Setterquist & Son tillkom. En värmekammare byggdes i sakristians södra
del.
1923 Ommålning av interiören.
1931 Vindfång tillkommer.
1949-50 Stor exteriör och interiör restaurering ledd av arkitekten Erik Fant och
ing. S. Nilsson._Kyrkan fick nytt koppartak, fasaderna omputsades.
Värmekammaren i sakristians södra del försvann, taket på sakristian valmades, ny
ingång och fönster togs upp. Koret utvidgades och mittgången breddades,
kalkstensgolv i kor och mittgång. Korväggens skenarkitektur togs fram. Ny
altarring efter äldre modell och nya slutna bänkar. Tunnvalvets dekorrnålning
målades över. Fem stora fönster togs upp och försågs med småspröjsade antikglas.
Läktaren påbyggdes, nya läktarpelare och läktarunderbyggnad tillkom och äldre
läktarbarriär återinsattes. 1898 års orgelfasad ersattes med 1843 års fasad.
Huvudentren i väster fick ett vindfång med utvändigt mörkbrun laserad pardörr, i
läktarunderbyggnaden byggs två trappor, den norra läktartrappan flyttad från
vapenhuset. Over portarna i vapenhuset insattes överljus. Elektrisk installation.
1971 Exteriör restaurering, putslagning och avfärgning utförd av Bjerking
ing.byrå.
1973 Nytt orgelverk av Grönlunds Orgelbyggeri.
1882-83 På södra långväggen hängs tre reliefer; motiv: "Syndafallet",
"Utdrivande ur paradiset" och "Första brodermordet"utförda av B. Hansson.
1990-91 Handikappanpassning med tillbyggnader på båda sidor om tornet.
Tillbyggnaderna medför större körrum med wc och garderober bakom läktaren.
Restaurering exteriört med putslagningar och kalkavfårgning.
1997-98 Södra läktartrappan revs. Dopfunten i kalksten placeras under läktaren
på norra sidan. Bänkkvarter med upphöjt golv, bänkar som tidigare var laserade i
rödbrunt målas grå med grågrön marmorering.

Kulturhistorisk status
Kyrkan och gravkapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4 .
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Henrik Cornellsfotpnfrån 1911 visar kyrkans kor efter Gustaf Hermanssons
restaurering, dekormålningar i tunnvalvet, altarring och öppna bänkar. Murberget
Länsmuseet Västernorrlands fotoarkiv.
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Atgärder och genomförande

Tillstånd före restaurering / planerade åtgärer
Församlingen planerar konvertera kyrkans värmesystem från direktverkande elradiatorer till vattenburna dito kopplade till värmepump, som drivs av bergvärme.
En intermittent uppvärmning med vattenburen värme planeras i kyrka och
gravkapell. Pumpen ska installeras i ett förråd i församlingshemmet, energin
hämtas från djupborrade kollektorhål NNO om församlingshemmet.
Från församlingshemmets värmepump leds en kulvert under mark till kyrka,
gravkapell och en personal/förrådsbyggnad. I kyrka och gravkapell ska nya
vattenburna ledningar installeras. El-radiatorer och bänkvärmare i kyrka och
gravkapell ersättes med vattenburna radiatorer.
Kyrkans stengolv hindrar rördragning under golvnivå. Att lyfta upp golvets
skifferplattor kan sannolikt inte ske utan stora skador, eftersom plattorna är stora
men endast ca 1,5 cm tunna och sitter i bruk, vilket har konstaterats genom ett
redan befintligt hål i golvet. Att såga i befintliga fogar skulle även medföra bredare
fogar och förlust av stenmaterial.
Under projekteringsstadiet öppnades inspektionsluckor i kyrkorummets
golvsockel för att kontrollera om vattenburen ledningsdragning på något sätt
kunde göras inuti golvsocklarna. Då socklarna var fulla avel-ledningar och
omöjligtvis kunde inrymma även vattenburna ledningar utan risk för
kortslutningar vid ev. läckage, uteslöt man detta alternativ och valde synliga
ledningar utmed golvsocklarna. Från antikvariskt håll påpekades vikten av att
använda så smala rör och så diskret dragning som möjligt och att om möjligt
använda befintlig håltagning under bänkarna för bänkvärmarna.

t
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2009-05-19.

Inspektionsluckor i golvsockel, södra väggen längst bak.

Konverteringen skulle omfatta hela kyrkan, även läktaren. De vattenburna rören
skulle dragas genom norra stolförrådet och upp till norra sidan av läktaren och
vidare till läktarens södra sida. Därifrån skulle värmen ledas i vattenburna rör
från läktaren ner till förrådet under läktaren på södra sidan och vidare utmed
golvsocklar till bänkkvarteren på södra sidan.

Foton före åtgärderna
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Ledningarna kommer upp bakom brandtrappan

stolförråd i kyrkorum.
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Kyrkans huvudingång i västtornet och
den sentida norra sidobyggnaden där utifrån kommande ledningar ska dras in.

2009-04-03.

i läktarunderbyggnaden där styrutrustning
ska installeras med vattenburna ledningar ut till kyrkorummet.

2009-04-03.
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2009-04-03.

2010-08-19.

Gamla el-radiatorer ska bytas ut.

Befintlig sockel med elföre ombyggnad längst bak på norra sidan.
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11

Befintliga "lådor"för inbyggd el-utrustning och äldre el-radiatorer mellan
bänkar och yttervägg.

2009-04-03.

t
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nedanför predikstolens trappa på korets norra sida.
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2009-04-03.

Korväggens norra dörr in till bakomvarande sakristia.

2009-04-03.

Under läktaren på södra sidan med ettförråd längst bort.
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2009-04-03.

Södra porten mitt på långhusets södra vägg före påbyggd tröskel.

2009-04-03.

På läktarenfinns 4 mindre vägghängda el-radiatorer som ska bytas ut.
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2009-04-03.

Fallskyddframför orgelläktarens södrafönster före ombyggnad.

2009-04-03.

Trappa till utrymmen bakom orgelläktaren, gamla el-radiatorer .
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2009-04-03 .

Utrymmen bakom orgelläktaren .

••
2009-04-03.

Gravkapellet väster om
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2009-04-03.

Gravkapelletföre värmekonvertering, altaret mot norra väggen.

2009-04-03.

Gravkapellet före värmekonvertering .
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2009-04-03 .

Gravkapellet med befintliga bänkvärmare.

2009-04-03.

Gravkapellet med befintliga bänkvärmare .
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Genomförda åtgärder

Konvertering av värmesystem

En panncentral har installerats i församlingshemmets baksida med värmepump
och el-panna för spetsvärme. En värmekulvert har dragits till kyrka och gravkapell
som planerat. Man kommer att hålla en grundvärme på 15-16 grader i kyrkan, som
höjs före förrättningar. Vid provkörning har man påbörjat uppvärmningen kvällen
före förrättningen pga. systemets inbyggda tröghet. Det är möjligt att endast
värma upp sakristia eller kyrkorum för sig med manuell styrning. Värmesystemet
har nu börjat stabilisera sig. Kyrkans styrutrustning ska i skrivande stund kopplas
in och en fuktgivare har installerats som kommer att kopplas till styrenheten så att
luftfuktigheten kan regleras med värmesystemet.
Mark
Ledningsdragning på kyrkotomt och kyrkogård har gjorts osynligt under marknivå
utmed befintliga vägar och grusgångar och utanför område med gravar.
Grusgångar och gräsmatteytor är återställda av församlingens egen personal.

10-11-03·

Energin
bergvärmen leds
till ettjörråd påjörsamlingshemmets baksida.

2010 0819.
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Energin från bergvärmen leds till en värmepump i församlingshemmets förråd,
varifrån ledningar går under mark till kyrka och gravkapell. Ledningarna delar sig
på vägen framför församlingsbyggnaden i två leder, den ena går mot gravkapellet,
den andra mot kyrkan.
Från vägen går kulverten fram utmed kyrkogårdens grusgång till kyrkan vid sidan
av huvudingången till ett senare tillbyggt trapphus med hiss och brandtrappa
(nödutgång från läktaren) i vinkeln mot tornets norra sida.

2010 0819. Ledningarna delar sig nergrävda under vägenframför
församlingsbyggnaden, en går mot gravkapellet, den andra mot kyrkan
(ovan och nedan) .
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n av huvudentren. Bredvid entre till trapphus
j brandtrappa och hiss byggd 1990 .

2010 0819.
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2010-10-21.

Utifrån kommande

n

1990.

2010-10-21.

Besådda gräsytor som återställts efter grävning i grusgångar.
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Kyrkobyggnad

Ledningsdragning in till kyrkan
Inkommande ledning drogs bredvid dörren jpersonalingången i det tillbyggda
trapphuset bredvid kyrkans huvudingång i tornet. Håltagningen gjordes strax
ovanför marknivå genom betongsockeln som endast är 20 cm tjock. Där har rören
byggts in i diskret plåtlåda i bakomvarande sockelkulör. Rören kommer in under
brandtrappan och följer väggen upp genom takbjälklaget till stolförrådet i
läktarunderbyggnadens norra sida, där styrutrustningen har installerats.
Långhus
Från stolförrådet längs bak i kyrkan löper de vattenburna ledningarna enligt
arbetsbeskrivning utmed långväggarnas golvsocklar och vidare till bänkkvarteren,
där de ligger inne i de befintliga "lådorna"längs väggen. Vattenburna vägghängda
radiatorer har ersatt de gamla el-radiatorerna.
Eftersom varje rör enligt bygghandling hade 42 mm diameter i västra delen av
kyrkorummet byggdes rören in för att bli mera diskreta (avvikelse). Redan den
befintliga sockeln som inrymmer el-installationer var tämligen omfångsrik.
Ytterligare en tillbyggnad ovanpå den skulle bli alltför klumpig och väggradiatorn
ovanför behöva hissas upp ytterligare och bli synlig över bänkryggar. En
utbyggnad av befintlig golvsockel gjordes i stället, som blev ca 5 cm djupare och
försågs med en likadan profil som befintlig sockel. Inmålning med den befintliga
sockelns gröna kulör endast på sockelns vertikala sida och gråvit målning likt
bakomvarande vägg ovanpå sockeln (locket) gav den utbyggda sockeln ett lättare
uttryck än om den stora lådan målades i mörkgrönt likt befintlig sockel helt och
hållet. Problematisk var även den lilla extra lådan ca 40 cm hög 25 cm bred med
pulpettak som inrymde utstickande rördelar nertill men efter inmålning av den
lilla "holken" likt ovansidan på nya golvsockeln flöt hela partiet bättre in i
bakomvarande väggfårg. Den fårgrika medeltida skulpturen på en hylla bredvid
fångar blickarna.
Rörkulverten på väggen upp till läktaren på norra sidan skulle enligt ritningar inte
behövas utan meningen var att rören skulle dragas osynligt genom stolförrådet.
Detta visade sig senare ej vara möjligt eftersom läktartrappan i realiteten stod i
vägen, vilket ej framgick av ritningarna .
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Ledningsdragning på norra sidan från
installationen i stolforrådet längst bak i kyrkorummet.

2010-09-09.

2010-09-09·

stolforråd till kyrkorum.
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. Ledningsdragning från stolförråd

2010-09-09 . 2010-09-09.

till kyrkorum på norra sidan.

på norra sidan till bakre bänkkvarteret,
detaljbild. De grövsta rören är 4,2 cm diam .

2010-09-20.
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2010-10- 06 .

Inbyggnad av ledningar under läktaren på norra sidan .

••
26

27

ar under läktaren på norra sidan.

2010-11-17.

Norra väggen under läktaren efter rördragningar.
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Inbyggd och inmålad ledningsdragningoch ny vattenburen
radiator under läktaren på norra sidan.

201011 03.

På södra sidan framgick redan på planeringsstadiet, att rördragning ner från
läktaren till förrådet längst bak inte kunde göras, eftersom det satt el-ledningar på
alla sidor och på båda sidor om dörren i förrådet. En synlig ledningsdragning från
läktaren ner till södra väggens golvsockel, alternativt utmed läktartaket ovanför
förrådets dörröppning var inte acceptabelt med hänsyn till kyrkorummets
kulturhistoriska värde. Vattenburna ledningar lagda i en lodrätt trälist i samma
kulör som bakomvarande putsvägg bedömdes därför vara mest diskret med tanke
på att listen kunde läggas utmed en befintlig omfångsrik mixerinbyggnad på södra
sidan.
På södra väggen gjordes heller ingen extra liten låda i den inbyggda kanalen
nertill, eftersom rören smyger närmare väggen där och rörböjarna var inte lika
vidlyftiga. Denna rördel målades i stället in i bakomvarande väggkulör, vilket
skulle märkas mindre än en extra påbyggnad.

28
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förrådet under läktaren.

Ledningsdragning från läktaren på södra sidan
mellan mixerbord och bakersta bänkraden.

2010-09-09.

29

30

Rördragning på södra sidan längst bak i kyrkan
(ännu ej inmålning av rör och kulvert) .

2010-09-30.

••
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2010-11-03.

Södra väggen under läktaren efter byte av värmeinstallationer.

Ett tomrum efter en bänkrad finns mellan bänkskärmen mot den södra ingången
och främsta bänkraden i andra kvarteret på södra sidan. Denna bänkrad togs bort
1997/98 för att underlätta passage för rullstolsburna. Avståndet gjorde att de nya
bänkvärmarna med rörsystem blev mycket synliga. Församlingen har efter
Länsstyrelsens godkännande monterat en slät träskärm i bänkens kulör under
bänksitsen, som döljer installationerna.

2010-10-21.

Borttagen bänkrad på södra sidan vid passage till södra porten.
31
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2010-11-03.

Bänkrad på södra sidanförsedd med skärm under sitsen.

För framdragning av vattenburna ledningar längs den södra väggen fram till koret
måste dubbel porten mitt på södra långväggen passeras. Rören gömdes undan i
tröskeln, som byggdes om med ekträ likt befintligt. Upptagande av golvplattor
skulle ha orsakat fula skarvar efter återmontering och ändring av tröskeln var en
mera reversibel åtgärd samtidigt som framtida tillgänglighet för rullstolar blir
32
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möjlig med nuvarande utformning (en bänkrad togs bort av samma anledning
1998/99). Normalt ligger en matta på stengolvet framför tröskeln.

2010-11-03.

Värmeburen rördragning förbi port mitt på södra långväggen.

2010-11-03.

Ombyggd tröskel med tillbakalagd matta.
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Nya väggradiatorer har monterats så lågt som möjligt och målats in i
bakomvarande väggkulör. Överkanter på radiatorer i "lådorna" utmed väggarna
har monterats nedanför de mörkgröna överliggarna och radiatorerna har målats
in i den ljusgrå kulör som finns på insidan lådorna.
Rördragningar under bänkarna skulle om möjligt genom de befintliga hål, som
tidigare tagits upp. Dessa kunde tyvärr ej utnyttjas, eftersom bänkvärmarna ej ska
monteras dikt an sitsens undersida. Träet kan då spricka och bänkvärmarna får ej
full effekt.
Från antikvariskt håll betonades vikten av största varsamhet vid håltagningar för
rör, att man skulle borra med mothåll, spikar och annat kan dölja sig i lister och
dra med sig träflisor. En del sårigheter uppstod olyckligtvis, träflisor och smärre
fårgskador. Sårigheter vid håltagning i bänkkvarterens utsidor (skärmar) samt
predikstolens trappas undersida med ytskikt av målad hård board, har både
spacklats och bättrats. Kring genomföringen på främsta norra bänkskärmen
uppstod exempelvis en ca lOX1S mm trä- fårgskada, som har åtgärdats efteråt.
Sårigheter, träflisor vid hål under bänkar besiktades 10 09 30, 10 11 03, 10 1117
och 10 1130. Även trävitt inuti borrhålen har målats.

2010-09-30.

Håltagning för nya bänkvärmare, (före bättringsmålning) .
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2010-08-19.

Kyrkans borttagna eldrivna bänkvärmare.

2010-08-19.

Bänkrad på norra sidan efter borttagande av el-bänkvärmare.
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2010-11-03.

Vattenburna radiatorer har installerats "lådorna "utmed väggar.

2010-11-03.

Vattenburna radiatorer i bänkkvarter, norra sidan .

I
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Syskonkopplade hållare i metall användes som fästen för vattenburna kopparrör.
Entreprenören hade svårigheter med att göra parallellt dragna rör och vinkelräta
böjar, vilket krävde efterbesiktningar. Kopparrören hade enligt entreprenören
blivit ojämna i samband med igångsättning av värmesystemet, exempelvis kring
predikstolen och på utsidan främsta södra bänkskärmen samt i ett bänkkvarter på
södra sidan.
Rördragning utmed kyrkorummets norra vägg leds vidare genom
predikstolstrappans nedersta sättsteg utmed golvsockeln fram till korväggen, där
rören går genom muren vid norra dörren in till sakristian och vidare in i
bakomvarande sakristia utmed golvsocklar. Väggen mot sakristian har en målad
marmorerad bröstning. En liten putslagning gjordes kring hålen för rören som
bättrades i marmoreringens grå bottenkulör utan prickar .

••
37

2010-09-09.

Rördragning framför predikstolens trappa.

2010-11-17. Vattenburen radiator och rördragning framför predikstolens trappa
på korets norra sida .

••

39

2010-09-09 . Rördragning från koret till sakristian vid norra dörren
före putslagning. Marmorerad bröstning.

39

40

2010-12-17.

Putslagad och bättrad yta i marmorerad korvägg.

2010 11 03.

Ledningsdragning från predikstol till korvägg.

40

41

2010-09-09.

Håltagning i norra bänkskärmenföre spackling och bättring.

",,.n'rYI",.,

efter spackling och bättring.
41

42

2010-09-09.

Rördragning genom södra sidans bänkskärm till kor.

42

43

(slutförd bättring borrhål besiktad 10 1130).

2010-10-21.

Södra korväggen med ny va

Läktarvåningen
På läktaren finns sedan förut 4 mindre vägghängda el-radiatorer, fördelade på
vardera sida om de lösa stolarna på norra och södra sidan, samt på vardera sida
om dörren till tornvåningen. Dessa har bytts ut till nya vattenburna radiatorer
med nya till- och frånledningar i koppar.
På läktaren löper ledningarna från norra väggen framför orgeln längs avsatsens
sättsteg till södra väggen, där ledningar delar sig och drages genom läktargolv och
ner till kyrkorummet. Ledningar går även förbi södra fönstret och genom dörren
till orgelläktarens bakre utrymmen. Rörledningar på orgelläktaren är inmålade i
bakomvarande kulörer som brutits på plats, i bakomvarande utrymmen användes
en enda gråvit kulör på rörledningarna.
Framför södra fönstret på läktaren har fall skyddet/ grinden höjts ett stycke för att
kunna dra förbi vattenburna ledningar på väg till utrymmen bakom orgelläktaren.
Ett nytt stycke golvsockel har monterats nedanför grinden där rören leds fram.
Rören skulle annars bli synliga utifrån genom fönstret.

43

44

Rören som kommer upp på läktarens norra sida (tv.) dras över till södra
sidan (th), medfärdigmålade rör på foto 10-10-21 . Väggradiator på norrsida ännu ej
installerad.

2010-09-09.

2010-09-09 .

Rördragning förbifönster på södra sidan.

44

45

2010-11-03. Uppflyttadfönstergrind, nytt sockelparti
framför fönstret.

Nya vattenburna
till utrymmen bakom orgelläktaren.

2010-10-21.

45

2010-11-03.

Ledningar från orgelläktaren till bakomvarande biutrymmen.

äldre el-ledning före byte
utrymmen bakom orgelläktaren.

2010-07-13.

47

2010-09-09. Dragna ledningar genom dörrfodret i befintligt håltagning
för el-ledning.

Rum
orgelläktaren med vattenburen radiator
och inmålade kopparr ör .

2010-10-21.

•

47

Sakristia
Rördragning till sakristian sker i dörromfattningen till norra dörren i korväggen.
Den befintliga minimala håltagningen för el mellan kor och sakristia medgav ej
dragning med två kopparrör och under den tunna putsen var naturstensmur.
Ledningarna löper längs golvsockeln fram till en skåprad byggd 1949-50 utmed
sakristians södra vägg. Där är ledningarna dragna inuti skåpraden och vidare
nerför trappan bakom sakristian, till entre från rummet, där värmekammaren
fanns 1898-1949/50. Vattenburna vägghängda radiatorer har ersatt de gamla elradiatorerna i sakristia och utrymmen i entre nedanför trappan.

2009-05-19· Sakristians södra vägg med skåprad tillkommen 1949-50.

49

2010-09-30.

Ny vattenburen radiator i sakristian.

2010-09-09.

Rördragning från kyrkorum till sakristian.

49

50

2010-09-09 .

Rördragning (före inmålning) genom sakristians skåprad i söder.

Vattenburna rör från sakristians skåp nerför trappan
motfd värmekammare .

2010-09-09.

,•
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51

2010-11-30.

Putslagad håltagning medfärsk bättring, trappanjrån sakristian.

Vapenhus
I vapenhuset har ledningar dragits ner från läktarvåningen under taket ovanför
ytterportens välvda omfattning till en nyinstallerad fläkt. Där fanns sedan tidigare
en inbyggd list för el-ledning. Vattenburna vägghängda radiatorer har ersatt de
gamla el-radiatorerna i vapenhus, förhall, förberedelserum och rwc.
Den nya fläkten ovanför kyrkporten fick en mera diskret placering mot innertaket
än tidigare apparat, som satt i portomfattningens valv. Metalldelen av ledningen
närmast fläkten kan ej med gott resultat målas in i väggkulören eftersom den är
böjlig, vilket snart skulle få färg att flagna.

51

52

2010- 07-13.

Tidigare fläkt ovanför kyrkporten.

2010-11-1 7 . Ny fläkt

ovanför kyrkporten.

52

53

Gravkapell

Till gravkapellet går kulverten under mark till norra gavelväggen, där den går in
genom sockeln till ett källarrum. Utifrån kommande rör skulle enligt tidigare
överenskommelse gå under marknivå till källaren. Nu gjordes ändå ett hål för rör
synligt ovan mark. Detta ska byggas in i låda, som målas i sockelkulören, vilket
ännu ej var utfört vid efterbesiktning .

••
53

54

•

2010- 08-19.

.

~

•

• . ~~~,~o~ .

Ledningar dragna genom gravkapellets östra grund.

54

55

10-11-03.

Utifrån kommande ledningar till gravkapellets källare.

Under bänksitsarna i gravkapellet har de gamla el-drivna bänkvärmarna bytts ut
mot vattenburna med kopparrör dragna mellan varje radiator under bänkarna. De
flesta bänkvärmarna var monterade 10-11-03, arbetena i gravkapellet var dock
försenade. Rören har målats i bänkarnas ljusbeige kulör.
Synlig rördragningar utmed väggarna kunde undvikas, eftersom vattenburna
ledningar lades in i befintliga kulvertar med elledningar inbyggda i väggarna.
Förutsättningen för att ledningar kunde dragas osynligt inuti väggar tillsammans
med el-ledningarna var att de rör som gick inne i väggen var plastisolerade och
således ej kopparrör. Eftersom rören kunde dragas inuti väggarna fick bänkarna
också behålla sin plats mot ytterväggar. Om rören skulle ha dragits synligt över
golvsocklarna av kalksten måste
Vattenburna rör i gravkapellet skulle liksom i kyrkan genomgående vara kopparör.
I gravkapellet gjordes i stället den del av ledningsdragningen som gick inne i
väggar med plastisolerade rör, eftersom de då kunde ledas i en redan befintlig
kulvert med el-ledningar inbyggd i väggen. Alternativet var synlig
ledningsdragning ovanför golvsocklar av kalksten. Rördragning utanpå
långväggarna hade även inneburit att bänkarna måste flyttas ur sitt ursprungliga
läge ut mot mittgången och skymma korets sidor för att rören skulle rymmas.
;
55

56

Bänkvärmarna har ej målats i bänkkulören av estetiska skäl, eftersom de smälter
väl in med de mörka kalkstensgolven och märks mindre på detta sätt. Bänkarna
behåller sin smäckra form medan ljusmålning hade givit ett kompakt intryck.
Bänkvärmarna är synliga endast på något avstånd, stående eller sittande i
bänkarna syns de ej.
Vägghängda vattenburna radiatorer är placerade i de två nischerna längst bak
samt. De har en bruten vit kulör lika väggen och har inte målats. Vattenburna
radiatorer har ersatt el-drivna dito i gravkapellets lilla entrehall med wc.
En skada på väggen bredvid altarbordet har putslagats och avfärgats. Putsskadan
var ett hålrum där styranordning för de gamla el-radiatorerna suttit infrästa i
putsväggen täckt aven metallbricka.
I samband med värmekonverteringen uppstod frågan om bänkarna fick låsas i ett
fast läge i golvet. Kalkstensgolvet är redan skadat av otaliga repor som orsakats av
att de öppna bänkarna rör sig en del vid användandet. Åtgärden är
tillståndspliktig och ett förslag på metod behöver utarbetas och lämnas till
Länsstyrelsen.

56

57

2010 11

30 Gravkapellet efter nya värmeinstallanoner.

2010 11 03.

Bänkframme vid koret, östra sidan med ny bänkvärmare.

57

58

från stående.

östra sidan med nya bänkvärmare ej synligafrån sittande .

••
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59

2010

09 30 . Bänkarpå västra sidan med gamla el-bänkvärmare.

2010 11 03.

Bänkar på västra sidan med nya bänkvärmare.

59

60

2010 10 21.

Skada efter infräst styranordning.

2010 11 03.

Putslagad yta ca 1,5 kvdm till höger om altaret.
60

61

höger om altaret.

2010 11 03. Nya vat~nburna radiatorer iförhall till kylrum. Därifrån går ledningar
genom väggen till gravkapellets samlingsrum på västra sidan (ledningar inmålas
senare).

61

62

2010 11 30.

Gravkapellets entrehall, wc efter installationerna.

Efterbesiktningar
Målningsbättringar besiktades med gott resultat 2010-12-17 på lagning kring
rördragning genom marmorerad korvägg (första bättringen var tunn och hade
dragit in i putsen), rördragning för el-radiator i förhall till kyrkorum och på
lagning vid altarbord i gravkapell (kulörskillnad synlig på avstånd). Rördragningar
fick efterbesiktas några gånger, eftersom kopparrörens dragning hade blivit
ojämn, enligt entreprenören på grund av igångsättning av värmesystemet, då
besiktning skedde strax efter. Redan fårdigmålade rör fick även smärre
målningsskador uppkomna i efterhand när ojämna rördragningar skulle rättas till.
Avvikelser
Kyrka:
Längst bak i kyrkan på norra sidan gjordes en utbyggnad av befintlig golvsockel
för att installationen av rörledningar skulle bli mera diskret (sid. 22).
Rörkulverten till läktaren på norra sidan skulle dragas osynligt genom
stolförrådet. Detta visade sig ej vara möjligt på grund av läktartrappans läge, vilket
ej framgick av ritningarna. Fläkten som tidigare satt i portvalvet till kyrkporten i
vapenhuset placerades i stället längre upp närmast taket, vilket blev mera diskret.
Rördelarna som drogs framför södra fönstret på läktaren gömdes under en
nytillverkad golvoockel med befintlig sockel som förebild och fallskyddet/grinden
62

framför fönstret höjdes ett par centimeter för att få plats med den tillbyggda
delen.
Församlingen har efter Länsstyrelsens godkännande monterat en slät träskärm i
bänkens kulör under en bänkrad för att dölja de nya värmeinstallationerna som
blev extra synliga på grund av ett tomrum efter en tidigare borttagen bänkrad.
Gravkapell:
Synlig rördragningar utmed väggarna kunde undvikas, eftersom vattenburna
ledningar lades in i befintliga kulvertar med elledningar inbyggda i väggarna.
Förutsättningen för att ledningar kunde dragas osynligt inuti väggar tillsammans
med el-ledningarna var att de var plastisolerade och således ej kopparrör.
Vattenburna rör i kyrka och gravkapell skulle genomgående vara kopparör. I
gravkapellet gjordes i stället den del av ledningsdragningen som gick inne i väggar
med plastisolerade rör, eftersom de därför kunde ledas tillsammans med elledningarna i en redan befintlig kulvert inbyggd i väggen (se motivering ovan).

Källor
Jansson, Gunnar och Sonja: Timråförsamling och pastorat. Samlad historik,
Sundsvall,1996?

Kyrkobyggnader 1760 -1860. Del 4, Riksantikvarieämbetet.
Lindahl, Gudrun: Örnsköldsviks Konst 100 Ar, Örnsköldsvik 1977.
Murberget Länsmuseet Västernorrland: Fotoarkivet.
"Utförandebeskrivning för värmekonvertering Timrå kyrka ", 2008-11-26, Af-del
och Fu med Rörtekniska beskrivningar, Övriga handlingar 2010-03-30 av TM
Konsult AB, Bo Göran Söderberg .
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Sammanfattning
En värmepump installeras i ett förråd/soprum i
församlingsbyggnaden(ST Johannesgården) och försörjer denna
samt kyrkan , gravkapellet och personal/förrådsbyggnad med värme.
Värmepumpen är av typen bergsvärme och hämtar energin via en
antal djupborrade kollektorhål i marken nord-nordöst om byggnaden .
I församlingsbyggnaden installeras ett nytt vattenburet värmesystem
och samtliga el-radiatorer demonteras. Varmvattenberedaren
demonteras och varmvatten levereras från värmepumpen .
Ventilationsaggregatets elbatteri bytes mot ett vattenburen
eftervärmningsbatteri.
Från församlingsbyggnaden förläggs en värmekulvert till kyrkan,
gravkapellet och personal/förrådsbyggnad. I kyrkan och gravkapellet
installeras ett nytt vattenburet värmesystem och samtliga elradiatorer samt bänkvärmare demonteras. El-varmvattenberedarna i
kyrkan och gravkapellet och varmvatten sparas.
Personal/förrådsbyggnaden skall även den förses med vattenburet
värmesystem från värmepumpen. Radiatorer och luftvärmare
installeras för denna byggnad. Varmvattenberedaren ersätts med
varmvatten från systemet.
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Kyrkan

TM-Konsult AB
Hemsid.
För inta om 'fara ~ontor
iJesök : WVM' . tm~kcns~It.5e

Tfn.
061 1-55 -l-l. 70

'IX

Fax

0611 ·23530
E-post
tm(å)tm·:C:onsult.S8

Fakturaadress

Postgiro :

Bankgiro :

arg nr:

Stcrg atan 103

461960 · 7

103-3417

556398 - 5513

321 32 Lr:kaele

~KONSULTAB
UTFÖR~NDEBES~NING

4( 10 )
Handläggare: Bo-Göran Söderberg

Datum
Objekt:
Projekt nr:

2008- 11-26
Timrå Kyrka
080167

Kollektor
Energin hämtas från en ett antal djupborrade hål i marken som
förläggs på kyrkans mark nord-nordost om församlingsbyggnaden . I
borrhålen läggs en kollektorslinga. Slingorna dras ihop i en
fördelningsbrunn och leds från denna in till värmepumpen.
I kollektorslingorna transporteras en så kallad köldbärare.
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Värmepumpen
Värmepumpen placeras i församlingsbyggnadens
redskapsförråd/sopru m.
Den utvunna energin från kollektorslingorna samlas upp i
värmepumpen där den omvandlas till högvärdig energi som därefter
kan användas för uppvärmning samt produktion av tappvarmvatten.
Det bör även installeras en elpanna som spetsvärmare för att klara
de kallaste dagarna på året.
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Uppvärmning Församlingsbyggnad
Samtliga el-radiatorer i församlingsbyggnaden demonteras och
ersätts med nya vattenradiatorer. Till vattenradiatorerna dras ett nytt
rörsystem som ansluts till värmepumpen. EI- varmvattenberedaren
demonteras och ledningarna hopkopplas med nya ledningar från
värmepumpen.
Ventilationsaggregatet skall förses med ett vattenburet värmebatteri.
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Kulvert dragning
Från värmepumpen i församlingsbyggnaden dras en värmekulvert
vidare mot kyrkan. Denna förläggs längs huslivet på
församlingsbyggnaden och vidare i grusgången mot kyrkan en
avsättning med en kulvertbrunn görs för gravkapellet kulverten går
därefter vidare mot kykan och in på vänster sida till stolförråd 106 B
där en shuntgrupp placeras.
Värmekulvert till gravkapellet dras in i utrymmet en trappa ned.
Ledningarna till Personal/förrådsbyggnaden dras in till gamla
pannrummet.
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Uppvärmning Kyrkan
I kyrkan installeras en shuntgrupp istolsförrådet.
Rören dras synligt längs ytterväggarna fram till den främsta
bänkraden på varje sidan. För att komma förbi kyrkporten till den
högra sidan dras rören i trösteln och sedan vidare på var sida om
altaret.
Under fönstren framme vid koret installeras nya radiatorer med
rörledningar synliga på vägg från främsta bänkraden.
På vänster sidan dras rören vidare in till sakristian där det även där
installeras ny radiator.
Alla synliga rör målas i samma färg som bakomvarande vägg.
Rörmatning dras även upp till läktaren där några radiatorer och
bänkkonvektorer installeras.
Överlag monteras vattenburna radiatorer där elradiatorer tidigare
fanns.
Kyrkan utrustas med en styrutrustning för att kunna sänka
temperaturen inne i kyrkan de dagar den inte används. Till
styrutrustningen kopplas även en fuktgivare som kontrollerar
luftfuktigheten i kyrkan och reglerar denna med hjälp av
värmesystemet.
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Uppvärmning Gravkapellet
I gravkapellet installeras en shuntgrupp i källarutrymmet.
Rören dras synligt upp till lokalen därefter dras ledningarna längs
ytterväggarna fram till den främsta bänkraden på varje sidan.
Alla synliga rör målas i samma färg som bakomvarande vägg.
Rörmatning dras även upp till läktaren där några radiatorer och
bänkkonvektorer installeras.
Överlag monteras vattenburna radiatorer där elradiatorer tidigare
fanns.
Kapellet utrustas med en styrutrustning tör att kunna sänka
temperaturen inne de dagar den inte används. Till styrutrustningen
kopplas även en fuktgivare som kontrollerar luftfuktigheten i kapellet
och reglerar denna med hjälp av värmesystemet.
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Uppvärmning Personalbyggnad
I personalbyggnaden installeras en shuntgrupp i pannrummet.
Rören dras synligt i lokalen längs ytterväggarna fram varje fönster.
I verkstadsdelenitvätthall installeras luftvärmare.
El-varmvattenberedaren demonteras och ledningarna hopkopplas
med nya ledningar från värmepumpen.

Överlag monteras vattenburna radiatorer där elradiatorer tidigare
fanns.
Kapellet utrustas med en styrutrustning för att kunna sänka
temperaturen inne de dagar den inte används. Till styrutrustningen
kopplas även en fuktgivare som kontrollerar luftfuktigheten i kapellet
och reglerar denna med hjälp av värmesystemet.
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